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HK Martin postúpil do finále 1. ligy!
Michalovce súperom „rytierov“ v boji o baráž 

Život v Martine má mnoho rozmerov 
– jeden z najdôležitejších je rozvoj 
mesta a spolupráca s občanmi pri 
ňom. K tejto téme, milí čitatelia, 
nájdete v týchto MESTSKÝCH 
NOVINÁCH niekoľko článkov, 
podnetov a myšlienok. Ďalším 
mimoriadnym rozmerom života je 
medzinárodný rámec – a k nemu 
sa dostávame o.i. cez spoluprácu 
partnerských miest i cez tesné 
kontakty s našimi dolnozemskými 
priateľmi v Báčskom Petrovci. 
Nehovoriac o novinke – osobitnej 
sekcii o Jesseniovej lekárskej fakulte 
a jej zahraničných študentoch. 
Napokon, nájdete aj dôležité 
informácie z Mesta Martin, o kultúre 
i Vrútkach a, samozrejme, bohaté 
spravodajstvo zo športu.

Kometa chce zabojovať o titul 
Kto bude miešať kartami v jarnej časti? 

Medici sú súčasťou mesta
Zahraniční študenti majú záujem o život v Martine

V dňoch 8 – 12. februára 2019 navštívili 
Martin oficiálne delegácie z partnerských 
miest Hoogeveen a Jičín. Členmi delegácie 
boli: Erik Giethoorn (viceprimátor 
Hoogeveenu), Pieter - Bas Rebers (riaditeľ 
divadla De Tamboer), Gerrit Jan Rutgers 
(riaditeľ Centra umení Scala), Mariska 
Groot-Obbink (predsedníčka združenia 
Stedenband Hoogeveen - Martin), Martin 
van ter Beek (člen Stedenbandu), Jan Jiřička 
(viceprimátor Jičína) a Alena Stillerová 
(poslankyňa, zodpovedná za kultúru  
a cestovný ruch v Jičíne).

Na pôde martinskej radnice sa v pondelok  
11. februára 2019 uskutočnilo oficiálne prijatie 
zástupcov partnerských miest. Hostí prijal 
primátor mesta Martin Ján Danko, za účasti 
zástupcov primátora Rudolfa Kollára a Tatiany 
Červeňovej, prednostky Mestského úradu  

v Martine Kataríny Tomášovej, hovorkyne 
mesta  Martin Zuzany Kalmanovej a referentky 
pre zahraničné vzťahy Andrey Jančoškovej. 
Prijatie sa nieslo v priateľskej atmosfére  
a prinieslo veľa zaujímavých námetov na 
budúcu spoluprácu v nových oblastiach.
Nosným podujatím návštevy bolo mini 
sympózium v priestoroch Slovenského 
komorného divadla pod názvom “Cultural 
Connections”. Po  úvodnom slove Tibora 
Kubičku, PR manažéra SKD, sa účastníci  
v rámci panelovej diskusie vzájomne 
oboznámili o širokom spektre svojich  
činností a možnostiach výmenných podujatí. 
Mini sympózia sa zúčastnili okrem hostí  
z Hoogeveenu a Jičína zástupcovia Martina, 
Slovenského komorného divadla a Turčianskej 
knižnice a  ZUŠ v Martine. 

Pokračovanie na str.2.

Nové podnety pre spoluprácu partnerských miest
Hostia za partnerských miest, zľava z Hoogeveenu (Holandsko): Mariska Groot-Obbink, Erik Giethoorn  

a z Jičína: Jan Jiřička a Alena Stillerová.
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Výstupom z tohto zaujímavého 
podujatia bude trojstranná spo-
lupráca spočívajúca vo výmene 

umeleckých telies, di-
vadelných predstavení, 
partnerská spolupráca 
základných umeleckých 
škôl s víziou budúceho 
spoločného umeleckého 
projektu. Účastníkov 
sympózia v závere 
pozdravil riaditeľ SKD 
FrantišekVýrostko, 
ktorý súčasne pozval 
členov zahraničných 
delegácií na prehliadku 
Národného domu  
a predstavenie Komedie 
česká o bohatci  
a lazarovi. 
Ďalšie rokovania boli 
zamerané na zdravotnú 
a sociálnu oblasť 

(s  MUDr. J. Miklušicom, 
PhD. o možnosti spolupráce 
Transplantačných centier,  
s predstaviteľkami HOSPICE, 
o.z., Martin – prof. MUDr.  
K. Adamicovou, PhD.  
a  doc. MUDr. Ž. Fetisovovou, 
PhD. o možnostiach výmeny 
skúseností),  i na vzdelávaciu 
oblasť. Hostia navštívili  
i ZUŠ v Martine, ale rokovali 
aj s prísľubom budúcej 
spolupráce medzi poľovníckymi 
združeniami v regiónoch 
Drenthe a Turiec.  

Na fotografii: Hostí  
z partnerských miest  
prijal primátor Martina  
J. Danko (vpravo v strede) 
s viceprimátormi a ďalšími 
vedúcimi pracovníkmi 
(zkal) 

Pokračovanie zo str.1.

Nové podnety pre spoluprácu...

Od septembra 2019 Univerzita 
Komenského otvára v 
Martine svoj nový študijný 
program Mediamatika. Jeho 
výučba bude prebiehať na 
Ústave mediamatiky, ktorý je 
súčasťou Fakulty sociálnych  
a ekonomických vied UK  
a sídli v priestoroch Jesseniovej 
lekárskej fakulty v Martine.    

MEDIAMATIKA je pomerne nový 
študijný program, ktorý vznikol 
ako odpoveď na rastúci dopyt po 
odborníkoch schopných pracovať 
s digitálnym obsahom v on-line 
prostredí.  Ústav mediamatiky  
v Martine ponúka študentom vzde-
lanie zamerané na tvorbu multi-
mediálnych obsahov, vizualizáciu 
informácií, UX dizajn zameraný 
na používateľa, on-line marketing,  
SEO  či webovú analytiku.  Zvlád-
nutie týchto oblastí si vyžaduje 
kritické a kreatívne myslenie, teda 
vynaliezavých,  flexibilných, inova-
tívnych a podnikavých študentov.  
Tvorcom myšlienky mediamatiky 
ako študijného programu, ktorý 
predstavuje most medzi technický-
mi a spoločenskými vedami,   
je prof. Milan Konvit,  ktorý bol 
do júla 2017 jeho garantom na inej 
univerzite, avšak spolu s ostatnými 
garantmi sa v záujme zlepšenia 
podmienok práce so študentmi roz-
hodli  presunúť mediamatiku pod 
Univerzitu Komenského.  

Tu sa im podarilo v rámci Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied 
vytvoriť  Ústav mediamatiky, ktorý  
v decembri 2018 v Martine sláv-
nostne otvorila  dekanka FSEV UK 
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, 
PhD. (na snímke sadí stromček).
Odborníci z Ústavu mediamatiky  
sa rozhodli predstaviť tento študijný 

program stredoškolským študentom 
formou praktických workshopov 
zameraných na „čarovanie“  
s dátami (vizualizáciu dát), pokro-
čilú tímovú prácu v Google apliká-
ciách, či na augmentovanú (rozšíre-
nú) realitu. Takéto workshopy budú 
najbližšie v Martine zorganizované 
spoločne so združením Aj ty v IT.

Viac informácií o novom študijnom 
programe sa záujemcovia budú 
môcť dozvedieť 1. marca o 10.  
hodine na Ústave mediamatiky,  
Malá Hora 4, Martin alebo na: 
www.mediamatika.sk, 
www.facebook.com/mediamatika/   

(ka)

Univerzita Komenského otvára v Martine nový študijný program

Dekanka FSEV UK doc. Lucia Mokrá zasadila strom pri príležitosti otvorenia Ústavu mediamatiky v Martine



Strana 3

Ročník 3, číslo 04/2019
Náklad 22 000, NEPREDAJNÉ

DVOJTÝŽDENNÍK | FEBRUÁR 2019

MARTIN

Ako sme nedávno informovali 
v MESTSKÝCH NOVINÁCH, 
rokovania o výstavbe predajne 
Lidl v Jahodníkoch uviazli  
na bode mrazu. Keďže ide  
o lokalitu, ktorá dlhodobo trpí 
nedostatkom obchodných 
služieb, zisťovali sme ďalšie 
informácie o projekte.

O situáciu sa zaujímal v decembri 
formou interpelácie poslanec MsZ 
Martin Kalnický.
Ako uviedla v odpovedi na 
interpeláciu prednostka MsÚ, 
mesto má platnú nájomnú zmluvu 
z r. 2017, ktorá bola uzatvorená so 
spoločnosťou Royal Invest, a.s., na 
nájom pozemkov s celkovou plochou 
1224 m2. (Šlo o pozemky severne  
a južne od pozemkov v centrálnej časti 
územia – za autobusovou zastávkou 
a pod zastávkou.) Účelom nájomnej 
zmluvy bola výstavba predajne LIDL 
v Jahodníkoch, vrátane umiestnenia 
parkovacích plôch, inžinierskych 
sietí, chodníkov a prekládky zastávky 
MHD. Royal invest podľa uvedenej 
zmluvy platí ročné nájomné vo výške 
3,50 eura za 1 m2 a rok, čo znamená 
pre mesto výnos 4284 eur.
 
Podmienky zmluvy
V zmysle článku V. bod 6, 7, 8 
nájomnej zmluvy sa nájomca 
zaviazal: upraviť plochu  
s parkovacími miestami a riešiť 
dopravnú situáciu s odsúhlasením 
dopravného inšpektorátu  
a príslušnými cestnými správnymi 
orgánmi.  Nájomca sa zaviazal 
vypracovať alternatívy plánov 

organizácie dopravy, v ktorých malo 
byť riešené aj premiestnenie alebo 
vytvorenie niky pre autobusovú 
zastávku pre autobusy MHD  
a prímestských spojov,  možnosť 
odbočenia z Jahodník (Benkova ul.) 
smerom doľava na Turč. Teplice  
a tieto alternatívy posúdiť príslušnými 
cestnými správnymi orgánmi. 
Nájomca sa zaväzuje tieto alternatívy 
spolu s vyjadreniami príslušných 
cestných správnych orgánov predložiť  
prenajímateľovi najneskôr v termíne 
do 6 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto nájomnej zmluvy.
Okrem toho sa nájomca zaviazal  
na vlastné náklady najneskôr do  
3 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tejto nájomnej zmluvy zrealizovať 
medzi objektom predajne Lidl a  
a parkovacími miestami  chodník pre 
peších ako peší ťah z Jesenského ul.  
k objektu bývalej Stavoindustrie, teraz 
objekt Senium medica, zrealizovať 
chodník z južnej strany komunikácie 
Prieložtek,  zabezpečiť preloženie 
autobusovej zastávky na základe 
stanovených podmienok dotknutých 
organizácií.
Nájomca sa po ukončení stavby  
a vydaní kolaudačného rozhodnutia 
zaviazal umožniť využívanie 
vybudovaných parkovacích miest 
bezplatne obyvateľmi mesta vo 
večerných a nočných hodinách.
Mesto a okresný úrad v týchto 
dokumentoch zohľadnili tak 
požiadavky bezpečnosti cestnej 
premávky, ako aj jej plynulosti, 
zvýšené dopravné zaťaženie územia  
a nedostatok parkovacích plôch v tejto 
časti Martina.

Mesto čaká, hoci Lidl nesplnil  
svoje záväzky
Royal invest nesplnil do 6 mesiacov 
zmluvné povinnosti vybudovať 
parkovacie miesta a vypracovať 
súvisiace dopravné riešenia, rovnako 
nebola splnená ďalšia zmluvná 
podmienka – nadobudnúť právoplatné 
stavebné povolenie do 1 roka od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Tým 
mesto získalo podľa zmluvy právo 
odstúpiť od nej bez uvedenia dôvodu. 
Do tretice - čo sa naplní 25. februára 
– mesto môže od zmluvy s Lildlom 
odstúpiť, ak Lidl nezačne s výstavbou 
supermarketu.
V marci 2017 prešli všetky práva 
a povinnosti Royal investu na 
spoločnosť Lidl Slovensko  
a zastupiteľstvo Martina tento prevod 
schválilo s podmienkou, že bude 
uzatvorená budúca kúpna zmluva na 
prevod pozemkov do vlastníctva Lidl 
Slovensko za znaleckú cenu 82,83 

€/m2. Lidl požiadal o prehodnotenie 
ceny pozemkov a v prípade 
pozemkov pre budovanie odbočenia 
do Jahodník (Benkova ul.) žiadal cenu 
1 euro/1 m2. Neskorším rokovaním 
bola cena znížená na 50 €/m2, s čím 
spoločnosť Lidl Slovenská republika 
súhlasila.
V mesiacoch marec-apríl 2018 
mesto riešilo so spoločnosťou  LIDL 
Slovenská republika  riešené uzavretie 
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy. Spoločnosti bol zaslaný 
návrh Budúcej kúpnej zmluvy so 
zapracovanými pripomienkami, avšak 
Lidl do dnešného dňa neodpovedal.
Na základe informácií od stavebného 
úradu k dnešnému dňu nebolo vydané 
územné rozhodnutie ani stavebné 
povolenie, dokonca nebola podaná ani 
písomná žiadosť.
Napriek tomu mesto zatiaľ nevyužilo 
možnosť odstúpiť od zmluvy.
 
Stanovisko spoločnosti Lidl
MN oslovili spoločnosť Lidl 
Slovensko. Jej tlačový hovorca Tomáš 
Bezák nám poskytol nasledovné 
stanovisko:
- Naša spoločnosť mala záujem  
o daný priestor v Martine 
a snažila sa vyjsť v ústrety 
požiadavkám predávajúceho, aj tým 
nadštandardným. No momentálne 
je celý projekt zastavený, pretože 
rokovania ďalej neprebiehajú pre 
nečinnosť na strane predávajúceho.
My máme stále záujem o expanziu, 
rozširovanie našej obchodnej 
siete a sledujeme viaceré lokality. 
Nevylučujeme ani dokončenie týchto 
rokovaní, resp. inú lokalitu v Martine, 
ak budú pre nás vhodné podmienky  
a potrebná kúpna sila.
Autor, foto: Michal Beňadik

LIDL v Jahodníkoch na bode mrazu; príbeh sa (asi) končí

MESTSKÉ NOVINY | INVESTÍCIE

V lokalite akoby za bilboardom, po autobusovú zastávku, malo byť nvé obchodné centrum
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Cycle path to Vrútky  
Construction of a new cycle path 
from Martin (from OC Tulip) to 
Vrútky is about to finish. 
It will follow already-existing 
cycle path from Robotnícka 
Street to Tulip, it will lead along 
the Turiec river with beautiful 
views on the river, Martinské 
hole and Malá Fatra mountain. 
The cycle path will be almost 
3 km long, the amount of  
investment is about 2 mil. euros 
and is to be ready  in October 
2020.
This cycle path will be followed 
by  Vrútky - Žilina cycle path via 
Strečnianska Tiesňava, about 20 
km long, which is already under 
preparation.

New UHM 
At the end of 2018, the 
Government of the Slovak 
Republic approved the 
construction of a new University 
Hospital in Martin at Malá Hora 
worth of  about  200 mil. euros. 
The hospital will be located east 
of BioMed and will have an area 
of   84,000 m2. 
The hospital of the 21st century 
will have 403 beds and 1,400 
employees and will represent 
the top within the countries of 
the Visegrad Group (the Czech 
Republic, Slovakia, Hungary, 
Poland). 
The construction should start at 
the end of this year and finish 
in 2022. In today‘s premises 
of Martin University Hospital 

in the city centre, a separate 
Children‘s University Hospital 
and departments for chronic 
diseases and palliative care will 
be established.

Spring Traditions
Open Air Museum of the Slovak 
Village in Jahodnícke háje is 
preparing thematic events on 
February 24th about the Slovak 
national customs and traditions in 
spring season - Shrovetide Will 
Be Over Soon.  There are more 
than 150 objects in the area of 16 
hectares. 
Many objects have been 
reconstructed thanks to the 
financial support of the Kingdom 
of Norway. 
(mbk)

Jesseniova lekárska fakulta UK je 
dôležitou súčasťou mesta – nielen 
ako partner a opora Univerzitnej 
nemocnice, ale aj ako významné 
stredisko vedy a výskumu. 
Vďaka nej sa šíri meno Martina 
do celého sveta – z desiatok 
krajín u nás študujú budúci lekári. 
A to je dôvod novej sekcie – 
MEDICKÝCH NOVÍN. Bude 
slúžiť zahraničným študentom 
aj Martinčanom, podpore ich 
dobrých vzájomných vzťahov. 
Ako nám povedali predstaviteľky 
ANSA, túto možnosť zlepšiť 
svoju informovanosť o Martine 
formou novín (aj ich internetovej 
verzie) veľmi vítajú a chcú sa ďalej 
cítiť vítaní v meste, ktoré chcú 
aj poznať. Veríme, že spoločne 
naplníme toto poslanie.

The few hundred medical 
students from Norway make 
the biggest community of 
foreign students attending 
Jessenius Faculty of Medicine 
in Martin. That’s why we asked 
Ingrid Hansen Hjelde, the 
head of ANSA (Association of 
Norwegian Students Abroad), 
and Ingrid Hagby Johnsen for 
an interview.

What do you like about Martin 
and what would you change? 

How long have you been here?
We have been here for 1,5 and 2,5 
years. One of the things we really 
like it that we feel welcome and 
safe here. The size of the city is 
great for study and focus, since it´s 
not too big. Another thing we like is 
the local traditions, which makes it 
a charming city for foreigners, and 
an example of this is the christmas 
lights and decorations which is put 
up each year.
Even though it’s a different culture, 
the people here are hospitable and 

helpful. The cafees and restaurants 
here provide a good atmosphere 
which many of the students enjoy, 
both for studying and eating.
But one of the things we like most 
about Martin is that it’s an evolving 
city, for example Galeria is much 
appreciated.
If we would want to change 
something it would be to have a 
new nightclub – many foreigners go 
to Legends but it is very small, and 
not enough space for everyone.

Which Norwegian things do you 
miss, and would rather bring to 
Martin?:)
The thing the Norwegians miss the 
most is Norwegian food. The food 
here is good, but many students 
pack Norwegian specialities in 
their suitcases when travelling 
to Martin. The things we bring 
is brown cheese “brunost”, 
Norwegian chocolate, amongst 
other foodstuffs.

Can you find some similarities 
between Norway (Norwegians) 
and Slovakia (Slovaks)?  

On the contrary, what are some 
differences?
The nature here is similar to the 
Norwegian one, and also the love 
of nature in the people. We see 
that many Slovaks use their nature 
and like hiking etc., which is also 
typical Norwegian.
The social codes are also quite 
similar, but the Slovaks are more 
formal than the Norwegians, and 
also a little politer in the language. 
It is more of a hierarchic society 
here, but not too mentionable. 
It also seems more common for 
Slovaks to greet people on the street 
or strangers in the stores than it is at 
home in Norway.
A difference is the frequency of 
going out to cafees and restaurants, 
because it is so expensive in 
Norway this is not as common. 
Another distinction is the society’s 
relationship towards alcohol, which 
is more relaxed here and not as 
bound to rules for sale (ex. limited 
time during the day you can buy it) 
as it is in Norway.    

Continue on the next page→

Three news from Martin

17th of May is the Norwegian National Day in Martin
Ingrid Hansen Hjelde, head of ANSA Martin, and Ingrid Hagby Johnsen, head of ANSA Slovakia

Editoriál

I. H. Johnsen I. H. Hjelde
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What is the focus of the Norwegian 
Students’ Association Abroad 
which helps with the problems of 
Norwegians here in Martin?
ANSA Martin and Slovakia are 
subdivisions of ANSA, which 
cooperate with the Norwegian 
government. The higher organs of 
ANSA has connections with several 
unions, and the local and country-
boards may have contact with the 
embassy in their countries.
ANSA Martin and Slovakia provides 
a good social offer, and the elected 
students for the ANSA board has 
signed confidentiality contracts and 
can be contacted by other students if 
they need help with anything. We can 
be anything from someone to talk to, 
or help students in need get in contact 
with other instances. We have contact 
with the Norwegian embassy in 
Bratislava, and also the higher organs 
of ANSA. We arrange social events to 
help the student´s social environment, 
and offers a break in the day to day 
school life.
ANSA also has social media accounts, 
where students can message us if they 

need information about for example 
the entrance exam, generally about 
Martin, other schoolstuff etc.  

What problems do Norwegian 
students come across the most in 
Martin?
A common problem amongst the 
foreign students is homesickness, 
loneliness and school/exam-related 
stress or depression. The pressure 
of achieving good in school may be 
reinforced by being far away from 
home, but ANSA tries our best to help 
the students in need.
Most people also encounter some 
difficulties regarding the language 
and culture differences, but many 
overcome these and it gets better with 
Slovak training. Luckily the people of 
Martin are helpful, and understanding 
of the foreigners.

Norwegian, and generally foreign 
students are an important 
community in Martin. What should 
the locals know about you? How 
would you like to connect with 
them?

We think many students are 
interrested in taking a more active 
part in Slovak culture and sports, 
but language challenges may put 
a stop to their ability to participate. 
There is also many who choose to 
prioritize the studying, as it takes up 
a lot of our time, students may don’t 
want to commit to anything too time 
consuming.
However, the Norwegians in Martin 
are quite social, and many are often 
out dining, studying or meeting in 
cafees, or out at Legends on Fridays.
JFMED offers some sport practices 
during the week, like soccer, 
swimming and volleyball. This is 
much appreciated by the students, but 
sadly there is no sports team where 
we can meet and get to know the local 
Slovaks.
Now there is not too much contact 
between the international students 
and the Martiners, but a lot of 
internationals would love to meet 
more of them. We think the issue is 
that there is not really an arena for this 
here right now.
But with that being said – Norwegians 

are loud and talkative in our own 
language, but we really enjoy if 
Martiners take contact and wants to 
talk.

Every year you celebrate the 
Norwegian National Day at the 
Open Air Museum of the Slovak 
village. Will it also be there this 
year? What are you planning?
Yes, it is an annual tradition. The 
event itself is not planned yet, but 
we want to do it similarly as earlier 
years. On the 17th of May we have 
Norwegian hot dogs, waffles, cakes, 
decorations and traditional games, and 
this is a great tradition that most of the 
students participate in.
The girls bring their “bunads” – our 
national costumes, only to use this 
day.
There has been some Slovaks 
participating in our celebration earlier 
years, and the Norwegians think it is 
really nice that they have an interest in 
attending our national day celebration.

Michal Beňadik, Alžbeta 
Beňadiková, photos: (mbk)

Michaela z Oravy: - Bývam na 
internáte, takže čo by sa mohlo 
zlepšiť? Úroveň internátu by mohli 
trošku skvalitniť. Rekonštruujú ho 
už asi tri roky, začali na 10. posch.  
a zatiaľ sa dostali na siedme...  
A ja bývam na päťke, čiže počítam 
s tým, že kým dôjdu na moje po-
schodie, už budem vyštudovaná.:) 
Sú tam strašne staré nábytky, staršie 
asi ako moji rodičia, to znamená, 
že izba je stále zatuchlá, je tam 
zápach, všetko to asi ide z tých kníh 
a nábytku. Keby vymenili len ten 
nábytok, bolo by to super, lebo inak 
sa na internáte niet na čo sťažovať, 
voda, sprchy, jedáleň..., všetko je 
v poriadku, len. Čo v meste, to by 
vám povedali ľudia, čo bývajú  
v bytoch, ja chodím do mesta len 
sem-tam, veľmi nie.

Valdis ́ Osk 
Magnisdottir: - Čo 
mi chýba v meste? 
Viac pouličného 
osvetlenia. Nie v 
centre, tam je lámp 
dosť, ale v ostat-
ných uliciach.

Ari Tómas Vidar-
sson a Gudmund-
ur Hôgui Hil-
marsson: V škole 
nám nechýba nič, 
škola je výborná. 
Aj Martin je fajn. 
No chýba nám viac 
dobrých reštaurácií 

☺ Je tu dobré jedlo, relatívne lacné, ale 
dobrých reštaurácií je málo. A potom 
spojenie na letiská – používame rôzne, 
aj Bratislavu, Budapešť, Krakow, my 
najviac asi Katowice, ale spojenie 
vlakom je slabé a taxíkmi je to drahé.

Anja Westerfjell, Kristina  
Endrestad, Lawen Ghadikürd: Je tu 

krásna príroda  
a príjemné počasie. 
U nás v Nórsku bola 
ešte silná zima, ale 
tu je už veľmi pekná 
jar. Čo by sme  
v Martine privítali, 
je nejaký šalátový 
bar, s čerstvou zeleninou.:) (mbk, abk)

Anketa študentov JLF UK / The medical students‘ poll

Skupina zahraničných študentov pri Dekanáte JLF UK: Anja Westerfjell, Kristina Endrestad, Valdis  ‚Osk  Magnisdottir,  
Gudmundur Hôgui Hilmarsson a Lawen Ghadikürd.

Gudmundur H. 
Hilmarsson

Anja WesterfjellValdis  ‚Osk 
Magnisdottir
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Krásne piatkové ráno 
vyprevádza spred Penziónu 
Ľadoveň 28 členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska na 
čele s ich predsedníčkou 
Oľgou Lackovou do kedysi 
veľmi vzdialeného sveta. 
V spolupráci s poslancom 
mestského zastupiteľstva 
Martinom Kalnickým a 
Mestským úradom v Martine 
zorganizovala pre svojich 
seniorov trojdňový zájazd do 
Srbskej Vojvodiny. Cieľom 
návštevy je Báčsky Petrovec 
a prijatie pozvania na tamojší 
medzinárodný festival klobás 
Klobásafest 2019.
 
Opúšťame Turiec aj Pohronie 
a smerujeme stále na juh. Tým 
smerom sa vydal pred takmer 
300 rokmi aj Matej Čáni spolu so 
svojimi rodákmi z Málinca a okolia, 
aby našiel pre nich nový zdroj 
obživy a nový domov. Na rozdiel od 
nás ich bolo takmer dvetisíc a cestu 
na Dolnú zem museli absolvovať 
iba na konských povozoch, alebo 
pešo. Spomenul som si na nich 

a ich vtedajšie putovanie, keď  
po deviatich hodinách jazdy 
autobusom dočervena sfarbený 
kotúč zapadajúceho slnka začal 
osvetľovať tabule so slovenskými 
názvami obcí. Všade navôkol 
rovina ako dlaň s úrodnou čiernou 
zemou, vodnými kanálmi  
a pribúdajúcimi cyklistami. Tak 
trochu pripomínajúca Holandsko. 
Navyše, keď sa vedľa cesty zjavil 
aj neveľký veterný mlyn. Je to však 
iba zdanie. Naša cesta sa končí  
v centre dolnozemských Slovákov. 
Je ním Báčsky Petrovec, ležiaci na 
severe Srbska v oblasti Vojvodina.
 
„Vitajte doma“ zaznie  
z otvárajúcich sa dvier autobusu. 
Na pochopenie nezvyklého 
privítania nám budú stačiť 
spoločne prežité chvíle dnešného 
večera. Tie trávime v spoločnosti 
petrovských dôchodcov. Z úst 
predsedníčky Zuzany Hmirak 
sa okrem iných zaujímavostí 
dozvedáme aj to, že ich združenie 
si práve v tomto roku pripomína 70. 
výročie svojho vzniku. Účastníkmi 
slávnostného privítania je aj trojica 

predstaviteľov mesta Martin – 
zástupca primátora Rudolf Kolár, 
poslanec mestského zastupiteľstva 
Martin Kalnický a predsedníčka 
JDS na Ľadovni  Oľga Lacková.
„Ani sa mi nesnívalo, že ja budem 
ešte niekedy tancovať a že tu bude 
dnes tak veselo“ zdôveruje sa mi 
81-ročný Petrovčan, Ján Paulíny. 
„Pri vašej martinskej muzike  

a slovenských pesničkách mi veru 
už dávno nebolo tak do tanca a do 
spevu ako dnes“. „Čo ty tu robíš?“ 
vyhŕkne z neho vidiac vo dverách 
svojho rovesníka Janka Pajšliho, 
ktorý sa už pred hodinou odobral 
domov. „Aj som si ľahol, ale spať 
mi nedalo, a tak som sa vrátil. Takú 
náladu si tu veru ani nepamätám. 
Bola by škoda toto prespať. A zajtra 

SENIORI Z ĽADOVNE DOVIEZLI DO MARTINA Z DOLNEJ ZEME ZLATO A STRIEBRO

„Vitajte doma!“ - Privítali ich v Báčskom Petrovci

Členovia Jednota dôchodcov Slovenska Martin - Ľadoveň, účastníci zájazdu do partnerského mesta Báčsky Petrovec

Martinské súťažné družstvo v plnom nasadení, zľava: Rudolf Kollár, 
Martin Kalnický a Ľubomír Vaňko

MESTSKÉ NOVINY | REPORTÁŽ
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bude pokračovať pri klobáskach. 
Tam sa isto zas stretneme.“
 
Sobotné ráno sa okolie obrovitého 
prístrešku začína zapĺňať 
stánkami s tradičnými výrobkami 
dolnozemských Slovákov. Okrem 
údenárskych výrobkov, veľkých 
pecňov rozvoniavajúceho chleba, 
rôznych druhov medu, originálnych 
drevených hračiek, ponúka za 
rohom svoje výrobky známy 
petrovský kožušník Ján Menich. 
Veľký pult oproti, nad ktorým 
visí názov obce Kovačica, hýri 
rôznymi farbami. Nie sú to však 
obrazy ich svetoznámych insitných 
maliarov, ale produkty tamojšieho 
liehovaru, spracúvajúceho 
rôzne druhy ovocia. Prijímame 
pozvanie majiteľa aj ochutnávku 
jeho elixírov. Ženám odporúča 
„Tomanovku“ a nám, chlapom, 
nalieva čosi biele. „To je naša 
dulovica, ktorá sa u nás páli z dulí, 
tie sa na okolí pestujú už veľmi 
dávno.“
 
„Dobrô ráno. Tak si sa vyspal?“ 
ozve sa za mojím chrbtom známy 
hlas. Patrí Jankovi Pajšlimu, 
ktorý mi včera sľuboval, že sa tu 
dnes určite stretneme. „Čakám 
na teba. Musím sa ti za včerajšie 
muzicírovanie revanžovať. Trošku 
ťa tu posprevádzam.“ Skôr, než 
vojdeme pod strechu velikánskeho 
stanu, ťahá ma k veľkým kotlom, 
naplnených nakrájanou slaninou, 
ktorú petrovskí seniori udržiavajú 
v pohybe neustálym miešaním 
veľkými drevenými „ohreblami“. 
„O dve hodiny budú zo slaniny 
pekné ružové škvarky, ktoré sa 
hneď rozpredajú a môžu robiť 
ďalšie“, poznamená a ukazuje 

rukou ku vchodu. Pod strechou 
festivalového šiatra to vyzerá ako 
v úli. Namiesto včeličiek sa začína 
okolo pridelených stolov zvŕtať 
248 súťažiacich mäsiarskych 
majstrov aj tovarišov, v snahe 
vyrobiť tú najchutnejšiu klobásu 
(po petrovsky klbásu). Okrem 
dvoch družstiev martinských 
seniorov objavujeme na 
prekvapenie aj ďalšie známe 
tváre plniace mäsiarske mlynce či 
„delá“. Pod rukami viceprimátora 
Rudolfa Kolára, Ľubomíra Vaňka, 
Martina Kalnického, či Šaňa 
Lilgeho, z nich vychádzajú dlhé 
krútiace sa klobásy, ktoré budú 
čochvíľa bojovať o priazeň prísnej 
hodnotiacej poroty.
„Aha, tam je Janko Lačok. Ten 
to tu má všetko pod palcom“, 
predstavuje mi môj sprievodca 
usmievajúceho sa Petrovčana v 
civile, netušiac, že my dvaja sa 
poznáme. Ten patrí k pravidelným 
účastníkom nášho Martinského 
medzinárodného festivalu klobás 
na Ľadovni.
„Naša petrovská klbása je síce 
staršia a známejšia ako vaša,  
ale nebyť Maťa Kalnického  
a vášho festivalu, dnes by sme  
sa nepoznali a ani tu nestretli.  
A to by bola veru veľká škoda.  
Vaše podujatie nás naštartovalo 
tiež k organizovaniu nášho 
Klobásového festivalu. Každým 
rokom rastie počet účastníkov  
a v tomto 3. ročníku súťaží až 62 
družstiev, čo je rekord.“
S pribúdajúcimi minútami sa šiator 
zapĺňa zvedavými a hladnými 
návštevníkmi a narastá v ňom útok 
na ďalšie zmysly. Už to nie je len 
zrak pri pohľade na súťažiacich 
a stoly s vkusnou a nápaditou 

prezentáciou lákavých pochúťok. 
Šteklenie v nosných dierkach 
vyvolávajú všakovaké klobásové 
ingrediencie, najmä však chýrna 
petrovská paprika a chuťový orgán 
dávajú do pozoru ochutnávky 
prvých upečených klobás. Ušné 
bubienky rozochvievajú zas 
podmanivé tóny ľudových muzík 
pozývajúcich do spevu i do tanca.
„Vravia, že s angličtinou sa 
dohovoríš na celom svete. Ale 
to nie je pravda. Tu sú ľudia 
zo šiestich krajín a počuješ 
tu angličtinu?“ kladie mi 
potmehúdsky otázku môj domáci 
sprievodca. A má pravdu. Hoci 
sme na území Srbska a pod týmto 
šiatrom sa zišli hostia z Chorvátska, 
Rumunska, Bosny a Hercegoviny, 
Slovenska a Maďarska, zo 
všetkých jeho strán sa ozýva iba 
slovenčina.
Taká mäkká (ešte mäkšia než 
naša turčianska) zaznieva aj 
od neďalekého stola. „Hajde, 
hajde rýchlo sa ustrojte, nak 
vás móže pekne vymaľovať 
(odfotografovať)!“ vydáva pokyny 
petrovskej omladine a mužovi 
uprostred, domáci vtipkár a môj 
sprievodca Janko Pajšli.
„Túto klbásku môžeš zjesť bez 
obáv. Tá je od nášho MUDr. 
Ryboviča. Správny, štedrý chlap 
a výnimočný doktor. Podporil 
festival a toto naše družstvo a keby 
mohol, predpisoval by klbásky  
aj na receptoch“.
O kúsok ďalej dokončujú svoje 
dielo aj známe tváre z Turca. 
Zastúpenie tu majú klobásoví 
majstri z Teplíc, Mošoviec,  
ale aj z Nolčova. Na palicu vešajú 
svoje klobásy dolnokubínske 
„medvede“ a okoloidúcich 

ponúkajú pečenými dobrotami 
Drahovskí fíkoši a dzivky od 
Piešťan. Krojovaná trenčianska 
muzika roztancováva nadľackých 
Slovákov z Rumunska, ktorí vraj 
už majú „fajront“, a tiež usmievavé 
babky, ktoré majú pod palcom 
družstvo zo Slovenského Komlóša 
v Maďarsku, núkajúce navôkol 
ich Evanjelickú barackovicu. 
Dopoludňajšiu robotu vystriedala 
zábava. Skupina Maks zo Selenče, 
nepoznajúca prestávku, hrá do 
roztrhania tela a spevu a tancu 
urobí dočasný koniec až ohlásený 
rezultát hodnotiacej poroty. 
Absolútnym víťazom sa stalo 
družstvo Verejného komunálneho 
podniku Progres z Petrovca. 
Veľkého uznania sa však dostalo aj 
obidvom družstvám z martinského 
sídliska Ľadoveň. Neskrývanú 
spokojnosť po vyhodnotení 
prejavila aj predsedníčka JDS  
a spoluorganizátorka zájazdu  
Oľga Lacková.
„Neprišli sme sem pri prvom 
vystúpení s veľkými ambíciami, 
hoci našim seniorom sa už uznania 
na martinskom festivale dostalo. 
O to viac ma potešil a prekvapil 
diplom so zlatou medailou, ktoré  
dostalo naše družstvo za kvalitu 
nami vyrobených klobás. Najväčšiu 
zásluhu na tomto úspechu má náš 
člen – heligonkár a klobásový 
majster Adam Balačin a jeho 
asistenti Ľubomír Pacalaj, Oľga 
Lacková a Marta Krajmerová.  
Veľký úspech dosiahlo aj druhé 
naše súťažné družstvo (Ján  
a Helena Pullmannovci, Mária 
Doskočilová a Ján Stach), ktoré 
bolo odmenené diplomom  
a striebornou medailou.
Autor, foto: Martin Ferenčík

Spoločné stretnutie pozdravil aj zást. primátora mesta Martin, Rudolf Kollár, v pravo od neho 
hostiteľka Zuzana Hmirak, vľavo Oľga Lacková z Martina

Spoločná zábava petrovských a martinských seniorov v plnom prúde

MESTSKÉ NOVINY | REPORTÁŽ
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MESTO MARTIN - INZERCIA

Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta vedúci ekonomického odboru

Charakteristika pracovného miesta:
Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a 
financovania – zostavenie rozpočtu mesta vrátane jeho programovej 
štruktúry, zostavenie viacročného rozpočtu, vypracovanie 
monitorovacej správy a hodnotiacej správy o plnení programového 
rozpočtu vrátane  rozborov hospodárenia, kontrola dodržiavania 
finančnej a rozpočtovej disciplíny, kontrola miestnych daní a  
poplatkov, spracovanie materiálov na zasadnutia MsR a MsZ.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie ekonomické alebo 

odborná prax v oblasti rozpočtu a účtovníctva vo verejnej správe
• odborná prax viac ako 6 rokov
• riadiaca prax viac ako 3 roky
• znalosť právnych predpisov v oblasti samosprávy, najmä v oblasti 

rozpočtovníctva a účtovníctva
• riadiace schopnosti, koncepčné myslenie, zodpovednosť, 

spoľahlivosť, komunikatívnosť

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.  - platová trieda 8 – základná 

zložka mzdy v rozsahu 927,00 – 1113,00 Eur, riadiaci príplatok 
súvisiaci s výkonom funkcie 232,50 Eur, osobný príplatok, odmeny 
na základe výsledkov práce a plnenia úloh.

Termín podávania žiadostí:
• do 28. februára 2019 do 12,00 h – pri osobnom podaní na 

mestskom úrade alebo
• najneskôr 28. februára 2019 – pri podaní poštovou prepravou 

rozhoduje dátum uvedený na poštovej pečiatke 

Adresa:  Mestský úrad Martin
 Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
 Označenie obálky  „Výberové konanie –  
 vedúci ekonomického odboru. Neotvárať!“

Doklady:
• žiadosť o zaradenie do VK, životopis, motivačný list, kópia 

dokladu o vzdelaní, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podrobné informácie o výberovom konaní na www.martin.sk.

Kontakt:  Ing. Katarína Pacnerová, mobil 0905 735 336, 
  e-mail: pacnerova@martin.sk

• každý prvý pondelok v mesiaci od 12.00 h – 14.00 h 
• začíname 4. marca 2019 

Primátor mesta Martin Ján Danko otvára od marca svoje dvere každému občanovi bez 
toho, aby mal vopred dohodnutý termín stretnutia.  

KEDY? 

KDE? 
Priestor na diskusiu, riešenie problémov, podnetov či nápadov  

vytvorí kancelária primátora mesta. 
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V pondelok 18. januára sa vo 
veľkej zasadacej miestnosti 
Mestského úradu v Martine 
po prvýkrát stretli obyvatelia 
mesta, ktorým záleží na 
jeho rozvoji. Takmer 200 
Martinčanov reagovalo na 
výzvu primátora Jána Danka 
a stali sa členmi komisii 
primátora mesta.

Primátor mesta Martin Ján 
Danko mesiac po svojom nástupe 
do funkcie vyzval obyvateľov 
mesta, aby sa prihlásili do 
novovzniknutých komisií 
primátora, ktoré takmer kopírujú 
riadne komisie zriadené mestským 
zastupiteľstvom. Na jeho výzvu 
sa v priebehu dvoch desiatok 
dní prihlásilo až 190 záujemcov. 

„Som nesmierne rád, že mesto 
Martin začína zriadením komisií 
primátora novú etapu svojho 
rozvoja. Martinčania sú tí, ktorých 
hlas musíme vypočuť pri všetkých 
závažných rozhodnutiach vedenia 
mesta, aby sme im dokázali, že nám 
na nich záleží. Mesto má v prvom 
rade slúžiť ľuďom - vytvoriť čo 
možno najlepšie podmienky 

pre ich život a na to nesmieme 
zabúdať,“ vysvetlil Ján Danko.  
Úvodného stretnutia sa zúčastnilo 
126 aktívnych obyvateľov 
mesta Martin, ktorých okrem 
praktických záležitostí v súvislosti 
so zasadaniami jednotlivých 
komisií čakalo aj načrtnutie 
najvýznamnejších otázok, ktorými 
sa budú na najbližších zasadaniach 
zaoberať. „Členom komisií 
som predstavil problematiku 
navrhovaného riešenia opatrení  
v rámci koncepcie smart city, plány 
na rekonštrukciu Námestia S. H. 
Vajanského, plány na vybudovanie 
lanovky na Martinské hole, nové 
formy separácie odpadu, plány  
na výstavbu nájomných bytov  
a športových zariadení. Verím,  
že nás počas nasledujúcich 
zasadnutí čakajú podnetné  
a konštruktívne diskusie, vďaka 
ktorým mesto Martin posunieme 
dopredu,“ zhodnotil martinský 
primátor. Nasledujúce zasadania 
komisií budú prebiehať oddelene  
v termínoch, ktoré budú určené  
s dostatočným časovým 
predstihom.

Slávnostné odovzdanie Ceny 
Asociácie športu pre všetkých 
Slovenskej republiky za rok 
2017 sa uskutočnilo v utorok 
29. januára 2019 v  Cikkerovej 
sieni historickej radnice 
v Banskej Bystrici.

Predseda asociácie vyzdvihol 
Martin a poďakoval za dlhoročnú 
spoluprácu pri organizovaní 
Plaveckej štafety miest, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou 
záverečného plaveckých pretekov 
Martinskej celoročnej olympiády 
rekreačných športovcov. Mesto 
Martin sa do nej vytrvalo zapája 
už 11 rokov. Ocenená bola aj 
obetavosť a zainteresovanosť na 
pokračovaní tradície Turčianskych 
hier mládeže, ktoré v tomto roku 
zapíšu už 59. ročník, ale aj iniciatíva 
pri zrode športového podujatia pre 
deti materských škôl - Martinské 
olympijské hviezdičky.
„Cena nás veľmi teší a boli sme 
príjemne prekvapení, že asociácia 
ocenila aj prácu samospráv. Snahou 

Komisie primátora po prvýkrát zasadali

Ocenenie Martina za podporu športu pre všetkých

nás všetkých zainteresovaných 
organizátorov, ktorí pripravujeme  
mestské športové podujatia je  
a ostáva, aby mesto Martin bolo 
miestom, v ktorom je šport 

súčasťou každodenného života 
jeho obyvateľov,“ povedala Alena 
Schimíková, vedúca oddelenia 
školstva, mládeže a športu 
mestského úradu.

Cenu AŠPV SR za rok 2017 ako 
výraz uznania a vďačnosti za 
celkovú podporu a rozvoj športu pre 
všetkých v meste Martin odovzdal 
predseda asociácie Dr. Ján Holko.

Ocenenie prevzala za Martin vedúca odddelenia Alena Schimíková (štvrtá sprava)
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MESTO MARTIN - INZERCIA

Organizátor: 

MCORŠ 2019 
MESTO MARTIN  VÁS POZÝVA NA 

MARTINSKÁ CELOROČNÁ OLYMPIÁDA REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV 

1. KOLO – KOLKY 
1.3.2019 PIATOK OD 8.00 – 17.00 h 

15. ROČNÍK 

KOLKÁREŇ, UL. J. ŠIKURU,  MARTIN-PRIEKOPA 
Pravidlá súťaže: súťaží sa v hádzaní do plných kolkov v 2 kolách   

Kategórie: deti, dorast, ženy, muži, veteráni 
Ceny: diplomy a vecné ceny budú odovzdané prvým trom víťazom 

Občerstvenie: zabezpečené 
Vstup: Zdarma (prezúvky nutné) 

Zber osobných údajov pri registrácii a fotodokumentácia z pretekov sa vykonávajú za účelom spracovania a zverejňovania 
výsledkov MCORŠ. V prípade, že nechcete, aby Vaše údaje a fotografie boli zverejnené, oznámte vopred. 

Mesto Martin v súlade 
so zákonom č. 282/2002 
Z. z. vyzýva majiteľov 
a chovateľov psov 
na dodržiavanie jeho 
ustanovení. Zber 
exkrementov domácich 
miláčikov je povinnosť, 
ktorá je v prípade 
jeho nedodržiavania 
sankcionovaná.

Aj keď je ešte len február, slnečné počasie a pomalý ústup 
mrazov pomaly naznačujú blížiaci sa príchod jari. Bohužiaľ, 
práve v tomto období je možné najzreteľnejšie vidieť 
znečistenie, ktoré zimné mesiace zanechali. Aj keď niekedy 
ide o štrkový materiál, či soľ zo zimnej údržby, ktoré mesto 
v jarných mesiacoch odstraňuje, stále častejšie vidieť aj 
následky neplnenia si zákonných povinností majiteľov a 
chovateľov psov. Zber exkrementov domácich miláčikov a 
ich následne odhadzovanie je zákonná povinnosť vyplývajúca 
zo zákona 282/2002 Z. z. a v prípade jej nedodržiavania 
hrozí udelenie pokuty. Okrem finančného hľadiska je však 
nevyhnutné uvedomiť si, že nerešpektovanie povinnosti zberu 
a odhadzovania exkrementov významne zasahuje do kvality 
životného prostredia celého mesta. Na základe štatistík ročne  
v každej mestskej časti pribudne približne 10 ton psieho 
a mačacieho trusu. V prípade neodstránenia sa čiastočky 
vysušených exkrementov dostávajú do ovzdušia, kde pôsobia 
ako alergén, ktorý ovplyvňuje život všetkých obyvateľov a 
návštevníkov mesta. Mesto Martin preto opätovne vyzýva 
na dodržiavanie ustanovení zákona a dôsledné odstraňovanie 
exkrementov z verejných priestranstiev, pričom taktiež 
vynaloží zvýšené úsilie monitoringom kritických lokalít  a 
zároveň zabezpečí distribúciu osvetových materiálov pre 
držiteľov psov, v rámci ktorých im vysvetlí okrem iných 
chovateľských náležitostí aj nevyhnutnosť odstraňovania 
exkrementov z hľadiska verejného poriadku, čistoty mesta a 
zdravého životného prostredia.

Martinská celoročná olympi-
áda rekreačných športovcov 
(MCORŠ) je športové podujatie 
organizované mestom Martin. 
Vzniklo v roku 2005 a pozostáva 
z piatich kôl, ktoré sa organizujú 
počas celého kalendárneho roka. 
Začíname 1. marca 2019 kolkár-
skymi pretekmi.

Určené je bežným občanom, 
ktorí športujú rekreačne. Cieľom je 
ponúknuť, umožniť verejnosti bez ob-
medzenia veku zúčastniť sa športov, 
ktoré sú považované za rekreačné, 
bežne dostupné. V prvých dvoch 
ročníkoch bolo zorganizovaných 5 

súťaží: v behu na lyžiach, behu  
v prírode, cyklistike, jazde na kolies-
kových korčuliach a v plávaní. Od 
roku 2007 sa z dôvodu nedostatku 
snehu upustilo od súťaže v behu na 
lyžiach a nahradilo sa kolkárskymi 
pretekmi, ktoré sú halovým športom  
a počasie ich neobmedzuje.
MCORŠ si z roka na rok získava 
nových účastníkov od malých pred-
školákov až po seniorov, ktorých vek 
sa blíži k osemdesiatke. Je potešiteľ-
né, že k účastníkom patria niektorí 
poslanci mestského zastupiteľstva  
a tiež primátor mesta. 
Najúspešnejší jednotlivci jednot-
livých kôl sú odmenení vecnými 

cenami a diplomami. Celoroční víťazi 
budú slávnostne ocenení na každo-
ročnom vyhlasovaní najúspešnejších 
športovcov mesta Martin.
Kolá MCORŠ:
  1. kolky
  2. bežecké preteky
  3. cyklistické preteky
  4. plavecké preteky
  5. preteky na kolieskových korču-
liach
Všetky podujatia by mali rovnaký 
spôsob vyhodnotenia. Víťaz pretekov 
dostane toľko bodov, koľko bude 
účastníkov podujatia v jeho kategórii. 
Posledný pretekár by získal jeden 
bod. Bodové zisky z každého poduja-

tia sa budú sčítavať a okrem víťazov 
jednotlivých pretekov sa vyhodnotia 
aj celkoví víťazi zo všetkých podujatí 
za celý rok.
Súťažné kategórie: chlapci do 15 ro-
kov, dievčatá do 15 rokov, muži do 40 
rokov, ženy do 40 rokov, muži 41- 50 
rokov, ženy 41 - 50 rokov, muži  
51 - 59 rokov, ženy nad 50 rokov  
a muži nad 60 rokov. Kategórie môžu 
byť upravené podľa počtu a vekového 
zloženia účastníkov. Najúspešnejší 
jednotlivci a rodiny budú ocenení 
diplomami a vecnými cenami, 
vyhodnotení budú aj celoroční víťazi, 
ktorí získajú najviac bodov spolu zo 
všetkých 5 podujatí.

Výzva pre majiteľov 
a chovateľov psov

Nový ročník olympiády rekreačných športovcov
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INZERCIA

Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu prijme 
do riadneho pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

• OBSLUHA TROJ- A PÄŤOSÉHO 
         FRÉZOVACIEHO CNC CENTRA
• OBSLUHA SÚSTRUŽNÍCKEHO CENTRA

POŽADUJEME
• vyučený v danej profesii a prax minimálne 3 roky
• znalosť čítania výkresovej dokumentácie
• zmysel pre kusovú a malosériovú výrobu
• zodpovednosť a vysoká kvalita práce

PONÚKAME
• výhody v rámci vnútorného motivačného systému spoločnosti
• možnosť odborného rastu a ďalšieho vzdelávania
• práca v príjemnom kolektíve a dobrom pracovnom prostredí
• mzda podľa schopnosti a výsledkov od 600 do 1100 eur

VAŠE ŽIADOSTI POSIELAJTE NA ADRESU

Viena international, s.r.o., Personálne oddelenie
Kráčiny 2, 036 01 Martin, T: 043 / 4200 104, E: kovac@viena.sk

Oslovíme iba tých záujemcov, ktorí splnia požadované kritériá.

Výnimočná príležitosť umiestniť Vaše dieťa do MŠ!
Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin, OZ

 
Od 1. októbra 2018 sme otvorili nové

 
Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti v predškolskom veku

 
Prednosti:

- deti vo veku 3-6 rokov
- nástup ihneď a priebežne počas roka

- prispôsobenie otváracích hodín potrebám rodičov
- malý kolektív (max. 13) detí

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje.  www.esf.gov.sk , www.ia.gov.sk
Informácie a prihlášky: 

Martin, Hečkova 9, 0905 945 901, 0905 720 717, e-mail: msakoumamy@gmail.com
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KULTÚRA

V minulom čísle sme písali o 
Martine ako o živej „Mekke“ 
slovenského múzejníctva, ale 
aj o skutočnosti, že výnimočné 
Múzeum Martina Benku čakajú 
veľké zmeny. Začínajúce sa 
rekonštrukciou. SNM v Martine 
– ktorého je MMB súčasťou 
– avizovalo, že práve kvôli nej 
bude pre návštevníkov, na dobu 
takpovediac neurčitú, zavreté. 
Nečudo, že záujem verejnosti 
o možnosť pozrieť si ročitý 
„originál“ – máme na mysli 
autentický a doteraz nedotknutý 
interiér – stúpol.
 
„Počas posledných dvoch týždňov, 
keďže múzeum bolo otvorené 
do 15. 2., sa počet návštevníkov 

vyšplhal takmer k stovke, a boli 
aj ďalší záujemcovia,“ povedala 
nám kurátorka jeho umeleckej 
zbierky Monika Váleková práve 
v tento deň pred večerom. Teda 
v onen piatok, keď ešte takmer 
polhodinu po „záverečnej“ smutne 
vyprevádzala – spolu s kolegyňami 
Lýdiou Horváthovou a Katarínou 
Šabovou – posledného návštevníka. 
V pôvodnej podobe slúžilo MMB 
návštevníkom takmer polstoročie, 
presne neuveriteľných 46 rokov!  
Za tento čas neprešlo rekonštrukciou 
ani čiastkovými úpravami a už 
niekoľko rokov sa (nielen verejnosti 
prístupné) priestory stretávali  
s problémami. Dlhodobým 
problémom je zlý technický stav 
objektu, ktorý od svojho stavebného 

ukončenia v roku 1958 neprešiel 
žiadnymi opravami. V havarijnom 
stave je zastrešenie budovy, 
osobitne galérie, vnútorné rozvody, 
kotolňa, zastaraná elektronická 
zabezpečovacia a požiarna 
signalizácia i nedostatočné objemové 
a technické vybavenie depozitárnych 
priestorov. Dlhoročné snahy SNM  
o celkovú rekonštrukciu a primerané 
uloženie a ochranu diel maliara sa 
naplnili získaním účelovej finančnej 
dotácie Ministerstva kultúry SR.

Je to múzeum v dome, v ktorom 
prežil jeden z najvýznamnejších 
slovenských výtvarných umelcov 
poslednú etapu života – od začiatku 
roka 1959 do konca júna 1971. 
Rok po Benkovej smrti, v roku 
1972, bola v dome, projektovanom 
martinským staviteľom Ivanom 
Kleinom, otvorená expozícia o živote 
a diele všestranného umelca. Ten 
ešte počas svojho života, 10. marca 
1960, odovzdal formou darovacej 
zmluvy podstatnú časť tvorby štátu 
prostredníctvom správy SNM.  
„Vzhľadom na rozsah stavebných 
prác, ktoré múzeum čakajú, 
bolo nevyhnutné bezodkladné 
vyprázdnenie objektu, a preto 
Slovenské národné múzeum 
pristúpilo k uzatvoreniu expozície pre 
návštevnícku verejnosť, ktoré potrvá 

minimálne do konca tohto roka”, 
uviedla Mária Halmová z vedenia 
SNM v Martine.

Je viac ako symbolické, že posledným 
návštevníkom pôvodnej podoby 
múzea bol človek s aktívnym 
záujmom o folklór aj maľovanie. 
Marián Madliak zo Sučian si pozorne 
všetko pozrel, postál pred obrazmi 
v galérii a do kroniky návštev po 46 
rokoch urobili bodku jeho slová: „... 
mal som tú česť po dlhšom čase  
opäť navštíviť Benkovo múzeum 
a potešiť sa krásou jeho diel, nasať 
atmosféru tvorivosti, holdu  
a vzdania úcty ťažko pracujúcemu 
slovenskému ľudu v čarokrásnej 
krajine. Ešte raz srdečne ďakujem!“                                                                  

Pripravil: Igor Válek  
Foto: autor a archív SNM

Dobré noviny sú aj kontinuita a 
súvislosti. Múzeum Martina Ben-
ku čaká rekonštrukcia, no Mar-
tin sa pýši viacerými budovami 
slúžiacimi podobnému účelu –  
a hneď dvojicu „stretávame“ 
vďaka výraznému predstaviteľo-
vi národnej architektúry. Máme 
na mysli hlavnú budovu SNM 
na Malej hore, budovu Múzea 
Andreja Kmeťa v centre  
a Michala Milana Harminca.

Územie dnešného Slovenska,  
v dobovom kontexte 19. storočia 
súčasť Habsburskej monarchie, resp. 
Rakúsko-Uhorska, predstavuje úze-
mie s bohatou škálou kozmopolitne 
pôsobiacich architektov a staviteľov. 
Patrí k nim aj Michal Milan Harminc 
(1869 – 1964), kulpínsky rodák 
slovenskej enklávy (Srbsko)  
a nestor slovenskej architektúry.  
Je dobou správou aj pre Martinčanov 
a návštevníkov nášho mesta, že jeho 
život a výnimočné architektonické 
dielo mapuje monografia # Harminc 
autorov Jany Pohaničovej a Petra 
Vodrážku, ktorá práve vychádza.  
Je symptomatické, že sa opiera po-
znatky autorov, získané výskumnou 
prácou na grantových projektoch 
doma i v zahraničí, veď Harminc je 
naozaj náš aj európsky. Pútavý život-
ný príbeh, charakteristika jednotlivých 
tvorivých etáp (od historizmov,  
k moderne a funkcionalizmu) spolu  

s reprezentatívnym výberom architek-
tových stavieb – to všetko predstavené 
v roku 150. výročia narodenia a 55. 
výročia úmrtia nestora, vytvára pred-
poklad pre obohatenie spektra sloven-
skej historiografie architektúry o nové 
kontexty. Impozantných takmer tristo 
realizovaných diel na území bývalého 
Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska 
v rámci vtedajšieho Československa 
či na pôde nástupníckych štátov –  
v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, 
no i na Ukrajine ho zaradili k najpro-
duktívnejším architektom nielen na 
Slovensku, ale aj v Európe. Autori 
prinášajú rad nových poznatkov, ktoré 
prispievajú k identifikácii architekto-
nických hodnôt Harmincovho diela  
a tým aj k ochrane kultúrneho dedič-
stva. Život a dielo výnimočnej osob-
nosti ilustrujú archívne dokumenty, 
originálne plány, dobové aj aktuálne 
fotografie, ktoré dotvárajú plastický 
obraz mohutného diela. Architekta, 

ktorý v roku 1908 zložil staviteľskú 
skúšku a získal kvalifikáciu aj titul sta-
viteľa práve za projekt budovy SNM 
v Martine, dodnes najväčšej múzejnej 
budovy na celom Slovensku.

Dovidenia v „novom“ Múzeu Martina Benku (hádam o rok)

Kniha o významnom architektovi (aj) Martina

M. M. Harminc - foto: archív  
Literárneho múzea SNK

Katarína Šabová, Monika Váleková a Lýdia Horváthová vo vestibule s Benkovou bustou

Posledný návštevník pôvodného Múzea 
Martina Benku v galérii



MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Ročník 3, číslo 04/2019
Náklad 22 000, NEPREDAJNÉ

DVOJTÝŽDENNÍK | FEBRUÁR 2019

Strana 13

HK Martin bude súperom Dukly 
Michalovce vo finále play-off 1. 
hokejovej ligy. „Rytieri“ vyhrali 
v semifinálovej sérii s Dubnicou 
4:2. Ako sa finále skončí a kto 
si z prvoligistov vybojuje účasť 
v baráži s najhorším tímom 
najvyššej súťaže? 

V 6. semifinále na dubnickom ľade
zvíťazili „rytieri“ 5:2, čím stanovili 
konečný stav série, ktorú otočili z 1:2 
na 4:2. Je spravodlivé, že do finále 
postúpil Martin. Filozofia klubu 
dávať šancu vlastným odchovancom 
a mladým hráčom je správna 
koncepcia aj smerom do budúcnosti 
martinského hokeja. Na kvalitných 
výkonoch Turčanov sa podieľa 
celý realizačný tím i vedenie klubu. 
„Rytieri“ pod vedením hlavného 
trénera Róberta Spišáka a asistenta 
Radovana Somíka produkujú aj v 
play-off celoplošný moderný hokej. 
„Proti každému súperovi sa snažíme 
hrať aktívne, či doma, alebo vonku, 
ale zodpovedne, nie naivne, aby 
sme súperovi nedali možnosť na 
prečíslenie. Vytvárať tlak na súpera 
v ofenzíve, ale aj pri bekčekingu. 
Niekedy sa to podarí lepšie, inokedy 
menej. V prvých troch stretnutiach 
semifinálovej série (vtedy  
Dubnica vyhrávala 2:1 
na zápasy – pozn. red.) sme sa  

v koncovke i herne trápili. 
Dubničania mali ešte dosť síl, 
blokovali naše strely a obetavo 
pomáhali svojmu brankárovi, ktorý 
bol ich oporou. Nepresadili sme 
sa tak, ako sme chceli. Vo štvrtom 
semifinále sme sa naštartovali 
a potom sme v ďalšom zápase, 
tentoraz doma, znovu potešili 
svojich fanúšikov. Boli sme silní 
vo finálnych herných činnostiach, 
zdravo agresívni a dokázali sme svoje 
strelecké príležitosti premeniť, čo 
rozhodlo. Posledný krok býva
najťažší,“ varoval Róbert Spišák, 
ktorého zverenci to napokon zvládli  
a postup si vybojovali v Dubnici  
(20. februára). Mečbal získali o dva 
dni skôr doma. Gólovej kanonáde  
v Martine (7:0) predchádzala hladká 
výhra (8:1) u súpera (16. februára). 
Kým v prvých troch semifinálových 
duelov dali „rytieri“ spolu len 5 
gólov, potom v nasledujúcich dvoch 
zaťažili konto súpera celkovo 15 
presnými zásahmi. Ale zdokonalili 
aj defenzívu, na čom mal zásluhu 
celý tím. Samozrejme, aj obranca 
Ján Tabaček, ktorý je napriek svojmu 
veku (38 rokov) stále kľúčovým 
hráčom Martina. „Po 3. semifinále, 
v ktorom sme nepodali výkon hodný 
play-off, čo sa týka nasadenia a 
prístupu k zápasu, sme si povedali, 
že takto to ďalej nemôže ísť. 

Zjednodušili sme hru, prestali sme 
vymýšľať kombinácie až do prázdnej 
bránky a začali sme sa viac tlačiť do 
priestoru pred súperovým gólmanom 
s cieľom cloniť mu vo výhľade  
a dorážať puky. Zlepšili sme pohyb, 
korčuľovanie, streľbu. Aktívnym 
hokejom sme si na svoju stranu 
naklonili aj šťastie. Dubničania 
sa vybíjali v osobných súbojoch, 
snažili sa nás zastrašiť a vyvolávať 
šarvátky, hádali sa s rozhodcami, 
čo bola voda na náš mlyn. Naopak, 
my sme sa sústredili na svoj výkon,“ 
skonštatoval Ján Tabaček, ktorý 

vzápätí na našu otázku ohľadne 
výmeny na kapitánskom poste  
v HK Martin stroho odpovedal:  
„Je to interná záležitosť kabíny...“
Nový kapitán, 24-ročný obranca 
Marek Pacalaj často pôsobí na ľade 
ako burcujúci element. Je to tímový 
hráč. „Bol som asistent kapitána, 
teraz mám na drese kapitánske céčko 
(po Jaroslavovi Markovičovi – pozn. 
red.). Určili to tréneri a ja som to 
prijal. Cítim väčšiu zodpovednosť. 
Vynasnažím sa ešte viac pracovať pre 
mužstvo. Tímový úspech je dôležitejší 
ako osobný. Sme skvelá partia. 
Dúfam, že vo finále porazíme
Michalovce a vybojujeme si postup
do baráže,“ želal si Marek Pacalaj.
Finálová séria play-off 1. ligy sa 
začne 25. februára na Zemplíne, 
kde sa uskutoční o deň neskôr druhý 
zápas. Potom sa bude hrať dvakrát  
za sebou na martinskom klzisku  
(1. a 2. marca). A tak ďalej. Prípadný 
7. rozhodujúci zápas sa odohrá na 
ľade víťaza základnej časti (8. marca). 
Ten, kto zvíťazí vo finále 1. ligy,  
tak si dlho neoddýchne, lebo baráž  
o účasť v najvyššej súťaži odštartuje už 
12. marca. Na druhej strane, najhorší 
účastník Tipsport ligy bude mať 
dosť času na prípravu i regeneráciu, 
nakoľko dlhodobá časť najvyššej 
súťaže sa skončí 26. februára. 
Navyše, baráž sa začne na štadióne 
tipsportligistu, kde sa uskutoční aj 
prípadný 7. postupový zápas.
* P. S.: MESTSKÉ NOVINY 
blahoželajú hráčom, trénerom, 
realizačnému tímu a vedeniu HK 
Martin k postupu do finále 1. ligy! 
Autor: Ľubomír Chochula
Foto: chir

ŠPORT

Blíži sa vyvrcholenie sezóny, finále 1. ligy s účasťou HK Martin klope na dvere

Tutovka martinského útočníka Ivana Brezniaka, proti ktorému zasiahol brankár Dubnice Maximilián Pajpach
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Bývalý kapitán Martina,  
v súčasnosti 46-ročný Michal 
Beran (nar. 22. februára 1973) 
bol lídrom tímu, ktorý  
v januári 2009 dosiahol najväčší 
úspech martinského hokeja 
na medzinárodnej scéne (zisk 
Kontinentálneho pohára  
v Rouene).

Ako si s odstupom času spomínaš 
na toto prvenstvo vo Francúzsku?
Kontinentálny pohár je veľmi cenná 
trofej (vo svojej zbierke ju majú  napr. 
Košice, Zürich, Jokerit Helsinki, 
Slovan Bratislava, Zvolen, Kazaň 
– pozn. red.), ktorú sme napokon 

doviezli domov. Najskôr sme zdolali 
Keramin Minsk 5:1, potom sme 
pokorili Bolzano 7:3 a ani prehra  
v záverečnom dueli s Rouenom 4:5 
nás nezosadila z 1. miesta na turnaji. 
Boli sme veľmi šťastní, že sme 
získali vzácny pohár a mohli úspešne 
reprezentovať Slovensko. Tento 
triumf sa nezrodil len tak z ničoho nič. 
Pod vedením trénera Dušana Gregora, 
ktorý dokázal mužstvu vtlačiť svoju 
predstavu o hernom štýle a ušiť na 
súpera účinnú taktiku i stratégiu, sme 
zo seba vydali maximum. Veľmi nám 
pomohli naši fanúšikovia, ktorí nám 
v Rouene vytvorili takmer domáce 
prostredie. Klobúk dolu pred nimi, že 

merali dlhú cestu zo Slovenska až do 
Normandie, aby nás svojou osobnou 
účasťou a hlasivkami podporili na 
turnaji.

Ty si mal kapitánske céčko na drese 
Martina aj v nasledujúcej sezóne 
(2009/2010), v ktorej si Turčania 
po druhý raz v histórii  vybojovali 
bronzové medaily v slovenskej 
extralige...
Vychutnával som si to plnými 
dúškami. Počas celej sezóny, znovu 
pod trénerskou taktovkou Dušana 
Gregora, sme produkovali kvalitný 
hokej.  
Do štvrťfinále play-off sme vstupovali 
zo 4. miesta po základnej časti. Séria 
proti silnej Skalici, ktorú ťahal k 
dobrým výsledkom hviezdny Žigo 
Pálffy, bola trochu divoká. Prvé dva 
domáce zápasy sme prehrali, potom 
sme dvakrát vyhrali na ľade súpera, 
v piatom dueli na našom ľade sme 
opäť podľahli Záhorákom, ktorí však 
následne doma nevyužili mečbal, a 
tak o víťazovi rozhodol až siedmy 
zápas v Martine.  
Hoci sme mali niekoľko zranených 
hráčov, zomkli sme sa a konečne sme 
v tejto sérii vyhrali aj na vlastnom 
klzisku (postupový gól na 2:1 strelil v 
41. min práve Michal Beran – pozn. 
red.). Štyritisíc divákov v hľadisku sa 
spolu s nami mohlo radovať z postupu 
medzi štyri najlepšie tímy play-off. 
Žiaľ, v semifinále sme už ťahali za 
kratší koniec. Košice zvíťazili 4:1 
na zápasy, ale keďže po základnej 
časti druhá B. Bystrica prekvapujúco 
vypadla vo štvrťfinále so siedmou 
Nitrou, v tabuľke sme poskočili na 

tretie miesto. Zlato ukoristili Košice 
(víťaz finále), striebro Slovan a bronz 
Martin.

Aktívnu kariéru hokejistu si pre 
zranenie ukončil v roku 2014. 
Potom si si na chvíľu vyskúšal post 
asistenta trénera. Nechcel si byť 
trénerom ako kedysi tvoj otec?
Po 13. kole v ročníku 2014/2015  
sme s Jarom Tőrőkom a Aďom 
Novotným chceli mužstvo dostať 
z krízy. Ako odchovanec Martina 
som považoval za povinnosť pomôcť 
materskému klubu, keď som bol  
o to požiadaný. Bola to pre mňa určitá 
skúsenosť, ale trénerské remeslo nie 
je to, po čom by som túžil. Tento post 
ma neláka. Po tom zranení som sa 
musel dať zdravotne do poriadku, 
absolvoval som dve operácie chrbta. 
Teraz sa venujem hlavne rodine.

Ako vnímaš to, že v mužskom áčku 
HK Martin dostáva toľko mladíkov 
príležitosť rozvíjať svoj talent?
Ja som sa dostal do mužského áčka 
vo veku 17 rokov. V kabíne vládla 
určitá hierarchia. Veľa sme si dovoliť 
nemohli, bolo ťažšie sa dostať do 
základnej zostavy, o minútach 
strávených na ľade v zápasoch 
ani nehovoriac. Mali sme rešpekt. 
Vykanie bolo samozrejmosťou. Doba 
sa zmenila. Dnes majú mladíci viac 
možností, hranice sú otvorené, keď 
naozaj chcú, môžu sa presadiť.  
Je dobré, že toľko odchovancov  
a mladých hráčov hrá teraz za Martin. 
Hoci na štadión už nechodím, držím 
mužstvu palce, aby sa mu darilo aj  
v záverečnej fáze sezóny.

V Martine s hokejom kedysi 
začínal aj Michalov starší brat, 
momentálne 49-ročný Róbert 
Beran, ktorý pravidelne hráva 
za luxemburských levov aj na 
svetových šampionátoch.

„Napriek svojmu veku sa  
Robo aj teraz pripravuje  
s luxemburskou reprezentáciou  
na majstrovstvá sveta C-divízie, 
ktoré sa uskutočnia v Sofii (22.  
a 24. apríla) za účasti domáceho 
Bulharska, Luxemburska,  
Turecka, Taiwanu, Kórejskej 
republiky a Turkmenistanu.  
S národným výberom navštívil veľa 

hokejovo exotických destinácii 
(napr. Mexiko, Nový Zéland,  
Írsko, Juhoafrickú republiku). 
Robovi, ktorému v reprezentácii 
sekunduje 26-ročný syn Thierry,  
sa splnil ďalší sen. Už si  
v jednom prípravnom zápase proti 
americkým veteránom zahral spolu 
s oboma svojimi synmi. Robo, 
Thierry a 16-ročný Marcus, ktorý 
je, mimochodom, reprezentantom 
Luxemburska do 18 rokov, dokonca 
tvorili jeden útok,“ opísal bratov 
zážitok Michal Beran.

Stranu pripravil: Ľubomír 
Chochula

ŠPORT

Exkapitán bol pri zisku Kontinentálneho pohára a extraligového bronzu

Trio Beranovcov reprezentuje Luxembursko

Kapitán Michal Beran (vpravo) ako prvý z Martinčanov prevzal cenu  
za triumf na Kontinentálnom pohári. Foto: chir

Trio Beranovcov – zľava: otec Róbert so synmi Thierrym a Marcusom. Foto: archív
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Osemdesiatnik Ladislav Jesenský 
je nielen uznávaným športovým 
odborníkom a veľkou trénerskou 
osobnosť, ale aj držiteľom 
Zlatého odznaku SZĽH. Toto 
ocenenie dostal zaslúžene za 
výnimočný celoživotný prínos pre 
hokej a jeho rozvoj na Slovensku.

Podieľal sa na výchove mnohých 
hokejových talentov a jeho rukami 
prešlo veľa slávnych hokejistov 

(v Martine napr. Cíger, Švehla, 
Rovnianek, Stolárik, Tőrők, Beran, 
Kľuch a ďalší, v Dubnici napr. Tatar, 
Andrisík, Šišovský, Majdan, Rosandič 
a ďalší).
„Ako tréner mládeže som získal  
s Martinom titul majstra Slovenska 
v doraste a s Dubnicou titul majstra 
Slovenska medzi deviatakmi. Štyri 
roky som pôsobil ako reprezentačný 
tréner mládeže. S trénovaním som 
skončil ako 75-ročný v Púchove. Len 

v Martine som pôsobil ako tréner 
34 rokov. Pre hráčov som sa snažil 
vybaviť čo najlepšie podmienky na 
hokej. Keď som učil na vrútockom 
učilišti, mohli napr. Zdeno Cíger  
a Robo Švehla stráviť na ľade veľa 
hodín. Ale nie každý to využil. Peter 
Cesnek mal také šikovné ruky, že 
dokázal z desiatich pokusov deväťkrát 
trafiť do jedného miesta v bránke. On 
bol prinajmenšom rovnako nadaný 
ako Zdeno, ale myslel si, že si iba s 

talentom vystačí. Na druhej strane, 
Robo bol zasa ako buldog. Prihlásil sa 
na hokej ako piatak či šiestak, vôbec 
nevedel korčuľovať, ale už vtedy mi 
hovoril, že všetko dobehne. A dobehol. 
Svoju povahovú črtu uplatnil aj neskôr. 
Je obdivuhodné, že počas piatich 
rokov nevynechal ani jeden zápas  
v NHL, dokonca hral aj so zlomenou 
sánkou. Mal som poslušných 
zverencov, z ktorých vyrástli veľkí 
hokejisti. Terajších trénerov ľutujem. 
Nemôžu trénovať, ako by chceli, 
sú zviazaní tým, čo im, kto prikáže. 
Dokonca, aj rodičia sa im starajú do 
práce. Tiež ma mrzí to, že mladým 
talentovaným hráčom v mužských 
tímoch v najvyššej súťaži zaberajú 
miesta starší legionári. Kluby nakúpia 
Američanov, Kanaďanov, Švédov 
a domáci odchovanci sedia na 
lavičke, kde sa však ešte nikto nikdy 
nenaučil hrať hokej. V Martine teraz 
dostávajú odchovanci priestor, ale 
aj tak radšej, keď už si mám vybrať, 
navštívim hokejový zápas v kategórii 
žiakov či dorastencov,“ povedal pre 
MN v súčasnosti 80-ročný Ladislav 
Jesenský, ktorý žije v mestskej časti 
Priekopa.

Čo hovoria na trénerskú legendu
Ladislava Jesenského dvaja
jeho bývalí hokejoví zverenci
v mládežníckych kategóriách,
Zdeno Cíger a Branislav
Stolárik?

Týchto dvoch martinských 
odchovancov sme si nevybrali 
náhodou. Jedného útočníka  
a svetobežníka, druhého obrancu 
a veľkého lokálpatriota. Zdeno 

Cíger (49 rokov) to s hokejom 
dotiahol veľmi ďaleko (podobne 
ako Róbert Švehla), sedem rokov 
hral v NHL, so Slovenskom ako 
hráč získal bronzovú medailu na 
MS 2003, bol trénerom slovenskej 
reprezentácie na MS 2016 a MS 
2017. Hoci sa usadil v Bratislave, 
na svoje hokejové začiatky v Turci 
nezabudol. Branislav Stolárik (48 
rokov) získal ako hráč s Martinom 
prvý historický bronz v najvyššej 

súťaži (1993/1994), prevažnú  
časť svojej kariéry absolvoval  
v drese materského klubu,ktorému 
zostal verný aj po skončení 
aktívnej činnosti. Už dlhé roky 
je neodmysliteľnou súčasťou 
martinského hokeja. V tejto sezóne 
trénuje kadetov MHA Martin a je 
vedúcim družstva HK Martin.
* Zdeno Cíger: „Pred tromi rokmi, 
keď som bol trénerom Slovenska 
a Robo Švehla generálnym 
manažérom národného tímu, sme 
nášho prvého trénera a hokejového 
učiteľa, pána Ladislava Jesenského, 
pozvali na reprezentačný kemp, 
ktorý sme vtedy organizovali  
v Martine. Poďakovali sme sa 
mu za všetko a odovzdali sme mu 
ocenenie. On nám vštepil hokejové 
základy, ktoré sme potrebovali, 
odovzdal nám skúsenosti. Viedol 
nás a vychovával nielen na ľade, 
ale aj mimo neho. Vedel nás aj 
rozosmiať. Zažili sme s ním pekné 
časy, na to sa nedá zabudnúť. 
Bol pre nás ako druhý otec. Teraz 
takíto tréneri chýbajú. Sem-tam si 

zavoláme, občas sa mi ozve a spýta 
sa ma, ako sa mám. Alebo naopak.“
* Branislav Stolárik: „Pán tréner 
Ladislav Jesenský bol v mojom 
dorasteneckom a juniorskom 
období, spolu s pánom trénerom 
Pavlom Vojtášom, hlavným 
človekom, ktorý nasmeroval moje 
ďalšie hokejové kroky smerom 
dopredu. Bol veľmi dôležitým 
trénerom aj pri mojom prechode  
k mužom. Jeho trénerské schopnosti 
boli na tú dobu na vysokej úrovni. 
Navyše, bol výborný človek,  
k nám hráčom mal skvelý prístup 
na ľade aj mimo neho. Vedel nás 
motivovať, zakričal, keď bolo treba, 
ale viac preferoval cukor ako bič. 
Jeho tréningové metódy, nasadenie 
a odhodlanie, s akým vykonával 
činnosť trénera, to prinieslo 
viditeľné výsledky v tom, koľkých 
skvelých hráčov vychoval. Vždy, 
keď sa stretneme, tak náš rozhovor 
začnem oslovením PÁN TRÉNER. 
Tento titul mu právom patrí.“
Stranu pripravil:  
Ľubomír Chochula

Trénerský mág Ladislav Jesenský si zaslúži veľké uznanie

Zdeno Cíger a Braňo Stolárik spomínajú na trénerskú legendu

Sezóna 1987/1988, dorastenci Martina. V dolnom rade prvý zľava Rastislav Rovnianek, štvrtý zľava Ladislav Jesenský, druhý sprava  
Branislav Stolárik. V strednom rade prvý zľava Zdeno Cíger. V hornom rade tretí sprava Róbert Švehla. Foto: chir

Rok 2016, zľava: Zdeno Cíger, Ladislav Jesenský, Róbert Švehla a Branislav Stolárik. Foto: Igor Pĺž
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Hoci Ľudovít Lettrich bude 
mať 3. mája už 74 rokov,  
stále je aktívny a vidieť ho  
na rôznych podujatiach,  
najmä športových,  
s fotoaparátom v ruke.

Čím to je, že si taký vitálny? Ešte 
sa venuješ nejakému športu?
Na priamu otázku priama odpoveď. 
Ak počasie a okolnosti dovolia, tak 
si zašportujem. V zime na lyžiach 
(zjazdovky, bežky, prechádzky 
do Jahodníckych hájov), v lete na 
bicykli, prípadne turistika. Určité 
energetické penzum si vyžaduje 
aj presúvanie sa na športoviskách 
(lyžiarsky svah...). Keď sa inak 
nedá, sadnem si na stacionárny 
bicykel a snažím si na ňom odkrútiť 
aspoň hodinku.

V minulosti si reprezentoval 
Slovensko na majstrovstvách 
sveta v lyžovaní novinárov. Aký 
najväčší úspech si dosiahol?
Novinárskych majstrovstiev sveta 

som sa zúčastnil dvakrát, v Jasnej 
a Maribore v Slovinsku. Z môjho 
pohľadu bola úspešnejšia Jasná,  
kde som získal dve strieborné 
medaily. V obrovskom slalome 
a v kombinácii (beh na lyžiach  
a obrovský slalom). V Maribore 
som mal už o pár rokov viac,  
a tak najlepší výkon som dosiahol 
v „obráku“, v ktorom som skončil 
siedmy.

A iné športy?
Narodil som sa v Turčianskych 
Tepliciach, kde boli podmienky 
na športovanie dosť obmedzené. 
Okrem futbalu sa tu hral volejbal 
a celkom slušnú úroveň mal aj beh 
na lyžiach, ktorému som sa začal 
venovať aj ja. V neskoršom veku,  
po odchode trénera Hanusa do 
Tatier, som prebral trénerstvo  
a spoločnými silami sa nám podarilo 
dokonca vybehať si 1. celoštátnu 
ligu. Bol to úspech, ale nedotiahlo 
sa to do konca a do ligy sme 
nenastúpili. K behaniu som sa vrátil 
v neskoršom veku až do takej miery, 
že som absolvoval 25 maratónov. 
Z nadobudnutej kondície som 
neskoršie čerpal aj pri ďalšom 
koníčku (vysokohorská turistika). 
Pri našich potulkách svetom som 
mal možnosť pozrieť sa do Nepálu, 
Peru či Mexika, ale neobišli sme 
ani Afriku a zvyšok Európy. 
Nezabudnuteľné zážitky máme  
z oblasti Zermattu, Grossglöcknera 
či Mont Blancu.

Zároveň si aj veľký pamätník 
športových pretekov a zápasov 
v pozícii fotografa. Ale išlo ti 

niekedy pri fotení o život?
Spomeniem niektoré zážitky. 
Neviem, či išlo o život, ale ostali 
hlboko v mojej pamäti. Pri fotení 
slalomu na Martinských holiach 
mi tesne vedľa hlavy preletela 
slalomová tyč (bola z fatradúru  
a mala hrot). Počas fotografovania 
hokeja (ešte neboli plexisklá) ma 
trafil puk do prsta, našťastie bez 
zlomeniny. Pri fotení hádzanej som 
prišiel o dva objektívy.

Máš nejakú príhodu, ktorá súvisí 
s hokejom?
Staršie ročníky si pamätajú, že na 
Podháji bola kedysi umelá ľadová 
plocha otvorená. Keď fúkal južný 
vietor, tak popolček z teplárne padal 
na klzisko. Nebolo zriedkavosťou, 
že hráčom museli v priebehu zápasu 
brúsiť korčule.

Robiť dnes zábery digitálnym 
fotoaparátom je jednoduchšie ako 
kedysi vtedajšou technikou, nie?
Vývoj sa nedá zastaviť ani v živote, 
ani v technike. Samozrejme, 
že fotenie bolo v minulosti 
trochu zložitejšie, nútilo človeka 
rozmýšľať, pretože v jeho práci 
bolo viacero faktorov, s ktorými sa 
fotograf s dnešnou technikou ani 
nemá šancu stretnúť.

Pri vyhlasovaní Jedenástky roka 
oblastného futbalu v Turci si 
dostal ocenenie. Aké?
Turčiansky futbalový zväz mi 

pri príležitosti svojho vzniku 
udelil odznak a plaketu TFZ za 
fotodokumentáciu i mediálnu 
propagáciu stretnutí všetkých 
kategórií členov TFZ.

Napriek svojmu veku kráčaš  
s modernou dobou a si činný  
na sociálnych sieťach...
Na facebook som sa dostal vďaka 
mojej dcére Miriam. Keď som videl, 
že fotografie majú úspech, tak som 
v tom vytrval. Nedávno mi prišla 
správa, že moje fotografie sa páčili 
120 000 ľuďom. V súčasnosti mám 
okolo 4600 priateľov od Austrálie 
až po Kanadu. Mnohí aj vďaka 
mojim fotkám si udržujú kontakt 
s Martinom a Turcom. Dobre mi 
padne, keď niekto napíše, že z mojej 
reportáže nadobudol dojem, ako 
keby na tom zápase bol...

Šport je fenomén, ktorý však  
v Martine, z hľadiska podmienok, 
kríva minimálne na jednu nohu. 
Veríš tomu, že sa v tomto smere 
situácia zlepší?  
Odpoveď na túto otázka by sa asi 
nezmestila ani do celého vydania 
vašich novín. Chyby sa stali niekedy 
v 90. rokoch minulého storočia. 
Tento balvan tlačíme pred sebou, 
nedá sa vyriešiť zo dňa na deň  
a dokonca ani z roka na rok...

Autor: Ľubomír Chochula
Foto: archív Ľudovíta Lettricha

Majster fotografie, športovec telom i dušou, osobnosť Turca  

Ľudovít Lettrich na Martinských holiach so svojou dcérou Miriam

Ľ. Lettrich je športový nadšenec, fotenie je 
pre neho koníček i vášeň

Ľ. Lettrich s legendárnym hokejovým brankárom Dominikom Hašekom

MESTSKÉ NOVINY | ROZHOVOR
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ŠPORT

Víťazom reprezentačného 
turnaja troch krajín v Plzni 
(16. a 17. februára) sa stalo 
Slovensko, pred domácim 
Českom a Švajčiarskom.  
V drese s dvojkrížom na prsiach 
hrali štyria hráči z Turca, 
Martinčania Milan Murček, 
Michal Fodrek a Vrútočania 
Tomáš Vidlár a Michal Fillo.

V prvý hrací deň Slovensko zdolalo 

Švajčiarsko 6:5, potom porazilo 
Česko 4:2. Na druhý deň Slováci 
pokorili Helvétov 7:1 a ani následná 
prehra s Čechmi 1:3 už nemala 
vplyv na to, kto sa stane víťazom 
turnaja. Brankár ŠKB Martin Milan 
Murček absolvoval úspešný debut 
v reprezentácii, na západe Čiech 
odchytal dva duely, oba víťazné. 
„Medzinárodná reprezentačná 
konfrontácia je iná ako extraligová, 
hralo sa vo vysokom tempe. Bola to 

pre mňa skvelá skúsenosť.  
Snažil som sa sústrediť na každú 
loptičku, každý okamih hry  
a myslím si, že to dopadlo dobre. 
So svojimi výkonmi som spokojný. 
Chytal som v zápasoch, v ktorých 
sme zvíťazili. Cennejší bol skalp 
Čechov, ktorí majú vždy kvalitný  
tím, preto nikdy nie je jednoduché 
ich poraziť. To bol bonus. Tento 
zápas sa začínal v sobotu o 19. h,  
na druhý deň o 9. h som znovu stál  
v bránke proti Švajčiarom. Bolo  
to náročnejšie na regeneráciu  
a prípravu, ale zvládol som to. Na 
začiatku stretnutia som niekoľkými 
zákrokmi mužstvo podržal, potom sa 
chalani rozbehli. V dvoch zápasoch 
som spolu inkasoval tri góly, dva  
s Čechmi a jeden so Švajčiarmi. 
Teraz sa už zameriavam na 
extraligu. Naším prvým súperom  
po zimnej prestávke bude Kežmarok 
(v sobotu 23. februára o 11. h  
v športovej hale v Martine). Mojím 
hlavným cieľom je pomôcť Martinu 
zabojovať o medailu. Kvalitnými 
výkonmi v klubovom drese si chcem 
vypýtať pozvánku na najbližšiu 
reprezentačnú akciu. Samozrejme, 
obrovskou motiváciou je dostať sa 
do konečnej nominácie Slovenska 
na majstrovstvá sveta, ktoré sa v júni 
tohto roku uskutočnia v Košiciach,“ 

podotkol Milan Murček.
Martinský obranca Michal Fodrek 
dokonca nastúpil vo všetkých štyroch 
stretnutiach na turnaji v Plzni. 
„Zápasy na reprezentačnej scéne 
sú kvalitatívne o level vyššie ako na 
klubovej. Základom nášho triumfu 
bola vynikajúca partia. Som rád, že 
sme splnili cieľ. Ukázali sme, kam 
slovenský hokejbal patrí. Odohrať 
štyri duely počas víkendu bolo fyzicky 
náročné, času na regeneráciu  
a oddych sme nemali veľa, ale stálo  
to za to. Bol to úžasný zážitok. 
Vrcholom sezóny budú MS  
v Košiciach, kde sa očakáva, že 
fanúšikovia vytvoria fantastickú 
atmosféru. Mojím snom je štartovať 
na svetovom šampionáte, ale 
to chce každý, kto sa hokejbalu 
venuje. Budem sa snažiť hrať čo 
najlepšie. Chcem byť platným 
hráčom Martina, ktorý mal po fúzii 
s Diakovou vydarenú jesennú časť. 
Pritom predtým nikto nevedel,  
do čoho ideme, ako sa to prejaví. Ale 
našťastie, sme jednoliaty a súdržný 
kolektív, v kabíne nie sú žiadne 
rozdiely a všetci ťaháme za jeden 
povraz. Súťaž je vyrovnaná. To, že 
sme zimovali na čele, nič neznamená. 
Nikto nemá nič isté. Verím však, že 
zabojujeme o čo najvyššie  priečky,“ 
prial si M. Fodrek.

Petra Vlhová svojím 
fenomenálnym výkonom  
na MS v zjazdovom lyžovaní  
v Are (zlato v obrovskom 
slalome, striebro v kombinácii, 
bronz v slalome), potešila 
všetkých fanúšikov. A veľmi 
aj svojho niekdajšieho trénera 
v žiackych rokoch, riaditeľa 
klubu Ski Team Martinské hole 
Rastislava Mažgúta.

„Peťa prišla do nášho klubu 
ako 11-ročná a štyri roky som ju 
trénoval. Už vtedy bola talentovaná 
a snaživá. Som šťastný, že to 
lyžiarsky dotiahla tak veľmi  
ďaleko. Je to naša hrdinka. 
Vicemajsterka sveta v kombinácii,  
majsterka sveta v obrovskom 
slalome a bronzová medailistka  
v slalome. Čo viac k tomu dodať? 
Je to megaúspech. Peťa má veľký 
potenciál. Vo Svetovom pohári má 
na to raz získať krištáľový glóbus 

v slalome či obrovskom slalome. 
Dokonca, ak by začala jazdiť aj 
kĺzavé disciplíny, nebola by bez 
šance ukoristiť aj veľký krištáľový 
glóbus. Mimochodom, jej tréner 
Livio Magoni predtým trénoval 
Tinu Mazeovú, ktorá sa s rekordným 
počtom bodov stala celkovou 
víťazkou SP.“
Petra Vlhová urobila výkonnostný 
progres, ale zlepšila sa aj po 
mentálnej stránke. Svojimi 
úspechmi na bielych svahoch strhla 
na Slovensku lavínu zvýšeného 
záujmu o tento šport. „Či v našom 
klube vychováme niekedy tak 
úspešnú pretekárku, to neviem. 
Máme talentované deti, ale iba to 
nestačí. Uvidíme... Deti z nášho 
klubu mali vlani v lete veľký zážitok 
s Peťou. Počas sústredenia sme išli 
na bicykloch z Liptova na Zuberec 
a ona sa k nám pridala. Potom ich 
zobrala na loď. Po sezóne by sme 
mohli, nielen pre deti z nášho klubu, 

ale aj pre tie z celého turčianskeho 
regiónu, zorganizovať nejakú 
besedu s ňou. Bolo by to super, lebo 
autogramiáda s majsterkou sveta, 
ktorá je zároveň ich vzorom, nebýva 

každý deň. Verím, že sa to podarí 
zrealizovať.“

Stranu pripravil:  
Ľubomír Chochula

Aj Turčania sa pričinili o triumf Slovenska na turnaji v Česku

Rastislav Mažgút o megaúspechu Petry Vlhovej

Brankár Milan Murček nesklamal ani v zápase s Českom. Foto: Michal Runák

Petra Vlhová je  svetová šampiónka v obrovskom slalome. Foto: Reuters
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INZERCIA

TOĽKO PLATÍTE!

1000L
340€

1000L
0,88€

balená
voda

AŽ 380 KRÁT
LACNEJŠIA

JE PITNÁ VODA Z VODOVODU,
ako balené vody v nezdravých plastových fľašiach! 

PIME
DOBRÚ, ZDRAVÚ A LACNÚ

VODU Z VODOVODU !
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PONUKA PRÁCE
HĽADÁME DOHODÁROV 

(DISTRIBÚTOROV)

NA PRAVIDELNÝ ROZNOS NOVÍN 
A LETÁKOV PRÁCA VHODNÁ PRE  

ŠTUDENTOV, DÔCHODCOV
PROGRESÍVNE OHODNOTENIE

JÁN RUSNÁK: 0905 862 561

PONUKA PRÁCE
Príjmeme zvárača so štátnou skúškou 

Z-M1 a s úradnou skúškou podľa normy 
STN EN 287-1 /135 P BW 1.2../.

Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:
kubenova@compel-rail.sk, alebo tel. 043/4007 111

PONUKA PRÁCE
PRÍJMEME KUCHÁRA A ČAŠNÍKA

 
Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:

info@penzionladoven.sk, alebo tel. 0903 586 271

INZERCIA

Už poznáme termín:

SOBOTA 9. novembra 2019

2019
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Zoltán Ferencz: V Martine sa žije celkom 
dobre, ale páčilo by sa mi, keby tu nastal rozmach 
cestovného ruchu. Vzhľadom na priaznivú polohu 
metropoly Turca v područí hôr v tomto smere 
dosť zaostávame za inými regiónmi, Liptovom, 
nehovoriac o podtatranskej oblasti. V okolí Martina 
je úžasná príroda s čarokrásnymi dolinami. 
Martinské hole v minulosti navštevovalo veľa ľudí 
aj zo zahraničia. Martinky mali potenciál stať sa 
jedným z najlepších stredísk zimných športov na 
Slovensku po Vysokých a Nízkych Tatrách. Ale, 
žiaľ, nestalo sa tak. Strojárne zanikli, peniaze sa 

roztratili a nie sú. Treba postaviť novú sedačkovú 
lanovku z mesta až na hole. Tým by sa odbremenila 
cesta (na niektorých úsekoch je v dezolátnom 
stave) a uľavilo by sa aj životnému prostrediu. Inak, 
mestské časti sú pomerne dobre vybudované. Som 
rád, že v Martine budú stavať novú nemocnicu, 
lebo, darmo, tá súčasná už pomaly dosluhuje. 
Myslím si, že sa to podarí zrealizovať. Držím palce, 
nech to vyjde. Terajší primátor má za sebou kus 
dobrej roboty na minulom pôsobisku. Verím, že 
môže byť prínosom aj v tejto funkcii a hybnou silou 
pre rozvoj Martina.

Miroslav Moric: Ľudia v Košútoch by si zaslúžili, 
aby z jednotky do dvojky smerom na Kaufland 
viedol aspoň nejaký provizórny panelový chodník, 
aby nechodievali po blate. Ten tam kedysi bol, ale 
potom ho vytrhali a zmizol. Veľkým problémom 
je aj kruhový objazd v Košútoch, ktorý je životu 
nebezpečný pre vodičov i chodcov. Je potrebné 
tiež dobudovať ďalšiu infraštruktúru. Cesty sú 
katastrofálne, to treba urgentne opraviť. Zdá sa,  
že realizácia východného okruhu je v nedohľadne... 
Takisto neverím, že novú nemocnicu postavia tak 

skoro. Nemyslím si, že to bude za tri roky, ale podľa 
mňa, najskôr by mali investovať do rekonštrukcie 
historicky veľmi slávnej starej nemocnice, ktorá 
bude fungovať aj po stavbe tej novej. Treba 
zlepšiť podmienky aj pre šport. Ako je možné, že 
54-tisícové mesto nemá svoj futbalový štadión? 
Martinskí futbalisti musia hrávať svoje zápasy  
v Žabokrekoch, ktoré majú len tisíctristo 
obyvateľov. To je hanba. V Martine chýba aj 
atletický štadión s regulárnym tartanovým oválom.

ANKETA

Spýtali sme sa občanov, čo očakávajú z hľadiska rozvoja Martina, čo požadujú, aby sa im život zlepšil.
Názory občanov na tému: Martin, budúcnosť

Zoltán Ferencz

Oľga Rohaľová

Jaroslav Nemček

Stanislav Valko

Miroslav Moric

Oľga Rohaľová: V prvom rade chcem, aby  
sa do Martina vrátila kvalitná mestská 
hromadná doprava. Verím, že potom sa zníži 
hustota cestnej premávky, bude menej zápch, 
nezničia sa tak cesty, ktoré sú momentálne 
absolútne v katastrofálnom stave. Čo sa týka 
kultúrnych akcií, tie sú v Martine celkom 
slušné, ale pomohla by im lepšia propagácia, 
aby to oslovilo väčší počet ľudí. Na sídliskách 
sa mi páčia detské ihriská, ktoré si najviac 

pochvaľujú mamičky na materskej dovolenke 
s deťmi. Chýbajú mi sídliskové spoločenské 
aktivity, vďaka ktorým by sme mohli dostať 
von aj tých, ktorí sedia doma za zatvorenými 
dverami a šomrú, že nemajú kam ísť. Vymyslieť 
niečo aj pre mládež a strednú generáciu. 
Kapitolou samou o sebe je druhá ľadová 
plocha. Toto je skoro ako budovanie tunelu 
Višňové – Dubná Skala. Tiež nikto nevie, kedy 
to bude hotové...

Jaroslav Nemček: V Martine som žil veľa 
rokov (teraz v Kláštore p. Z.) a aj teraz tam 
chodím za prácou, ale aj na hokej ako fanúšik. 
Z môjho pohľadu by bolo treba zrekonštruovať 
nielen železničnú stanicu (už je najvyšší čas ju 
skultúrniť), ale aj autobusovú, ktorá nepôsobí 
príliš lákavo. Tiež by bolo žiaduce urobiť  
v blízkosti stanice aj zastávku MHD a opraviť 
rozbité železničné priecestie, ktoré je asi 
najhoršie v celej strednej Európe. Na cestách 

je veľa výtlkov, to treba opraviť. Veľkým 
problémom je parkovanie pri zimnom štadióne. 
Na Podháji zrušili parkovanie pri kasárňach, 
kde je teraz cvičisko. Predtým to bolo otvorené 
aspoň vtedy, keď sa hral hokej, ale momentálne, 
ak človek príde trochu neskôr, nemá kde 
odstaviť svoje vozidlo, lebo na oboch krajoch 
cesty pri štadióne je plno áut a obsadená je aj 
plocha pri športovej hale.

Stanislav Valko: Dôležité je, aby ľudia mali 
zamestnanie. Čo sa týka projektov, som rád, že  
v investičnom pláne je nová moderná nemocnica 
21. storočia. Dúfam, že to nedopadne tak ako 
s novými športoviskami, ktoré sú zatiaľ len na 
papieri. Nedokončená druhá ľadová plocha 
pri zimnom štadióne už niekoľko rokov počas 
hokejových zápasov slúži ako najlacnejšia garáž 
na Slovensku. Potešilo by ma, keby sa športový 
areál na Pltníkoch podarilo zrealizovať. Verím, 
že už tohto roku sa začne stavať cyklotrasa 

z Tulipu do Vrútok, na čo je k dispozícii 
dostatočný balík peňazí, väčšinou z eurofondov. 
Ocenil by som, keby nová cyklocestička bola  
v prevádzke najneskôr v roku 2020. Ďalej 
by som privítal, keby mesto zrekonštruovalo 
Vajanského námestie, ktoré nám nerobí 
dobrú reklamu. Problémom je tiež nedostatok 
parkovacích miest na sídliskách i v centre. Zato 
kultúra funguje celkom dobre, v tomto smere 
netreba niečo zásadné meniť.
Autor: Ľubomír Chochula
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Primátor Vrútok Branislav Zacharides 
je v tejto funkcii už dva a pol mesiaca. Pri 
tejto príležitosti sme mu položili zopár 
otázok.

Čo je nové ohľadom cyklotrasy Martin – 
Vrútky, kedy by sa mohlo začať stavať  
a kedy by mohla byť dokončená?
Mestá Martin a Vrútky sa dohodli na 
spoločnom obstarávaní dodávateľa 
stavebných prác na tejto stavbe. Aby mohlo 
byť vyhlásené verejné obstarávanie, bolo 
ešte potrebné predložiť celú dokumentáciu v 
rámci tzv. prvej ex – ante kontroly na Žilinský 
samosprávny kraj. Potom 8. februára udelil 
kraj mestu Martin, ktoré túto dokumentáciu 
predložilo, súhlas na vyhlásenie verejného 
obstarávania. Nateraz je všetko nastavené 
tak, aby sa stavba začala realizovať v prvej 
polovici tohto roka a aby bola ukončená 
budúci rok.

Vo Vrútkach je niekoľko úspešných 
športových klubov. Poskytne mesto  

v rámci svojich možností ďalšie finančné 
prostriedky pre svojich športovcov  
a rozvoj športu?
Áno, aj v rozpočte na rok 2019 sú alokované 
financie na dotácie mesta  v rôznych 
oblastiach vrátane športu. Do 31. januára si 
kluby a iné organizácie predložili žiadosti 
na dotácie. Ich výška, žiaľ, ako obyčajne, 
prekročila možnosti rozpočtu. Mesto teda 
musí zodpovedne zvážiť, ako túto sumu 
rozdelí. Chceme zainvestovať aj do mestskej 
športovej infraštruktúry a športových 
podujatí. Aj v tomto smere sme už začali 
konať.

Vrútky majú zaujímavú históriu. Bude 
mesto iniciovať realizáciu vlastného 
múzea alebo stálej expozície svojich dejín  
a dejín dolného Turca?
Využili sme možnosť uchádzať sa na  
tento účel o financie z eurofondov, a to  
z programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
VA Slovenská republika – Česká republika. 
Mesto vlastní budovu bývalej knižnice Hany 
Zelinovej, ktorej priestory momentálne nie 
sú plne využité. Výsledok hodnotenia ešte 
nevieme, treba dúfať, že projekt prejde.

Čo urobiť pre to, aby Vrútky boli 
atraktívnejšie aj ako miesto, kam sa oplatí 
chodiť aj z iných regiónov za kultúrnym 
vyžitím?
Myslím si, že sa nesmieme uzatvárať 
sami do seba. Vrútky majú čo ponúknuť aj 
publiku zo širšieho okolia. Verím, že otvárací 
dvojkoncert Vrútockej hudobnej jari v podaní 
huslistu Dalibora Karvaya s klavírnym 
sprievodom Daniela Buranovského, ktorý sa 
bude konať 6. apríla, je skvelým dôvodom 
pre návštevu nášho mesta. Určite naň 

všetkých pozývam.

Je plesová sezóna, ale aj fašiangy. Ako sa 
udržiavajú vo Vrútkach tradície?
Mestský ples máme šťastne za sebou. Podľa 
reakcie účastníkov zanechal dobrý ohlas, 
takže predpokladám, že na jubilejný desiaty 
ročník, ktorý nás čaká budúci rok, bude dopyt 
po vstupenkách minimálne rovnaký ako tohto 
roku. Špekulujeme ešte urobiť spolu s našimi 
seniormi a súborom Hradisko aj fašiangovú 
veselicu. Ak sa osvedčí, môže vzniknúť na 
Vrútkach nová pekná tradícia.
Autor: Ľubomír Chochula

Primátor Vrútok Branislav Zacharides. Foto: chir

Vrútocký primátor Branislav Zacharides 
so svojou manželkou Zuzanou 

Memoriál Lukáša Jesenského Kometa zabojuje o titulVeľká nádej vo vodnom póle

„Pozývam všetkých na Vrútockú hudobnú jar“
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Karin Kačková má 18 rokov, študuje na Gymnáziu Viliama 
Paulinyho-Tótha v Martine (onedlho ju čaká maturita). Hráva 
vodné pólo za PVK Vrútky a je v slovenskej reprezentácii žien,  
s ktorou sa tohto roku v kvalifikácii pokúsi postúpiť na 
majstrovstvá Európy.

Prečo si si vybrala práve vodné pólo?
S vodným pólom som začala ako 10-ročná, v lete po svojich narodeninách.  
S mamou sme často navštevovali kúpalisko, kde som sa cítila dobre, ale 
keďže som sa vtedy ešte venovala tenisu, pendlovala som medzi bazénom  
a kurtami. Zistila som, že viac ma láka niečo iné ako behanie s raketou v ruke 
po dvorci. Tak trochu ma motivovali aj môj brat a najlepšia kamarátka, ktorí 
sa upísali vodnému pólu. Skúsila som to aj ja a nebanujem. Vo vode som 
sa našla, baví ma to a je to o to silnejšie, že vo Vrútkach tvoríme výborný 
kolektív. Navzájom si žičíme a podporujeme sa.

Ako prijali tvoje rozhodnutie stať sa hráčkou vodného póla rodičia?
Teraz sú už radi, že sa mi darí a robím pokroky. Podporujú ma, za čo som im 
veľmi vďačná. Ďakujem tiež vedeniu školy, že mi vychádzajú v ústrety.

Aké najväčšie úspechy si v tomto športe dosiahla?
V mládežníckych kategóriách (kadetky, juniorky) som bola s PVK Vrútky 
majsterkou Slovenska a so ženským tímom sme získali Slovenský pohár.  
Na medzinárodnej scéne som viackrát štartovala na významných 
podujatiach. Zúčastnila som sa majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov  
v Baku (8. miesto) a Novom Sade (9. mieste). V Srbsku nám len o vlások 
ušiel postup na svetový šampionát (prehrali sme s Veľkou Britániou o jeden 
gól). Zahrala som si aj na majstrovstvách sveta do 20 rokov v gréckom 
Volose, kde sme síce nedopadli najlepšie, ale už len účasť na tomto podujatí 
bola veľkým úspechom, lebo Slovensko sa tam v tejto kategórii predstavilo 
po prvý raz. Štartovala som tiež na ME U19 v portugalskom Funchale.    

Tvoje športové ciele a ambície v tomto roku?
Na klubovej úrovni by som chcela klubu PVK Vrútky pomôcť zabojovať  
o majstrovský titul v juniorskej a ženskej kategórii. Čo sa týka reprezentácie, 
budem sa snažiť byť platnou členkou ženského družstva, aby sme boli 
úspešné v kvalifikácii na majstrovstvá Európy.

Máš nejaký športový vzor?
Talianku Cinziu Ragusu. Ona nás trénovala v reprezentácii. Je to skvelý 
človek so super prístupom k hráčkam. Veľa nás naučila. Vážim si na nej aj to, 
ako na sebe tvrdo pracovala, aby sa dostala na vrchol. Do svojich 18 rokoch 
plávala, až potom sa zamerala na vodné pólo, ale napriek tomu si vybojovala 
miestenku v talianskej reprezentácii, s ktorou sa stala olympijskou víťazkou.  

Ako ďalej v tvojej športovej kariére?
Vodnému pólu sa chcem venovať čo najdlhšie. Momentálne si vyberám, na 
ktorú vysokú školu chcem ísť. Možno pôjdem študovať do Brna farmáciu. 
Dúfam, že sa môj šport bude dať so štúdiom skĺbiť.

VRÚTKY - ŠPORT

Úvodný turnaj 2. ligy mužov 
vo vodnom póle sa za účasti 
štyroch družstiev (PVK 
Vrútky, ŠK Olympia Košice, 
Pirana SC Topoľčany a KVP 
Kúpele Piešťany) uskutoční 
počas víkendu 23. a 24. 
februára.

Hoci organizátorom 1. kola je 
PVK Vrútky, všetky duely sa 
odohrajú v Novákoch. „U nás 
sa toto podujatie nemôže v tomto 
zimnom období uskutočniť, ani 
na martinskej krytej plavárni nie 
sú vhodné zápasové podmienky. 
Na turnaj sme sa pripravili 
zodpovedne. Dúfam, že formu 
vyladíme čo najlepšie, aby sme  
v Novákoch mohli vyhrať 
minimálne dva zápasy z troch. 
Ťažko odhadnúť silu súperov. 
Topoľčany a Piešťany majú 
skúsenosti s extraligou, v ktorej 
účinkovali na jeseň. Vrútky  

a Olympia nastupujú do sezóny 
až teraz v 2. lige. Máme tú istú 
zostavu, v akej sme sa predstavili  
na Slovenskom pohári. V prvý  
deň si zmeriame sily s Piešťanmi  
a Košicami, na druhý deň  
s Topoľčanmi,“ uviedol predseda, 
tréner a hráč PVK Vrútky v jednej 
osobe Dušan Kucharik.
Druhá liga sa hrá systémom  
štyroch turnajov. Ten druhý 
zorganizuje košický klub  
(6. a 7. apríla), dejiskom tretieho 
kola budú Topoľčany (11. a 12. 
mája) a záverečný štvrtý turnaj 
usporiadajú Piešťany (8. a 9. júna). 
Každý klub celkovo absolvuje 
12 zápasov. „Očakávam, že to 
bude vyrovnané. Naším cieľom je 
skončiť na prvom alebo druhom 
mieste, čím by sme si vybojovali 
právo účasti v extralige,“ dodal 
Dušan Kucharik, ktorý sa vyjadril 
aj na margo potenciálu Karin 
Kačkovej. „Je to hráčka, ktorá 

poctivo na sebe pracuje. Ktorá 
trénuje aj s chalanmi. Zaslúži si byť 
v reprezentácii Slovenska. Svojimi 
výkonmi ťahá naše družstvá žien 
i junioriek k lepším výsledkom. 
Má sľubnú perspektívu. Ak sa 

tomuto športu bude naďalej naplno 
venovať, čaká ju úspešná kariéra  
vo vodnom póle.“

Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Karin Kačková si obľúbila mokrú loptu a reprezentuje Slovensko

Štartuje 2. liga mužov vo vodnom póle, ambície Vrútok sú sympatické

Pozor, strieľa Karin Kačková! Foto archív

Líder PVK Vrútky Dušan Kucharik (č. 9) v akcii. Foto: Ján Kleskeň
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Kometu Vrútky čaká po zimnej prestávke v najvyššej súťaži 
(Slovenská hokejbalová extraliga) veľmi náročná úloha. Od obhajcu 
trofeje sa totiž očakávajú dobré výsledky vo finiši základnej časti  
a potom aj v play-off.

Vrútockí hokejbalisti zimovali  na 4. mieste, za lídrom z Martina zaostávali  
o tri body, ale na jeseň odohrali 13 zápasov, kým vedúci tím o jeden duel viac. 
Ako je Kometa pripravená na jarné výzvy? „Súťažná prestávka bola dlhá,  
už sa nevieme dočkať úvodného buly jarnej časti (v sobotu 23. februára o 13. h  
na ihrisku Komety proti Svidníku), na čo sa veľmi tešíme. Herné činnosti sme si 
vyskúšali na dvoch turnajoch. Na Winter Challenge v športovej hale s umelým 
povrchom na Bôriku v Žiline (9. a 10. februára) sme v silnej konkurencii obsadili 

tretie miesto. V semifinále sme prehrali 1:2 s Pov. 
Bystricou, ktorá napokon celý turnaj vyhrala. Potom 
sme štartovali na Memoriáli Lukáša Jesenského 
(16. februára), ktorý sa uskutočnil na našom ihrisku 
vo Vrútkach, kde sme sa stali celkovým víťazom. 
Ale na tomto turnaji sme neboli kompletní, napr. 
Michal Fillo a Tomáš Vidlár si plnili reprezentačné 
povinnosti v národnom drese na podujatí v Plzni. 
Zahrali sme si však schuti, aj zaspomínali na  
nášho kamaráta, bolo to dobré aj na utuženie 
kolektívu, splnilo to svoj účel,“ hodnotil útočník 
Komety Martin Kolčák, ktorý by bol rád, keby po 
 minuloročnej eufórii zo zisku titulu bol opäť aj na 
konci aktuálnej sezóny dôvod na radosť. „Aj keď  
nás nie je početne veľa, tvoríme vynikajúcu partiu  
a sme dobre pripravení. Vlani sa nám splnil sen, 
teraz sa viac hokejbalom bavíme, ale to neznamená, 
že nemáme motiváciu. Samozrejme, budeme bojovať 
o čo najlepšie umiestnenie v základnej časti, aby  
sme mali dobrú východiskovú pozíciu do play-off,  
v ktorom už pôjde o všetko. Želám si, aby naša forma 
gradovala práve vo vyraďovacej časti.“ Kometa 

bude hrať na jar päťkrát doma. Turčianske derby s Martinom je na programe 
9. marca. Vtedy by už mohol byť k dispozícii aj útočník Michal Fillo, ktorý si 
na reprezentačnej akcii v Plzni zranil zápästie. „Na reprezentačný turnaj troch 
krajín som sa veľmi tešil. Žiaľ, nedopadlo to tak, ako som si predstavoval. Mrzí 
ma to. Zranil som sa v prvom zápase s Českom (16. februára), dokonca hneď 
na samom začiatku, keď som sa zrazil s protihráčom a nejako sa mi pri tom 
zvrtlo zápästie. Na úrazovke v Plzni mi urobili RTG vyšetrenie, ktoré neukázalo 
nič závažné. Aj preto som potom nastúpil na zápas proti Švajčiarsku, ale to 
som sa už na ihrisku trápil, hral som so sebazaprením. Chcel by som doma 
absolvovať magnetickú rezonanciu, aby to presne diagnostikovali, čo to vlastne 
mám. Verím, že sa z toho čím skôr dostanem a pomôžem spoluhráčom v ďalších 
extraligových  dueloch,“ dodal Michal Fillo.

VRÚTKY - ŠPORT

Memoriál Lukáša Jesenského
(8. ročník sa konal 16.
februára na ihrisku Komety
Vrútky) bol znovu vydareným
športovo-spomienkovým
podujatím, ktorým si aktéri
uctili pamiatku bývalého hráča
hokejbalu.

Organizačne bol turnaj zvládnutý 
veľmi dobre, čo kvitovalo všetkých 
päť zúčastnených tímov. Čo sa 
týka športovej stránky, tak úroveň 
memoriálu bola vyššia ako  
v predošlých ročníkoch. Prvenstvo 
obhájil aktuálny slovenský  
majster v hokejbale Kometa Vrútky 
(zdolala Stars 7:4, Hlboké 7:1, 
Nitru 5:4 a remizovala  
s L. Mikulášom 2:2). Na druhom 
mieste skončil L. Mikuláš, tretí 
bol tím z Nitry, štvrté miesto 
obsadilo Hlboké a na poslednej 
piatej priečke sa bez bodového 
zisku krčilo mužstvo Stars (prehry 

s Kometou 4:7, Hlbokým 2:4, 
L. Mikulášom 1:7 a Nitrou 1:2). 
Hlavný organizátor turnaja a 
kapitán Stars Miroslav Šimka 
bol veľmi sklamaný z prístupu 
niektorých hráčov, ktorí sa napriek 
prísľubu nezúčastnili turnaja. „Som 
smutný o to viac, že to bol turnaj 
na počesť nášho kamaráta. Bola 
to spomienka, ale aj generálka 
pred štartom jarnej fázy základnej 
časti Turčianskej hokejbalovej 
extraligy. Naším cieľom je postúpiť 
do play-off. Hoci sme zimovali na 
poslednom 10. mieste, radi by sme 
sa prebojovali na 8. priečku, ktorá 
zaručuje účasť vo vyraďovacej 
časti. V extraligových zápasoch si 
nemôžeme dovoliť hrať len s torzom 
tímu. Niektorí si musia vstúpiť do 
svedomia, alebo možno nepatria do 
tohto mužstva. Na to, aby sme mohli 
splniť náš cieľ, potrebujeme hrávať 
v kompletnom zložení, so srdcom 
a veľkým nasadením, čo sa, žiaľ, 

na Memoriáli Lukáša Jesenského 
nestalo. Na Lukyho nikdy 
nezabudneme, o rok zorganizujeme 
ďalší ročník, ktorý sa, dúfam, opäť 
uskutoční za krásneho počasia. 
Ráno síce bola hmla, ale od 10. h už 

bolo jasno a svietilo slnko. Toto  
z hokejbalového neba zariadil 
Luky,“  doplnil Miroslav Šimka.
Stranu pripravil:  
Ľubomír Chochula
Foto: Rudolf Kralovanský

Kometa chce znovu zabojovať o majstrovský trón

„Luky z hokejbalového neba objednal pekné počasie“

Útočník Komety Vrútky Martin Kolčák sa snaží prekonať brankára súpera

Miroslav Šimka bol sklamaný z niektorých svojich spoluhráčov, ktorí sa nezapojili do turnaja    
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INZERCIA

Pripravujeme pre Vás nové	podujatia a tešíme	sa	na	Vás! 

Sledujte nás na našej web stránke a sociálnych sieťach.

www.kultura-martin.sk ��.com/kulturavmartine instagram.com/kulturavmartine

HAVO  SLAVOD
iv

a
d

lo
 p

o
d

 B
a

lk
o

n
o

m

Kedy: 16. 03. 2019 o 16:00 (DlZKA Predstavenia: 45 minút)ˇ

Miesto: Basta Fidli - oproti Starej trZnici
M. R. Stefánika 997/1

ˇ

ˇ Vstupné: 3,00€ / predaj lístkov 
v basta fidli


