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Máj - lásky čas; ale aj čas rozvoja. Tak je to aj s Mar-
tinom. Jednak venujeme po minulom vydaní MEST-
SKÝCH NOVÍN aj v tomto mimoriadny priestor 
strategickým projektom rozvoja mesta - východnému 
mestskému okruhu a projektu bytovej výstavby 
Martinské terasy, a jednak sme dali výnimočný priestor 
názorom i podnetom občanov. 

Prinášame aj zaujímavý profi l bývalého politika, ale 
aj športovca a funkcionára Ľ. Bernáta a pripomíname 
unikátne športové podujatie - Turč. hry mládeže a sve-
tovo rešpektovaný športový výkon - zdolanie patagón-
skej hory Cerro Torre naším poslancom J. Krištoffym. 
Príjemné čítanie!:) Vaše podnety a námety nám môžete 
poslať na email: redakcia@mestskenoviny.sk

Na aprílovom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva, ktoré obsaho-
valo až 32 bodov, prekvapujúco 
poslancov najviac „vyčerpala“ 
informatívna správa o činnosti 
Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Turiec-Kremnicko za roky 
2017 a 2018.

Správu predniesol poslanec Jozef 
Krištoffy, ktorý sa stal novým 
členom predstavenstva vo februári 
tohto roku (preto nemôže byť zod-
povedný za minulé obdobie) 
a ktorý má potenciál zlepšiť fungo-
vanie tejto spoločnosti. V diskusii 
sa hľadali riešenia, ako regiónu 
pomôcť. Pridal sa aj primátor mesta 
Ján Danko, ktorý poznamenal: 
„Budem hľadať fi nancie na roz-
voj Turca, samozrejme, Martin je 
nad tým, aby sme sa rozvíjali.“
Potom navrhol, aby sa niekedy v 
lete jedno zasadnutie MsZ venovalo 
rozvoju turizmu a cestovného ruchu 
v Martine a Turci. Poslanci schválili 
tento návrh i celé uznesenie. Rovna-
ko odsúhlasili návrh primátora na 
vymenovanie riaditeľa rozpočto-
vej organizácie Útvar hlavného 
architekta mesta Martin, ktorým sa 
s účinnosťou od 1. mája 2019 stala 
Ing. arch. Zuzana Mendelová (bola 
riaditeľkou od 2. júla 2018 na dobu 
určitú do výberového konania, 
ktoré sa konalo 16. apríla

2019 a na ktorom bola najlepšia 
z uchádzačov). V ďalšej časti MsZ 
hlasovaním akceptovalo stanovis-
ko mestskej rady, ktorá podporila 
odporúčanie ekonomickej komisie, 
aby stopercentný akcionár mesto 
Martin dal spoločnosť Garáže 
Martin, a. s, do likvidácie preto, že
zanikli dôvody jej fungovania, na
ktoré bola zriadená. Poslanci 
potom bez pripomienok jednomy-
seľne odsúhlasili záverečný účet 
mesta Martin za rok 2018. MsZ tiež 
schválilo mimoriadnu dotáciu vo 
výške 4000 eur z rozpočtu mesta 
Martin pre OZ ROBOT-IT (účel: 
RoboCup 2019 v Sydney), ako 
aj dotáciu vo výške 3000 eur pre 
Aeroklub Martin, o. z., (účel: M-SR 
v bezmotorovom lietaní) a dotáciu 
vo výške 3000 eur pre RC Model 
klub Martin, o. z., (účel: MS 
leteckých modelárov v kategórii 
F1E). Zaujímavým bodom boli 
informácie k inteligentnému mestu 
SMART city, ktoré predložil primá-
tor Ján Danko. Mesto chce zaviesť 
veľmi jednoduchý, ale funkčný 
systém pre občanov. Poslanecký 
zbor vzal informácie na vedomie. 
V časti rôzne vystúpili viacerí 
poslanci, ale aj jeden občan. Roko-
vanie ukončili interpelácie poslan-
cov. Aprílové zasadnutie MsZ sa 
nieslo v konštruktívnom duchu.
Autor: Ľubomír Chochula

Svetový šampionát v ľadovom 
hokeji, ktorého organizátorom 
je Slovensko, bude najvýznam-
nejším podujatím najbližších 
dní. Od 10. do 26. mája sa 
hokej v celej našej krajine bude 
skloňovať vo všetkých pádoch.

Majstrovský titul obhajuje Švédsko, 
striebro Švajčiarsko a bronz USA. 
Nováčikmi v elitnej kategórii sú 
Veľká Británia a Taliansko. Sloven-
sko je hostiteľom MS po druhý raz 
v ére samostatnosti. V roku 2011 
náš národný tím nezužitkoval výho-
du domáceho prostredia, skončil na 
10. mieste, ale teraz si fanúšikovia 
nepripúšťajú, že by sa

história mala opakovať. Hokejový 
národ pod Tatrami verí, že sloven-
skí hokejisti postúpia do štvrťfi nále, 
v ktorom naposledy hrali v roku 
2013. Slovenský hokej je rešpekto-
vanou veličinou v medzinárodnom 
hnutí. Neexistuje totiž žiadna iná 
krajina na svete, ktorá začínala 
v úplne najnižšej kategórii MS „C“ 
(1994) a ktorá po postupe do elitnej 
spoločnosti MS „A“ (1996) je taká 
úspešná (zlato v roku 2002, striebro 
v rokoch 2000 a 2012, bronz v roku 
2003). Slovenská ‚hokejová‘ repub-
lika čaká na ďalší úspech. Držme 
palce našej reprezentácii!
Autor: Ľubomír Chochula
Foto: SZĽH

Mgr. MARTIN KALNICKÝ

Poslanci schválili 
ďalšie dotácie

Držme hokejistom palce!

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Bude most plniť aj inú funkciu?
STRED: Zažite pravú eufóriu a atmosféru hokeja vo fanzóne na námestí!
PODHÁJ-STRÁNE: V areáli hasičskej stanice sa uskutoční Deň detí
SEVER: Hluk aj naďalej ruší občanov, najmä počas víkendov
KOŠÚTY: Patrónom jazierka je drevená nádhera – socha Duky
ZÁTURČIE: Gándhího park, oddychová zóna, to by bolo super!
PRIEKOPA: Sezóna v SIM-e sa začala, pred nami Tri v jednom

Odchovanec martinského hokeja, útočník tímu NHL Arizona Coyotes 
Richard Pánik v jednom z prípravných zápasov pred MS 2019
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Most pre peších, ktorý spája dve časti Ľadovne ponad Ulicu Nade 
Hejnej, by mohol v budúcnosti vyzerať úplne inak ako teraz.

Hovorí sa o tom, že by to nemusela byť už iba spojnica pre chodcov 
(cyklistov) z jednej časti mosta na druhý. Tejto myšlienke je naklonený 
aj poslanec za MČ Ľadoveň Martin Lechan. „Ten most je už starý 
a opotrebovaný. Firma, ktorá v minulosti na ňom robila povrch, 
žiaľ, nepoužila správnu technológiu. Ako mesto sme sa s nimi súdili, 
pričom tá fi rma medzitým zanikla. Vyvstáva otázka, ako ďalej s týmto 
mostom? Uvažujeme, že nielen povrch mosta treba opraviť, ale aj 
urobiť navyše niečo zaujímavé. Podporujem to. Mohla by tam byť 
gymnastická sála, bolo by to prekryté strechou, na ktorej by bola zeleň. 
Ako poslancovi mi záleží na tom, aby sa táto iniciatíva dotiahla do 
konca. Keby sa podarilo to, čo je na tej vizualizácii, bola by to krásna 
vstupná brána do sídliska,“ povedal Martin Lechan.

Riaditeľ Deep Dance Clubu Miroslav Frolo je veľký podporovateľ tohto 
návrhu. „Už dlhšie vo mne drieme nápad zastrešiť ten most, ktorý 
je v súčasnosti v hrôzostrašnom stave, a využiť ho aj na iné účely. 
Aby prinášal občanom aj nejakú pridanú hodnotu. Ten most je 
veľkoryso riešený, je tam priestor, kde by mohli vzniknúť objekty aj na 
voľnočasové aktivity a služby. Viem si tam napr. predstaviť viacúčelovú 
sálu na gymnastiku a aerobik. Požiadali sme architekta Matuša 
Marčeka, aby vypracoval návrh na viacúčelový priestor na moste, na 
tzv. zelenú stavbu. Ten návrh, resp. vizualizácia toho priestoru sa nám 
páči. Podľa nás je to optimálne riešenie. Most by s novovytvorenými 
objektami dostal nový impulz a tieto priestory by slúžili nielen pre tieto priestory by slúžili nielen pre tieto priestory
občanov Ľadovne, ale pre všetkých. Verím, že sa na to nájdu fi nančné 
prostriedky,“ dúfa Miroslav Frolo.
Autor: Ľubomír Chochula
Foto: archív

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY
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Bude most na Ľadovni plniť aj inú funkciu ako teraz?

Most na Ľadovni v súčasnosti nepôsobí príliš lákavo

Vizualizácia návrhu, ako by mohol most v budúcnosti vyzerať
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Zažite pravú eufóriu a atmosféru vo fanzóne na Divadelnom námestí!

Počas hokejových majstrovstiev sveta (10. až 
26. mája) budú môcť fanúšikovia podporiť 
slovenských reprezentantov na domácom 
svetovom šampionáte v špeciálnej fanzóne, 
ktorú pripraví Slovenský zväz ľadového 
hokeja na Divadelnom námestí v Martine.

Pre všetkých vstup zdarma
Okrem dvoch ofi ciálnych hlavných fanzón 
IIHF v dejiskách MS (Bratislava a Košice) 
budú ďalšie fanzóny (identické s tými dvoma, 
len trochu menšie) zriadené v ďalších piatich 
slovenských mestách, v ktorých má hokej veľkú 
tradíciu. Pre Martin je úspechom, že popri Nitre, 
Trenčíne, B. Bystrici a Poprade vybral zväz aj 
metropolu Turca. Je to určite zásluha aj toho, 
že martinskí hokejoví fanúšikovia patria medzi 
najlepších a najvernejších v rámci Slovenskej 
republiky. „Vieme, že hokej je na Slovensku 
fenomén, zvlášť počas majstrovstiev sveta. 
Chceli sme preto priblížiť svetový šampionát 
aj ľuďom v ďalších slovenských mestách, 
aby zažili tú pravú eufóriu a atmosféru. 
Aby hokejom žilo celé Slovensko, nielen tie 
mestá, v ktorých sa odohrajú stretnutia MS. 
Premietanie zápasov, súťaže o vstupenky, 
sprievodný program a rôzne atrakcie čakajú 
na fanúšikov vo všetkých fanzónach. V nich 
bude aj gastro zóna, takže všetci diváci môžu 
prísť rovno z práce. Najedia sa, napijú, 
zabavia sa s blízkymi a uvidia hokejové 
zápasy z majstrovstiev sveta. Najdôležitejšie 
však je, že vstup do fanzón bude zdarma pre 
všetkých. Veríme, že náš tím príde podporiť 
čo najviac ľudí a spoločne vytvoríme 
elektrizujúcu atmosféru, ktorú pocítia až 
zverenci trénera Ramsayho na ľadovej 
ploche,“ povedal riaditeľ marketingu SZĽH 
Vladimír Janček.

Live prenos a rôzne aktivity
Počas MS sa zo Slovenska stane hokejová 
republika. Kaufl and fanzóna slovenského 
hokeja na Divadelnom námestí v Martine bude 
magnetom pre športových priaznivcov, ktorí 
na veľkoplošnej obrazovke môžu sledovať 
živé vysielanie zo všetkých zápasov nášho 

národného mužstva na svetovom šampionáte. 
Skalný martinský fanúšik Radovan Lamoš 
sa chystá do fanzóny hneď na otvárací zápas 
Slovákov proti Američanom (10. mája, začiatok 
o 20:15 h). „Teším sa, bude to niečo nové. 
Očakávam plné námestie a dobrú atmosféru. 
Verím, že môžeme uspieť a konečne postúpiť 
do štvrťfi nále MS. Ak budeme hrať ako jeden 
tím, všetci zaberú, budú bojovať a mužstvo 
podrží brankár, potom to môže vyjsť.“ 
Návštevníkov potešia aj koncerty slovenských 
interpretov, moderované vstupy a rozhovory 
so známymi ľuďmi z hokejového prostredia, 
súťaže... Pripravená bude aj interaktívna zóna 
s aktivitami pre starších, detská zóna pre tých 
najmenších s Macejkom (maskot MS). Každý 
fanúšik sa bude môcť vyzbrojiť dresmi, šálmi 
a ďalším oblečením v stánku s merchandisom 
slovenského hokeja, ale sa aj občerstviť v iných 
stánkoch. Martinská fanzóna (ale aj tie ostatné) 
otvorí svoje brány každý hrací deň vždy hodinu 
pred prvým zápasom a zatvorí sa hodinu po 
poslednom dueli. Priaznivci hokeja sa vo 
fanzóne môžu zabaviť dovtedy, kým bude hrať 
slovenská hokejová reprezentácia.

Čo odhlasovali poslanci?
Martinská fanzóna sa riešila aj na aprílovom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pretože 
fanzóna má byť počas konania MS zároveň 
aj príležitostným trhom, zameraná na predaj 
spotrebných predmetov a občerstvenia, 
v zmysle zákona o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach, je správca (SZĽH) povinný na každé 
trhové miesto vypracovať trhový poriadok, 
ktorý mesto po schválení poslancami vydá ako 
VZN. Ekonomická komisia MsZ odporučila 
zapracovať do zmluvy o spolupráci s druhou 
stranou klauzulu o povinnosti poistenia 
majetku mesta Martin na náklady organizátora 
fanzóny pre prípad vandalizmu, poškodzovania 
mestského mobiliáru, zelene a pod., 
návštevníkmi fanzóny. Mestská rada sa s týmto 
odporúčaním nestotožnila, lebo mesto má svoj 
majetok poistený. Poslanci schválili stanovisko 
MR (tým pádom nebolo potrebné hlasovať 
o odporúčaní EK) a potom aj celé uznesenie 
s pozmeňovacím návrhom k trhovému 
poriadku. V tejto súvislosti sa zmení predajný 
a prevádzkový čas od pondelka do nedele, 
zmenia sa pravidlá prenajímania predajných 
zariadení a spôsob určenia nájomného. 
Predajné zariadenia na predaj nápojov 
zabezpečí predajcovi správca prostredníctvom 
brandových stánkov (6 x 3 m a 3 x 3 m), pričom 
ostatné predajné zariadenia si zabezpečia 
predajcovia individuálne prostredníctvom 
stánkov rovnakých rozmerov. Martinská 
fanzóna na Divadelnom námestí bude síce 
ohraničený areál so vstupnou bránou, ale to 
nijako neovplyvní prevádzkovateľov na pešej 
zóne v blízkosti námestia, čo sa týka možnosti 
letného exteriérového sedenia.letného exteriérového sedenia.letného exteriérového
Autor: Ľubomír Chochula
Ilustračné foto: SZĽH
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Na Severe teraz rezonuje téma Martinské terasy (venujeme sa jej 
na iných stranách tohto vydania), ktorá niektorým občanom tejto 
mestskej časti nedá pokojne spávať.  

Milan: „Súhlasím, že ľudia potrebujú niekde 
bývať, nech sa tam postaví nová obytná zóna, 
ale nemôže to byť na úkor nás ostatných. Nech 
majú Martinské terasy samostatnú prístupovú 
komunikáciu. Nemôžeme pripustiť, aby ťažké 
nákladné vozidlá počas výstavby tohto územia 
zničili cestu, ako aj to, aby zvýšené zaťaženie 

cesty malo negatívny dopad na bytovky v jej blízkosti. Na Severnej 
ul. som si pred šiestimi rokmi kúpil byt hlavne preto, že to bola tichá 
lokalita a mal som blízko do prírody. Ak povolia dopravný prístup na 
Martinské terasy cez Severnú ul., nadobudne toto miesto úplne iný 
rozmer. Bude to tu hlučné, bude v ovzduší viac exhalátov a prachu, 
bude tu väčšia premávka. Potom si to už vonku 
s rodinkou (mám tri malé deti) nebudeme môcť tak užiť ako teraz. Keď 
som unavený a potrebujem sa naštartovať, chodím do prírody nad 
Horičkou nazbierať nové sily. Odtiaľ sú krásne výhľady, je to pokojná 
zóna, vhodná na relax. A o toto máme prísť? Dosť sa hovorí aj 
o východnom mestskom okruhu. Súhlasím s tým, je to potrebný projekt, 
ale aby to zrealizovali citlivo a nezničili to, čo je pekné.“

Oľga Rohaľová: „Martinské terasy sú zaujímavý 
projekt z hľadiska bývania a toho, aby sme 
stabilizovali počet obyvateľov. Ale v prvom rade 
je potrebné vyriešiť dopravu a inžinierske siete, 
prístup na Martinské terasy, až potom začať 
stavať. Občania Severu a Košút 1 nesúhlasia, 
aby cez Severnú ul. išla prístupová cesta do 
plánovanej obytnej zóny. Podľa môjho názoru 

by doprava na Martinské terasy mala byť riešená iným spôsobom. 
Ideálne by bolo, keby najskôr postavili východný mestský okruh, kde 
by bolo aj napojenie na Martinské terasy. Som presvedčená o tom, že 
východný okruh je záchranou pre preťaženú dopravu v Martine.“
Autor, foto: Ľubomír Chochula

Priestor nad Horičkou je ideálnym miestom na načerpanie pozitívnej energie

SEVER

Hluk na Severe aj naďalej ruší občanov tejto mestskej časti

Lokalita nad Horičkou je zatiaľ dobrým miestom na relax

S hlučnými susedmi majú skúsenosť snáď všetci. Nie je však 
jednoduché presviedčať neznámych ľudí o tom, že ticho sa 
v súčasnom svete nedoceňuje. Spomedzi opýtaných obyvateľov 
Severu sa takmer všetci zhodli na zjavne veľkej hlasitosti najmä 
počas víkendov.  

Na Severe ľudia žijú radi a svoj čas strávený na sídlisku považujú za 
bezproblémový. Ideálny pokoj však často narúšajú bezohľadní mladíci 
alebo milovníci alkoholu práve počas piatkov a víkendu, ktoré väčšina 
pracujúcich trávi v pohodlí domova.
Vek pri otázke hluku na Severe nehrá úlohu. Prekáža každému. Aj keď sa 
niektorí snažia hľadať vysvetlenie alebo odôvodnenie správania hlasných 

výtržníkov, faktom zostáva neporiadok v podobe 
pravidelného vyrušovania v noci i nad ránom.  

Nikola Herbová: „Som zvyknutá spať pri 
otvorenom okne, čo teraz nie je možné kvôli 
hluku. Keďže autá po hlavnej ceste chodia 
neustále a neskutočne to hučí. Možno aj v piatky, 
keď idú mladí von, ale tak každá generácia má 
niečo svoje, však aj ja som chodila von. Takže 

nemôžem povedať, že by ma to nejako hnevalo. A na druhej strane...  
nemajú sa veľmi kde zašiť. Ani pre nich tu nie je moc miesta.“

Karol Hompora: „Ja som tu spokojný, až na 
ten hluk. Keď je piatok a sobota, ľudia často 
chodievajú do krčiem a opíjajú sa. Potom 
vyvádzajú a chodia po sídlisku. Mladí kričia 
a robia neporiadok. Ak si odmyslím tento 
nedostatok, tak sa mi tu veľmi dobre býva. Je 
tu výborne aj pre môjho psíka, ktorý má veľa 
miesta na prechádzky.“

Jozef Kovalčík: „Či sa mi tu páči? Bezdomovcov 
sme už z parku vyhnali, takže som spokojný. Tiež 
sú tu obchody a služby, s ktorými som spokojný. 
Najhoršie je to, keď idú ráno deti do školy 
a vozia ich rodičia, tak do ôsmej hodiny 
neprejdete cez cestu vôbec. Prekáža mi možno 
trochu hluku piatok z Kozla, ale inak nič. 
Aj s vnukom a vnučkou chodíme na ihrisko, 

ktoré sa im veľmi páčia.“

Nora Štarková: „Mňa najviac trápi hluk z Kozla 
a Kocky. Na určitú mieru hluku sme zvyknutí, 
ale po celom týždni som unavená a chcela by 
som mať doma ticho a pokoj. Čo sa cez víkend 
nedá, keďže mladí vychádzajú na Námestie 
francúzskych partizánov a robia hluk, ale 
priestor neničia. Ešte mi trochu prekážajú tie 
autá, ktoré neustále jazdia po hlavnej ceste. 

Inak sa tu býva dobre, je tu pekne.“
Autor, foto: Ján Capko

Námestie francúzskych partizánov v mestskej časti Sever
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Výbor mestskej časti rieši podnety občanov, aj investičné akcie

Od volieb do mestského zastupiteľstva ubehlo už takmer pol roka. 
O tom, čomu sa aktuálne venujú, čo riešia poslanci za túto mestskú 
časť, informuje Tomáš Ignačák, predseda výboru MČ Podháj – 
Stráne.

Na čo sa v tomto období sťažujú obyvatelia mestskej časti?
V minulosti sme na stránkach týchto novín zverejnili zámer modernizácie 
tzv. kurtov na Stráňach, pri križovatke ulíc Nekrasova a Tolstého. Je to 
jediné športovisko na Stráňach. Po zverejnení tohto oznamu sa ozvali 
nespokojní obyvatelia z okolia tohto športoviska. So svojimi sťažnosťami 
sa obrátili na Správu športových zariadení mesta Martin. Protestovali 
proti modernizácii a rozširovaniu tohto ihriska. Majú zlé skúsenosti 
s návštevníkmi. Prekážajú im vulgarizmy, hluk, aj lopty, ktoré prestrelia 
plot a rozbijú okná, dvere. Na základe stretnutia s občanmi priamo na tvári 
miesta, spolu s riaditeľom Správy športových zariadení mesta Martin 
Štefanom Balošákom, sme sa dohodli na riešení. Ide o kurty 
v dvoch výškových úrovniach. Nižšie položené kurty, na ktorých boli 
osadené basketbalové koše, sú hlavným zdrojom nespokojnosti, pretože 
lopty búchali o odrazovú plochu. Ďalej sa to prenášalo do oplotenia 
a spôsobovalo to nepríjemný hluk. Dohodli sme sa, že na tomto spodnom 
ihrisku demontujeme koše a začneme pripravovať projektovú štúdiu 
so zámerom, aby na spodnej ploche bolo workoutové ihrisko spolu 
s detským dopravným ihriskom. Tak si budú mať možnosť zacvičiť mladí 
záujemcovia, aj rodičia detí, ktoré zatiaľ môžu tráviť čas na kolobežkách 
a bicykloch. Hlavná hracia plocha zostane zachovaná pre tenisové kurty. 
V súčasnosti sa spracováva projekt. Po jeho zhotovení ho predstavíme 
zainteresovaným obyvateľom.

Po zime sú miestne komunikácie poškodené, to tiež prekáža 
obyvateľom. Čo s tým robíte?
V štvrtom mesiaci sa konala obhliadka výtlkov na miestnych 
komunikáciách. Práce na ich oprave budú prebiehať na základe 
pripravovaného časového harmonogramu, ktorý bude po odsúhlasení 
zverejnený na stránke mesta. V prípade, že počas opravy výtlkov bude 
mať občan pocit, že realizačná fi rma neopravila nejaký nebezpečný výtlk 
na mestskej komunikácii, môže mailom kontaktovať zodpovedného 
zamestnanca MsÚ (bella@martin.sk), ktorému odošle fotku výtlku a jeho 
polohu.

Aktívne riešite aj iný podnet. O čo ide?  
Jednou z akcií, na ktorej pracujeme, je chodník na Stráňach, ktorý by 
tvoril pokračovanie chodníka ulice Goliana, ktorý sa končí na križovatke 
s Bagarovou ul. Zámerom je predĺžiť tento chodník po nasledujúcu Ul. 
Hany Meličkovej. Obyvatelia sa sťažujú, pretože je to nebezpečné miesto 
s rizikom úrazu pre chodcov, hrozia kolízie s autami, nakoľko je v oblúku 
a je tam sťažený výhľad. Na základe ich podnetov spracovávame projekt 
chodníka na mestskom pozemku v šírke 1,5 metra. Chodník sa bude začínať 
na križovatke ulíc Goliana a Bagarova, končiť sa bude na Meličkovej ul.

Okrem podnetov od občanov sa zaoberáte i ďalšími investičnými 
akciami?
Prostredím, ktorým sa momentálne intenzívne zaoberáme, je Námestie 
protifašistických bojovníkov. Už sme zverejnili zámer celkovej 
modernizácie tohto priestoru. V súčasnosti Útvar hlavného architekta mesta 
Martin spracováva architektonickú štúdiu. Tú chceme odprezentovať na 
verejnej schôdzi, ktorá sa uskutoční 30. mája o 17. h v školskej jedálni na 
Podhájskej ul. (bývalá Gorkého).

Parkovacích plôch nie je nikdy dosť. Plánujete ich rozširovať?
Na základe obhliadky parkovísk v okolí Ul. Timravy sme sa dohodli na 
rozšírení parkovísk pri bytovom dome Timravy č.13. – 15. Počítame 
s rekonštrukciou jestvujúceho parkoviska, s ukončením realizácie prác do 
začiatku letných prázdnin.

Spomínali ste, že sa venujete aj spoločenským aktivitám. Napríklad?
Nedávno sa konala akcia Upracme si Martin, ktorej sme sa aktívne 
zúčastnili. Čistili sme nábrežie Turca. Účastníkom (bolo nás 25) sa popri 
rieke na 500 metroch podarilo vyzbierať neuveriteľné množstvo 110 vriec 
/1400 kg odpadu. V súčasnosti pripravujeme aj jednu veľkú spoločenskú 
akciu. V sobotu 8. júna nás čaká Deň detí. Toto tradičné podujatie sa 
uskutoční v areáli hasičskej stanice na Stráňach. Podrobnosti o jeho 
priebehu včas oznámime.
Autor: (faj) Foto: toig

Športový areál s kurtami čaká modernizácia

Snahou je predĺžiť chodník Upracme si Martin, to bola zmysluplná akcia
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Patrónom jazierka je drevená nádhera – socha Duky

Zanedbané športovisko si zaslúži revitalizáciu

V relaxačno-
oddychovej zóne 
s jazierkom 
v Košútoch II už 
cítiť jarnú vôňu, 
počuť štebot vtákov, 
vidieť rozrastajúcu 
sa zeleň. Celá 
táto oáza náležite 
ožila po zimnom 
spánku. Novinkou 
je drevená socha, 
ktorá stráži tento 
priestor pred 
vandalmi.

Oddychovú zónu od 11. apríla skrášľuje krásne umelecké dielo.
Sochu sme pomocou kladkostroja zavesili na veľký strom tak, aby bol
reliéf v bezpečnej výške, mimo dosahu ľudí. Je to dobre zaistené hrubými 
reťazami,“ ukázal nám na mieste poslanec za mestskú časť Košúty reťazami,“ ukázal nám na mieste poslanec za mestskú časť Košúty reťazami,“
Dušan Kubička, ktorý zároveň dodal: „Sochu sme na počesť nášho 
kamaráta Dušana Bitušíka, ktorý, žiaľ, tohto roku podľahol zákernej 
nevyliečiteľnej chorobe, nazvali Duky. Jeho sme spoznali zhruba pred 
piatimi rokmi. Vtedy sme v tejto lokalite, kde bola obrovská ‚džungľa‘, 
veľká jama s kalužou a zarastená lúka, mali brigádu, do ktorej sa 
ochotne zapojil. Keď sme ten ‚prales‘ vyklčovali, začali sme sa zaoberať 
myšlienkou, že z tej ‚bažurky‘, ako to miestni volali, urobíme pekné 
jazierko. Odvtedy bol Duky na každej našej brigáde. S láskou sa staral 
o jazierko a jeho okolie, čistil dané územie, kosil lúku, reguloval prítok 
vody a vykonával aj ďalšie činnosti.“
Socha má zaujímavý príbeh. Predsedníčka OZ Algade Art Gabika Špalková 
si vo februári tohto roku všimla, že pri hlavnej ceste v Košútoch je spílených 
niekoľko stromov. Oslovila piliarov a spýtala sa ich, či by jej mohli dať 
korene a časť kmeňa. „Napokon sa dohodli a z tej višne, ktorá možno 
mala ísť na štiepkovanie, alebo po vysušení do krbu, vzniklo pekné 
umelecké dielo, ktoré vyrezal rezbár Miroslav Kalanka,“ uviedol Dušan umelecké dielo, ktoré vyrezal rezbár Miroslav Kalanka,“ uviedol Dušan umelecké dielo, ktoré vyrezal rezbár Miroslav Kalanka,“
Kubička, ktorý v spolupráci s Algade Art a ďalšími tiež prispel 
k tomu, aby pri jazierku bol tento nádherný artefakt. „Občania toto miesto 
radi navštevujú, obľúbili si ho, trávia tu voľný čas, relaxujú, sedia na 
lavičkách a kochajú sa pohľadom na jazierko, v ktorom plávajú kačky. 
Cítia sa tu príjemne aj preto, že sa v okolí jazierka snažíme udržiavať 
poriadok a čistotu. Jazierko je čoraz krajšie. Vlani na jeseň nám s jeho 

očistou pomohli potápači v neoprénoch. Bolo potrebné vyklčovať pálku, 
čo je dosť rozpínavá rastlina, ktorá sa vtedy nachádzala až na dvoch 
tretinách celkovej plochy jazierka. Teraz chceme vyčistiť nálety z vŕb 
a vŕbové porasty aj trochu preriediť. Okrem toho by sme radi na jeseň 
tohto roku pripravili na lúke pri jazierku veľmi zaujímavú akciu za účasti 
štyroch rezbárov. Tí počas troch dní z dodanej guľatiny (tá bude 
z výrubov), vyrobia ďalšie umelecké diela (napr. drevené sochy v podobe 
prievozníka, pltníka a pod.), ktoré daný priestor ešte viac ozdobia,“  
doplnil Dušan Kubička.
OZ Algade Art sa o oddychovú zónu s jazierkom s láskou stará počas celého 
roka. K tejto lokalite má vrelý vzťah aj Dušan Kubička, ktorý 26. apríla, 
oblečený v neopréne, bol miestami až po prsia v jazierku, kde ho čistil od 
odpadkov. „Bolo potrebné ísť do jazierka, nakoľko z brehu sa nedalo 
dočiahnuť všetko. Po hladine veľa odpadu neplávalo, ale na ťažšie 
dostupných miestach, pod vŕbami a kríkmi, sa sústreďovali plastové, 
papierové a tetrapakové obaly. Vyzbierali sme jedno vrece odpadu. Toto 
jazierko a celá oddychová zóna slúži všetkým občanom, preto by som 
chcel požiadať návštevníkov, aby udržiavali poriadok. Aby nehádzali 
odpadky a ohorky cigariet do vody, ale do smetných košov. V rámci 
prevencie by som tiež rád vyzval občanov, ktorí chcú kŕmiť kačky, aby im 
radšej hádzali kukuricu ako chlieb, ktorý potom vo vode kvasí. Pečivo im 
môžu rozhodiť po brehu, kačky si po to prídu samy."
Autor, foto: Ľubomír Chochula

Poslanci za mestskú časť Košúty sa zaoberajú viacerými podnetmi 
od občanov. O ich riešení hovorí predseda VMČ Košúty Tibor 
Adamko:       

„Momentálne máme niekoľko podnetov od obyvateľov. Aktuálnym 
problémom začína byť najmä ohradená športová plocha na Rázusovej 
ul., pri výmeničke tepla. Je tam zanedbaná asfaltová plocha, 
basketbalové koše sú vyvrátené, pletivo je na mnohých miestach 
poškodené. Pritom tento priestor je veľmi vhodný na zrevitalizovanie  
ihriska. Na výbore našej mestskej časti sme sa dohodli, že sa tejto 
ploche budeme venovať. Občania majú pravdu, je škoda, keď sa 
takýto pekný priestor nevyužíva zmysluplne. Preto sme požiadali  
ÚHA o vypracovanie štúdie na vytvorenie  multifunkčného športoviska 
takýto pekný priestor nevyužíva zmysluplne. Preto sme požiadali  
ÚHA o vypracovanie štúdie na vytvorenie  multifunkčného športoviska 
takýto pekný priestor nevyužíva zmysluplne. Preto sme požiadali  

(na loptové hry a ďalšie športy, v zime ako klzisko), vybavili by sme 
priestor vhodným mobiliárom, atď. Ukazuje sa, že v Košútoch máme 
detské ihriská pre vekovú kategóriu do 6 až 7 rokov, ale chýbajú nám 
športoviská pre staršie deti a mládež. Budeme sa týmto problémom 
zaoberať a hľadať riešenia.“

Autor, foto: Ján Farský

Detail strážcu jazierka pred vandalmi

Poslanec Dušan Kubička reguluje prietok vody do jazierka z potoka, 
v pozadí je socha Duky.

„Športovisko“ si naozaj zaslúži revitalizáciu
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Nedostatok parkovacích miest, neporiadok po domácich miláčikoch 
na trávnikoch alebo hlučné ulice strpčujú život v Záturčí takmer 
každému. Prioritou ľudí je pokojný život a zlepšovanie prostredia, 
ktoré znamená pre obyvateľov sídliska azyl pred večne stresujúcou 
modernou dobou. Aj preto mnohí vítali projekt zameraný na 
výstavbu parku ako oddychovej zóny. Gándhího park v Záturčí 
však dodnes nevyzerá tak, ako by podľa niektorých mal.

Skládka. Aj takto ľudia žijúci v Záturčí popisujú stav okolia svojich 
domov. Sťažujú sa nielen na zvyčajne preplnené parkoviská, ale aj na 
často nepochopiteľné správanie spoluobčanov. Odpadky na chodníkoch 
či trávnikoch sa podľa niektorých dávno stali neodlučiteľnou súčasťou 
sídliska. Tou sa, žiaľ, stali aj tí, ktorí na životné prostredie a poriadok 
nedbajú.

Páchnuce hromady ako stopa po psíčkaroch nie sú jediným zdrojom 
dlhodobo rastúcej nespokojnosti. Okrem skutočnosti, že súčasná zeleň 
sídliska slúži ako chovateľom psov, tak aj rodičom s malými deťmi, je 
občianska spolupatričnosť očividne potlačená vo viacerých smeroch. 
Nemusíte chodiť ďaleko, aby ste odhalili špaky ukrývajúce sa pod listami 
púpavy, či zničili svoju obuv na nedokonalých chodníkoch s betónovou 
výplňou. Na prvý pohľad celkom bežné nedostatky znepokojujú 
všímavých občanov.

Empatia a pochopenie však podľa vyjadrení obyvateľov Záturčia 
nechýba len milovníkom psov a pravidelným fajčiarom. Určitý nezáujem 
možno cítiť aj u vodičov áut, ktorí napriek nedostatku parkovacích miest 
nepotlačujú svoju záľubu obsadzovať čo najväčší počet parkovacích miest.

Michaela Repáňová: „Viem, že boli veľké plány 
urobiť tu park, oddychovú zónu s lavičkami. 
Začalo sa upratovaním a tým sa to aj skončilo. 
Vôbec sa to nepodobá na park. Ľudia v Záturčí 
to dosť kritizujú. Taktiež mne aj ostatným 
ľuďom, s ktorými som sa rozprávala, prekáža 
veľké množstvo neporiadku po psoch, ktoré sa 
nachádza všade: na chodníkoch, v tráve, aj tam, 

kde sa hrajú deti, a to aj napriek tomu, že tu máme dostatok košov. 
Chcela by som, aby tu pribudlo viac zelene, pretože je jej málo. 
Záturčie je dosť zanedbané, je potrebné viac sa starať o prostredie 
a prírodu. Čo sa týka parkovacích miest, tak nedávno nám tu síce 

pribudli nové parkovacie miesta, čo je pozitívum, no Záturčie je 
čoraz viac preplnené (prepchaté) autami, ktoré sú zaparkované na 
chodníkoch a na niektorých miestach aj na tráve. Podľa mňa už 
niet priestoru na nové parkovacie miesta. Pomaly už každá rodina 
vlastní dve autá. Neviem, či park plánujú dokončiť, alebo nie, možno 
áno, veľa ľudí by to ocenilo. Bolo by dobré, keby tu bolo viac zelene. 
Každopádne sa mi páči, že to tam dobrovoľníci upratali. Teda 
priestor, kde by mal byť park. Je to tam oveľa krajšie, čistejšie, ale 
bolo by dobré, keby v tom priestore pribudla tráva alebo lavičky. 
Netuším však, či sa na to naši kompetentní vykašľali, alebo, ako to 
bude pokračovať.“

Katarína Beinsteinová: „Záturčie je mimo 
Martina. Naváža sa sem všetko možné ako 
zemina okolo školy. Navážali sa sem aj kopy 
snehu a podobne. Kam to dáme – do Záturčia. 
Bolo by dobré viac upraviť okolie školy. Je tu 
veľa zelenej plochy. Nemala by sa zastavať, ale 
je tu veľa psíčkarov. Teda taktiež veľa psíkov. 
Ten, kto má známku, by mohol byť iniciatívnejší. 

Bolo by dobré vytvoriť nejaké venčovisko, akúsi vyčlenenú plochu. 
Napríklad, za školou je toľko miesta, len je to vlastne nevyužité. 
Akurát sa tam doviezla spomínaná zemina. Psíčkarov netreba iba 
kontrolovať, ale aj motivovať. Sama mám psov. Ľudia sa často 
sťažujú na neporiadok spôsobený psami, ale nikto sa nepozerá na 
hromady špakov, ktoré v tomto ročnom období pokryla hustá tráva 
a púpava. Takisto by ma zaujímalo, čo bude s tým parkom, ktorý sa 
začal stavať. Robili sa úpravy. Vyrovnávali zem, pôdu. Tiež sa vypíli 
niektoré stromy, aby sa pripravil nejaký park. Malo ísť o park na 
počesť Gándhího. Bol tu aj veľvyslanec z Indie. Mať také niečo 
v Záturčí, to by bolo super. Tiež by som bola zvedavá, čo si ostatní 
ľudia myslia o renovovaní chodníkov, ktoré sú teraz len vyplnené. 
Bolo by skvelé, keby sa viac investovalo do nášho sídliska.“

Filip Avram: „V Záturčí žijem od narodenia. 
Ak sa mám zamerať iba na otázku udržiavania 
sídliska, tak zastávam názor, že Záturčie je na 
tom priemerne. Za ostatnú dekádu sa Záturčie 
zmenilo. Oceňujem najmä pomalú rekonštrukciu 
celého sídliska, ale všetko má svoj čas. Záturčie 
bolo postavené za čias socializmu, kde bolo 
hlavnou myšlienkou dostať čo najviac občanov 
na najmenší priestor, a tak sa postavili paneláky 

do tvaru kocky, v ktorých vznikol tzv. dvor, kde sa chodili deti hrávať. 
Boli to úplne prvé priestory, kde rodičia mali deti pod dohľadom 
a cítili sa bezpečne. V Záturčí máme večný problém s parkovaním, aj 
keď za ostatných pár rokov sa parkovacie miesta rozšírili po sídlisku, 
no nedostatok je stále možno spozorovať. Autá na sídlisku zvyknú 
parkovať na chodníku, čo ma neteší a vyvoláva to vo mne negatívny 
dojem. Na druhom konci Záturčia, medzi zastávkami Dolné Záturčie 
1 a 2, je parkovanie prijateľnejšie, ale aj tam je niekedy boj o miesto. 
Najmä vo večerných hodinách je nejeden občan nútený nechať svoj 
automobil mimo dohľad. Momentálne rozširujú parkovacie miesta 
pri ZŠ Aurela Stodolu, čo vnímam pozitívne. Ďalšou novinkou, 
o ktorej som počul, je vybudovanie parku. Môj prvý dojem bol 
negatívny, keďže som zastával názor, že by sa mohlo vybudovať 
mnoho iných vecí, a práve nad parkom som nerozmýšľal. Môj 
negatívny postoj sa za pomerne krátku dobu zmenil na pozitívny, lebo 
mám rád nové veci a park môže byť dobrý nápad. No stretol som sa 
aj s názorom, že výstavbou parku sa zvyšuje riziko zdržiavania sa ľudí 
bez domova v parku, čo by znamenalo ďalší problém.“
Autor, foto: Ján Capko

ZÁTURČIE

Okrem toho, čo občania spomínajú v ankete, by bolo dobré dokončiť 
aj spodný úsek cesty ku Kaštieľu Záturčie zo Záturčianskej ul. od križovatky 
po začiatok stúpania. Strednú časť vlani pekne vyasfaltovali, za čo sa treba 

poslancom a mestu poďakovať. Foto: ľch

Čo trápi občanov, čo chcú zmeniť, vylepšiť, opraviť, vybudovať?
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Oddychový viacúčelový areál SIM potvrdzuje obľúbenosť aj v tomto 
roku. Ľudí z rôznych mestských častí príliš „netrápilo“, že sezóna sa 
v SIM-e ešte ofi ciálne nezačala. Akonáhle „zavelilo“ slniečko, detské 
a rodinné atrakcie, gril-zóna a korčuliarsko-cyklistiká dráha sa 
zaplnila mamičkami s kočíkmi, griluchtivými nadšencami a menšími 
i väčšími korčuliarmi a cyklistami. Kto by vysedával na sídlisku, keď 
také možnosti, ako sú v SIM-e, inde v Martine nenájde.
Ofi ciálne otvorenie sezóny v mestskom areáli SIM bolo 1.mája 2019.  

PODUJATIA
Čo sa chystá na túto sezónu, hovorí poslanec za mestskú časť Priekopa 
Ľubomír Vaňko: 
Pre túto sezónu chystáme mnoho pekných atraktívnych podujatí 
a známych podujatí, o ktorých budeme informovať prostredníctvom 
MESTSKÝCH NOVÍN, webu www.priekopa.sk  a sociálnych sietí. 
a známych podujatí, o ktorých budeme informovať prostredníctvom 
MESTSKÝCH NOVÍN, webu www.priekopa.sk  a sociálnych sietí. 
a známych podujatí, o ktorých budeme informovať prostredníctvom 

Pár termínov je už známych ako napr.:  11. mája  podujatie „3 v 1“, kde 
vystúpia kapely, budú tam oslavy sv. Floriána a súťaže pre deti. Ďalej 
bude v SIM-e 19. mája súťaž mladých hasičov, 29. júna Jánske ohne 
a Martinská 50-tka, 20. júla letná zábava, 17. augusta Vrútocký kotlík, 
30.- 31. augusta Hasičské dni. Pripravujeme aj programy na piatkové 
a sobotné odpoludnia, kde sa  budú môcť  prezentovať začínajúce 
a existujúce domáce kapely, súbory a rôzne umelecké súbory, ktorých 
tu medzi sebou máme, a chceme, aby sa zviditeľnili a podelili o svoju 
radosť z tvorby aj s ostatnými.

GUĽÁŠE A GRILOVAČKY
Pre návštevníkov sú tradične nachystané grilovacie zóny s grilmi a 
ohniskami, v miestnej kantíne sú k dispozícií ražne, grilovacie brikety a drevo. 
Pre ľahšiu manipuláciu pribudnú v polovici mája dvoj- a štvorkolesové káry, 
na ktorých si každý môže previezť veci ku grilzóne  z parkoviska. Správcovia 
areálu, hasiči z Priekopy, priebežne dopĺňajú športoviská a ihriská o nové 
prvky, napríklad pribudnú nové futbalové bránky a preliezky pre najmenších. 
Samozrejmosťou je sústavná údržba a opravy jednotlivých prvkov v areáli, 
pretože pri dennodennom používaní sa ničia.
Ľ. Vaňko: Každý rok sa snažíme priniesť, ukázať a postaviť v rámci 
našich možností niečo pekné, či už exponát v múzeu, novú preliezku, 
nový prvok, pekné podujatie či kultúrny zážitok. Všetko to stojí na 
super ľuďoch, ktorí svoj voľný čas venujú areálu, a ktorým patrí veľké 
„Ďakujeme!“ 

Napokon niekoľko praktických informácií:
Otváracie hodiny hasičského a železničného múzea sú nasledovné: utorok 
- piatok a nedeľa:  vstup o 13. h a o 15. h, v sobotu vstup o 10., 13. a 15. 
h. Prehliadka s výkladom trvá cca 1,5 hodiny. Vstupy pre školy a väčšie 
skupiny po telefonickom dohovore na čísle:  0910 902 408 a sú možné aj 
mimo daných termínov. 
Otváracie hodiny celého areálu sú: 6. – 21. h, samozrejme mimo 
plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí.
Autor: (mbk+lv), foto: Ľ. Vaňko

PRIEKOPA

Nová nádej pre Uzlovskú

„ Samo“ sa nič nevyrieši a keď sa problém nechá na „samovývoj“, 
zvyčajne problém len rastie a doplácajú na to občania.

Tak je to aj so zanedbaným areálom bývalej MŠ na Uzlovskej ul., ktorá 
roky slúžila obyvateľom Priekopy, no po predaji súkromnému investorovi 
v  90. rokoch minulého storočia sa stala tŕňom v oku. Za dvadsať rokov je 
z toho priestoru džungľa, ktorá slúži ako miesto pre schádzanie asociálov 

a mladých ľudí, ktorí nenachádzajú iný spôsob zábavy ... a občania sa na 
to neprestávajú sťažovať. Aj výbor mestskej časti sa opakovane zaoberal 
sťažnosťami, no východisko sa stále nečrtalo.
No najnovšie sa predsa len črtá nádej pre Uzlovskú ulicu. O túto lokalitu 
prejavili záujem investori, ktorí mienia vybudovať na tomto mieste 
občiansku vybavenosť.
Bližšie informácie prinesieme v najbližších mesiacoch.
Potvrdzuje sa skutočnosť, že Priekopa je najlukratívnejšia lokalita pre 
rozvoj Martina.
Autor: (mbk), foto: P. Kašuba

Nepriehľadná džungľa občanom neslúži a nespratníkov chráni

Jednou z atrakcií bola ukážka hasičského zásahu

Aj tohtoročná jar už prilákala do areálu rodiny s deťmi

Zanedbaný priestor sa azda konečne dočká kultúrneho využitia

Relaxačný areál SIM v Priekope slúži občanom zas o niečo lepšie

Počasie „otvorilo sezónu“
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K investíciám a riešeniam sa treba postaviť komplexne a zodpovedne

Mesto Martin stojí pred bránami veľkých výziev. Na tom, ako sa 
s nimi dokážeme popasovať v najbližšom období, závisí kvalita 
nášho života v Turci. Každá zmena, ktorá nastane, musí zákonite 
do určitej miery ovplyvniť aj obyvateľov.

Samozrejme, ideálne by bolo, keby to nastalo len pozitívnym smerom, 
ale v skutočnosti to tak zväčša nefunguje. Na jednej strane si prajeme 
prácu, investorov, bývanie a cesty, na druhej strane pokoj a zelené lúky. 
Na nás poslancoch je zodpovednosť, do čoho sa pustíme, 
a veru, nie je to ľahké rozhodnutie. Všetkým nám je tiež jasné, 
že každé rozhodnutie ovplyvní určitú časť obyvateľov pozitívne, 
ale pre inú skupinu to bude znamenať aj zmenu, ktorá môže byť 
vnímaná negatívne. Ako poslancovi a aj obyvateľovi mesta Martin 
mi to, samozrejme, nie je jedno, ale na naše mesto sa potrebujeme 
pozerať komplexne, v širších súvislostiach, a nie len z pohľadu pár 
profanovaných tém.
V Turci zápasíme s problémami, na ktoré nemáme priamy vplyv. Tieto 
problémy ovplyvňujú celý náš turčiansky región a bránia jeho rozvoju 
po investičnej stránke, ako aj po stránke cestovného ruchu. Do Turca 
sa vlastne ani nedá poriadne dostať. Hlavný severný ťah je 
z oboch strán zasekaný ako Tatry po kalamite v roku 2004. Zo západu 
tu máme 30-ročný projekt nekonečného tunela a v najbližšej dobe 
sa idú rekonštruovať dva mosty pod Strečnom. Zo smeru od Lipt. 
Mikuláša je problémový úsek Turany – Hubová, ktorý je ešte v 
ďalekom nedohľadne. Prístup cez Kremnicu tiež nie je žiadna výhra.
V Martine nemáme prácu, stávame sa ubytovacím strediskom Žiliny, 
nie je tu investor, ktorý by celé naše mesto potiahol. Toto vidím ako 
jeden z veľkých problémov, pre ktorý mladí ľudia opúšťajú takú 
nádhernú lokalitu, akou je Turiec. Ďalším zásadným problémom je 

bývanie. Na jednej strane nám chýbajú cenovo dostupné byty hlavne 
pre mladé rodiny. Primátor mesta nedávno spomenul, že sa čoskoro 
plánuje výstavba práve takýchto bytov, čo je veľmi pozitívna správa. 
Obyvatelia nám tiež odchádzajú bývať do satelitných dedín okolo 
Martina, a práve toto nám spôsobuje pokles počtu obyvateľov 
v meste. Zo 61 000 sme klesli na 54 000, čo je už alarmujúca situácia. 
Ak klesneme pod 50 000, naše mesto sa preklasifi kuje zo stredného 
na malé. A v tom momente, zjednodušene povedané, sa dobré časy 
skončia. Vtedy to budeme cítiť naozaj všetci, pretože výpadok 
fi nancií zo štátneho rozpočtu nebude možné nahradiť. Pozitívum je 
aj pripravovaná výstavba v lokalite Martinské terasy. Samozrejme, 
nejdem tvrdiť, že sa to mierne nedotkne obyvateľov hlavne okolo 
Severnej ul. pri Katastrálnom  úrade, ale poslanci, vedenie mesta 
a aj investor hľadáme najlepšie možné riešenia, aby tento vplyv na 
obyvateľov bol čo najmenší. Podarilo sa nám dohodnúť, že výstavba 
inžinierskych sietí sa bude realizovať cez Tehelnú ul. Tak isto sme 
požiadali investora o vypracovanie posudku maximálneho možného 
zaťaženia cesty na Severnej ul., aj vzhľadom na okolité bytové domy. 
V prípade nutnosti budeme žiadať, aby sa aj individuálna výstavba 
rodinných domov realizovala cez Tehelnú ul. Tu by sme však mali 
rozprúdiť aj veľkú diskusiu o nutnosti vybudovať tzv. východný 
vonkajší dopravný okruh mesta, ktorý by odľahčil hlavne ulice 
Sklabinskú, Hviezdoslavovu a Jilemnického od áut prichádzajúcich 
z východnej strany Turca, ktoré k nám prúdia z oblasti od Necpál až 
po Tomčany. V tomto priestore satelitných dedín sa realizuje výrazná 
výstavba domov, tiež sa pripravuje nová nemocnica, a keď sa nám 
nepodarí vybudovať paralelnú cestu, ktorá by stiahla dopravu mimo 
centra mesta, o chvíľu tu budeme mať kolóny od provizórneho 
košútskeho „kruháča“ až po bývalý Martimex. A verte, že vtedy nám 
to naozaj skomplikuje život v Martine a pocítime to všetci (šoféri, 
cyklisti, chodci, deti, cestujúci v MHD). Nehovoriac o križovatke pod 
cintorínom, či križovatkách Jilemnického – Východná a Severná. Je 
to otázka už iba pár rokov a budeme hromžiť na kolabujúcu dopravu 
a že sme s tým doteraz nič nerobili. Na jar 2020 sú parlamentné voľby 
a čo sa nám nepodarí pritiahnuť do Martina z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR do konca roka, to sa po voľbách, počas prvých dvoch 
rokov určite nepodarí. Potom na dvere budú klopať opäť komunálne 
voľby a doprava v meste sa bude zhoršovať.
Samozrejme, je tu aj aspekt kultúrno-športového života Martinčanov, 
kde hlavne v športoviskách dosť pokrivkávame. Pozitívum je 
pripravovaný štadión a areál na Pltníkoch, ale aj plaváreň, či 
multifunkčná športová hala, by nám a hlavne deťom v Martine výrazne 
spestrila každodenné možnosti trávenia voľného času.
Je na nás, aké priority si v našom meste zvolíme pre našich obyvateľov, 
akú snahu na pritiahnutie fi nancií a investícií budeme schopní vyvinúť. 
Čakajú nás naozaj veľké výzvy, aby sa nám život v Turci nezhoršoval. 
Mestské zdroje sú však obmedzené, preto sa musíme k investíciám 
a riešeniam postaviť komplexne a zodpovedne.
Autor: Jozef Krištoffy, poslanec zastupiteľstva za MČ Sever

Ako bude vyriešená doprava v čase výstavby Martinských terás? Foto: ľch

Mobilizácia aktivistov, pribúdajú petičné akcie
Lídri petičného výboru Róbert Tomčík a Ján Topercer v polovici 
apríla odovzdali na mestskom úrade petíciu (podpísalo ju 2020 
občanov) proti výstavbe súboru Martinské terasy a východného 
mestského okruhu.  

V tejto súvislosti sme oslovili hovorkyňu mesta Martin Zuzanu 
Kalmanovú, ktorá sa vyjadrila takto: „Mesto Martin opakovane 
riešilo vzniknutú situáciu s poslancami výboru príslušnej mestskej 
časti, investorom, ako aj s obyvateľmi príslušnej mestskej časti. 

Momentálne robíme všetko preto, aby bola situácia riešená spôsobom, 
ktorý je najprijateľnejší pre všetky zainteresované strany. Konečné 
rozhodnutie, akým spôsobom, to je na rozhodnutí mestského 
zastupiteľstva.“ Okrem spomínanej petície existuje ešte jedna petícia 
ohľadne východného mestského okruhu. Ako nás informoval jej 
spoluiniciátor Patrik Volentier, požadujú, buď zrušenie východného 
okruhu, alebo jeho pretrasovanie, nakoľko je veľmi blízko k zastavenej 
oblasti už vybudovaných rodinných domov v Tomčanoch.
Autor: (ľch)
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Občania by mali viac dôverovať odborníkom, 
ktorým záleží na tom, aby sa mesto rozvíjalo čo najlepšie
Občania by mali viac dôverovať odborníkom, 
ktorým záleží na tom, aby sa mesto rozvíjalo čo najlepšie
Občania by mali viac dôverovať odborníkom, 

S riaditeľkou Útvaru hlavného architekta mesta Martin Ing. arch.  
Zuzanou Mendelovou sme sa porozprávali o dvoch témach, ktoré sa 
stali predmetom petičných akcií občanov. Ide o východný mestský 
okruh a Martinské terasy.

Východný mestský okruh
„Poloha východného mestského okruhu vyplýva z platného územného 
plánu, ktorý bol schválený v roku 1999. Pôvodne bol navrhnutý ako 
štvorpruhová komunikácia, ale na základe výsledkov dopravného 
generelu bolo z hľadiska rozvojových zámerov mesta posúdené, že 
zrealizovaním diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R3 sa štvorpruhová 
cesta stáva neopodstatnenou. Nebude tranzitnou komunikáciou, 
ale bude zabezpečovať dopravný prístup do rozvojového územia vo 
východnej časti mesta. Schválením zmien a doplnkov číslo 6 sa v roku 
2016 zmenila jeho kategória na dvojpruhovú komunikáciu. V rámci 
tejto úpravy bolo zrušené napojenie plôch priemyslu cez východný 
mestský okruh, nakoľko nie je naším cieľom, aby sme trasovali 
nákladnú dopravu do priemyselného areálu cez obytné územie, keď 
je to možné zabezpečiť cez diaľničný privádzač, okružnú križovatku 
na komunikácii I/18 a cez Sučiansku cestu. Som presvedčená 
o tom, že zmena kategórie bola v prospech všetkých občanov mesta. 
Východný okruh by sa mal začínať napojením na cestu I/65D v 
južnej časti mesta medzi podnikateľským inkubátorom a bývalým 
záhradníctvom. Komunikácia je trasovaná v nezastavanom území 
a je navrhnutá tak, aby zlepšila vzájomné prepojenie navrhovaných 

území a mestských častí ležiacich v jej spádovom obvode. V časti 
Košúty sa komunikácia napojí na Jilemnického ulicu (cesta I/65) 
a bude vedená súbežne s  Košútskou ul. Východný okruh v dĺžke 
Košúty sa komunikácia napojí na Jilemnického ulicu (cesta I/65) 
a bude vedená súbežne s  Košútskou ul. Východný okruh v dĺžke 
Košúty sa komunikácia napojí na Jilemnického ulicu (cesta I/65) 

necelých 7 km by mal citlivo kopírovať terén, nemal by pôsobiť 
rušivo, aby výhľady na Malú a Veľkú Fatru boli zachované. Bude to 
dvojpruhová zberná komunikácia s obmedzením nákladnej dopravy, 
so stromoradím, chodníkmi a samostatnou segregovanou cyklistickou 
trasou pozdĺž celého východného okruhu. Po jeho dokončení sa zníži 
so stromoradím, chodníkmi a samostatnou segregovanou cyklistickou 
trasou pozdĺž celého východného okruhu. Po jeho dokončení sa zníži 
so stromoradím, chodníkmi a samostatnou segregovanou cyklistickou 

dopravné zaťaženie na vnútornom mestskom okruhu (Mudroňova 
a Hviezdoslavova ul) a zvýši sa bezpečnosť a plynulosť dopravy. 
Čo sa týka východo-západného prepojenia, bude komunikácia 
dobudovaná až po napojenie na cestu I/65D pri Tulipe. V súčasnosti 
máme vypracovanú iba technickú štúdiu na východný okruh, bez 
projektovej dokumentácie na územné konanie, takže s touto výstavbou 
zatiaľ neuvažujeme Doteraz sa rozsiahlejšia výstavba vo východnej 
časti územia nerealizovala, preto nebola potreba vybudovať túto 
komunikáciu. Ale z hľadiska územného plánu a rozvojového 
potenciálu mesta máme vyriešené a zadefi nované podmienky pre 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie tohto územia. Územný 
potenciálu mesta máme vyriešené a zadefi nované podmienky pre 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie tohto územia. Územný 
potenciálu mesta máme vyriešené a zadefi nované podmienky pre 

plán je platný dokument pre všetkých občanov na území mesta 
a všetkých investorov, ktorí chcú v meste stavať. Od tohto záväzného 
dokumentu schváleného v mestskom zastupiteľstve sa odvíjajú všetky 
investičné zámery v území. Rozumiem tomu, že občania majú isté 
pochybnosti a obavy, ale na druhej strane by nám mali trochu viac 
dôverovať, lebo sme v oblasti územného plánovania odborníci 
a v našom záujme je budovať mesto kvalitne. Na zmenu trasy 
východného mestského okruhu, resp. jeho zrušenie nie je z pohľadu 
platného územného plánu dôvod.“

Martinské terasy
„Územie na výstavbu rodinných domov Martinské terasy je v platnom 
Martinské terasy
„Územie na výstavbu rodinných domov Martinské terasy je v platnom 
Martinské terasy

územnom pláne od roku 1999. Na základe požiadaviek súkromného 
investora o výstavbu na tejto ploche bol vypracovaný koncepčný 
materiál generel územného rozvoja Martinské terasy. Tento materiál 
spodrobňuje územný plán, rešpektuje plochy zelene, genofondovú 
lokalitu Kapustné záhrady, defi nuje plochy pre výstavbu rodinných 
domov, územie pre výstavbu základnej občianskej vybavenosti, 
defi nuje koridor pre umiestnenie východného okruhu, rieši napojenie 
na jestvujúcu i navrhovanú sieť komunikácií v zmysle platného 
územného plánu. Návrh investora pôvodne uvažoval s výstavbou 
100 rodinných domov, ale na základe podmienok vyplývajúcich 
z územného plánu a generelu územného rozvoja Martinské terasy, 
bol návrh dopracovaný, plochy zelene a genefondové lokality 
boli rešpektované a niektoré pozemky boli z výstavby vylúčené. 
V budúcnosti bude toto územie napojené na nadradený dopravný 
systém, ale kým nebude vybudovaný východný mestský okruh, bude 
prístup do územia zabezpečený z verejnej komunikácie, zo Severnej ul. 
Na úrovni vedenia mesta sme riešili problematiku trasovania dopravy 
v čase výstavby. Aby sme eliminovali negatívne vplyvy počas výstavby 
v tomto území, bolo dohodnuté, že investor vypracuje projekt – plán 
organizácie výstavby, a staveništná doprava pôjde len cez Tehelnú ul. 
a vyhne sa Severnej ul., aby občania  nepociťovali negatívne vplyvy 
v období výstavby. Chápem obavy ľudí, ale pokiaľ je navrhovaná 
výstavba v súlade s platným územným plánom a investor splnil všetky 
územno-technické podmienky na výstavbu v zmysle stavebného 
zákona, príslušných vyhlášok a technických noriem, nemôžeme mu 
brániť vo výstavbe. Výstavba obytného súboru bude trvať určité 
časové obdobie (nevyrastie to zo dňa na deň), ale verím, že Martinské 
terasy budú veľmi peknou a vyhľadávanou lokalitou na bývanie.“
Autor: Ľubomír Chochula

Výrez z územného plánu mesta
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Vyhodnotenie 11. ročníka ankety Najkrajšia kniha Turca za rok 
2018 sa v Turčianskej knižnici uskutočnilo 23. apríla. Celkovo bolo 
nominovaných 33 knižných titulov, ktoré boli rozdelené do dvoch 
kategórií.

V kategórii Beletria to bolo 13 a v kategórii Odborná literatúra 20 kníh. 
Hlasovanie v ankete sa stretlo so záujmom čitateľov, o čom svedčí aj počet 
odovzdaných hlasov. Celkovo ich bolo – 2357, pričom v kategórii odborná 
literatúra 1530 hlasov a v kategórii beletria 827 hlasov. Tie rozhodli o prvých 
troch miestach v každej kategórii.
Kategória beletria – 1. miesto: Ján Farský (Škriatok Pramienok z Turčianskej 
záhradky – príbeh pravého vodného škriatka, ktorý sa narodil v Necpalskej 
doline, žije a pracuje v Turčianskej záhradke). Kniha získala 197 hlasov. 2. 
miesto: Elena Krásnohorská (Na pôjde za krosnami – romantický príbeh 
plný lásky k rodnému kraju a tradíciám). Kniha získala 186 hlasov. 3. miesto: 
Michal Lehoczki (Ruže a tŕne lásky – básnická zbierka je výpoveďou 
autora a snahou veriť, že láska je nielen pekné napísané slovo, ale že sa dá 

plnohodnotne precítiť a uchovať v srdci až do neskorého veku. Kniha získala 
92 hlasov. Kategória odborná literatúra – 1. miesto: Maroš Ferenčík (Na 
ceste bez konca – publikácia obsahuje spomienky vášnivého cestovateľa na 
púť do Santiaga de Compostela). Kniha získala 563 hlasov. 
2. miesto: Kolektív autorov (Slovenské Pravno vo svetle nových poznatkov 
– monografi a obce: významné osobnosti, história obce, geológia, rastlinstvo, 
činnosť samosprávy, spolkov, kultúrne udalosti, súčasnosť obce). Kniha 
získala 250 hlasov. 3. miesto: Ján Buchanec, Katarína Kapustová, Barbora 
Marcinová (Pamätníci o nemocnici – 130 rokov nemocnice v Martine – 
spomienky lekárov, profesorov, sestričiek a mnohých ďalších ľudí spätých 
s históriou, ale aj súčasnosťou inštitúcie, ktorá má meno až za hranicami 
nášho regiónu, republiky, či Európy. Kniha získala 124 hlasov.
Víťazné knihy dostali ocenenie a darčeky od Žilinského samosprávneho 
kraja a Turčianskej knižnice v Martine. Zároveň budú prezentované na 
putovnej výstave víťazných kníh v regionálnych  knižniciach v rámci celého 
ŽSK.
Autor: (mn)

SPOLOČNOSŤ

Náučným chodníkom ku Dňu Zeme

Od roku 2008 sa na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine 
vyučuje špeciálny predmet Energia, ktorý je environmentálne 
ladený. Tento predmet, tematické plány, osnovy, vyučovacie 
materiály, tvorila a dodnes ho nepretržite vyučuje Jana Beňušková. 
Súčasťou výučby sú aj rôzne projekty, exkurzie a tiež zážitkové, 
interaktívne podujatia. Jedno z nich pripravila so žiakmi aj pri 
príležitosti Dňa Zeme. O zámere a priebehu nám pani Beňušková 
povedala:

Každý rok chceme deťom sprostredkovať nejaký zážitok, aj formou 
rovesníckeho vzdelávania. Keďže sme v Zelenej škole, v tomto roku sme si 
povedali, že skúsime osloviť menšie deti. Mám pocit, že sa nám podarilo 
zrealizovať to, čo sme si na začiatku školského roka predsavzali. Projekt sme 
nazvali Náučným chodníkom. Na jeho príprave a organizácii sa podieľa 60 
žiakov nášho gymnázia. Pre 120 detí zo ZŠ Jozefa Kronera sme pripravili 
na trase náučného chodníka, ktorý máme v našom areáli, rôzne stanoviská 
zamerané na poznávanie prírody a ochranu životného prostredia.

Čo konkrétne na jednotlivých stanoviskách deti očakáva?
Všetky stanoviská sú interaktívne. Na jednom detičky kreslia odkaz Zemi, 
ďalšie je zamerané na poznávanie rastlín – na náučnom chodníku v našom 
areáli majú nájsť nejaký druh zelene, majú k nemu správne priradiť listy, 
kvety, atď. Na inom určujú podľa letokruhov vek stromov. Zaujímavé je tiež 

stanovisko Kto som a kde bývam – aby si deti lepšie uvedomili, aká fl óra, 
fauna, životné prostredie, rastliny, živočíchy ich obklopujú. Na ďalšom 
stanovisku sa dozvedia, v akých úkrytoch žijú jednotlivé druhy zvieratiek. 
Zábavné kompostovanie – to je zamerané na to, že veľká časť odpadu, 
ktorý vyprodukujeme v našich domácnostiach, sa dá využiť zmysluplne. 
Kam miznú lesy – aj u nás v Turci je to jeden z vážnych problémov, výruby 
nabrali nekontrolovaný smer. Pre deti sme pripravili tajničky, ktoré sa týmto 
zaoberajú. No máme aj stanovisko s fotovoltaikou, na ktorom sa deti hravou 
formou zoznámia s využitím slnečnej energie. 
O niečo ďalej žiaci stavajú z rôznych materiálov Hmyzí hotel. Vieš čo ješ? 
Na tomto stanovisku sú vzorky potravy a deti sa dozvedia napríklad aj to, že 
v sladkostiach sa používa palmový olej, kvôli ktorému sa drancujú pralesy, 
ničí sa životné prostredie kvôli komerčným záujmom. Iné stanoviská 
zamerané na fyziku využívajú hravé, zaujímavé, prekvapujúce postupy, 
pokusy. Je to spôsob, ako popularizovať vedu, ide o motivačnú záležitosť.

Ako ste spokojná s podujatím?
Ďakujem našim žiakom za skvelú spoluprácu, nasadenie pri práci s deťmi. 
Viac ako stovke detí a ich pani učiteľkám zo ZŠ Jozefa Kronera ďakujem za 
nádhernú spätnú väzbu počas celej akcie. Napriek únave som šťastná 
a dnes cítim, že moja práca má zmysel.
Autor: (raf)
Foto: Jana Beňušková, raf

Záujem detí o jednotlivé stanoviská bol veľký  

Takto sa stavia Hmyzí hotel

Výsledky ankety Najkrajšia kniha Turca za rok 2018
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Divadelný festival Dotyky a spojenia má už 15 rokov

Krvavé sonety v anglickom preklade

Najväčšia martinská 
kultúrna udalosť roka, 
divadelný festival Dotyky 
a spojenia, je takmer za 
dverami. Organizátori 
fi nišujú s prípravami 
jubilejného ročníka. O tom, 
kam sa posunul festival 
od svojho vzniku, i o tom, 
či bude slávnostnejší ako 
predchádzajúce, sme sa 
rozprávali s Monikou 
Michnovou, programovou 
riaditeľkou festivalu.

Už to, že pripravujeme 15. ročník, je pre nás záväzok. Počas tých 
rokov sme si už zvykli pracovať vo festivalovom rytme, to znamená, že 
program budúceho ročníka začíname pripravovať hneď, ak sa skončí ten 
predchádzajúci. Pätnástka je celkom slušné číslo, ja som veľmi rada, že 
sa nám podarilo festival udržať aj napriek tomu, že mal za sebou rôzne 
peripetie. Tých 15 rokov je aj dosť dlhý čas na to, aby sa vyprofi loval. Na 
začiatku to bolo dielo pár nadšencov, ktorí sme si povedali, že niečo také tu 
chýba. Chýbal nám priestor, kde by sme mohli prezentovať svoju tvorbu 
a zároveň vidieť tvorbu ďalších kolegov z iných divadiel Slovenska, prípadne 
sa s nimi stretnúť. Chýbal nám teda priestor na prezentáciu 
a konfrontáciu. Dnes už má festival vyprofi lovanú svoju podobu, ktorá počas 
týždňa využíva všetky možné časy a priestory na to, aby sme ukázali čo 
najviac, aby sme priniesli čo najviac, aby sme poskytli čo najviac priestoru 
aj na diskusie. Kým na začiatku to bola do veľkej miery improvizácia 
a „voľný štýl“, tak teraz je to pomerne striktná štruktúra. Festival sa stal 
prísne výberovým a to nás zaväzuje k tomu, aby sme zodpovedne sledovali 
tvorbu divadiel. Nemôžeme si dovoliť podliezť latku, náročný štandard, ktorý 
sme si sami stanovili. Takže aj divadlá dnes už vedia, že keď sa na festivale 
ocitnú, je to pre ne privilégium. Dnes už má festival rovnocennú 
a veľmi dôležitú aj konfrontačnú časť. O divadle sa diskutuje na Kritických 
platformách, z ktorých sú  výstupy – priamy prenos a záznam. Divadlá tak 
dostávajú spätnú väzbu. Zároveň však zostáva v slovenskom divadelníctve 
stopa, ktorá sa volá Dotyky a spojenia. V budúcnosti to bude cenný záznam 
o tom, čo sa dialo v našom divadelníctve. Pre dejiny divadla je 15 rokov už 
celkom slušná stopa, ktorú sme po sebe zanechali.

Ako vnímate vzťah festivalu a obyvateľov mesta?
V priebehu festivalu bol ten vzťah rôzny. Prvý ročník festivalu, ktorý 

sme opatrne nazvali nultým, to bola bomba pre nás, pre divadlá, aj pre 
Martinčanov. Zrazu sa divadlo dostalo na ulicu, hrali sme pouličné divadlo, 
hrali sme na námestí. Úžasné bolo aj to, že vonku sme hrali zadarmo. Tento 
princíp dodržiavame dodnes. Vnímame to, ako vykročenie festivalu do ulice 
a zároveň darček verejnosti. Veď nie každý si môže dovoliť kúpiť lístok do 
divadla. Dnes sa ľudia tešia na festival, no vnímajú ho už ako samozrejmosť, 
nie ako takú slávnosť, akou bol pre nich na začiatku. Ale to je v poriadku, 
pretože my sme radi, že festival sa stal samozrejmou súčasťou života mesta. 
No stále je to slávnosť. Týždeň sa deje na ulici divadlo v rôznych podobách 
a ľudia sú takí, ako vždy a všade. Od tých, čo sú nám nesmierne naklonení, 
až po tých, ktorých vôbec nezaujímame. Počas rokov sa veľmi zmenil aj 
postoj divákov, ktorí chodia do divadla, k náročnejším, alternatívnejším 
inscenáciám. Ukázali sme, že to je cesta, ktorou ide nielen martinské divadlo, 
ale aj iné slovenské profesionálne súbory. Dnes už máme divákov, ktorí 
vyslovene vyhľadávajú tento náročnejší program. Neskromne poviem, 
že postupne si vychovávame divákov, čo má veľmi pozitívny vplyv aj na 
vnímanie tvorby martinského divadla.

Myslíte, že festival má pre Martin aj iný prínos?
Existuje pojem „kultúrny priemysel“. Náš festival možno vnímať ako 
jeden z prvkov tohto pojmu. Počas týždňa zaplníme hotely v meste, rušno je v 
reštauráciách a kaviarňach, oživíme celú pešiu zónu. Prispievame aj 
k imidžu mesta ako kultúrneho centra. Neskromne si myslím, že to je slušný 
prínos pre Martin.

Čo čaká divákov na jubilejnom ročníku festivalu?
Sme veľmi radi, že členka SND Emília Vášáryová prijala našu ponuku stať 
sa patrónkou festivalu. Takže 15. ročník bude mať naozaj dôstojnú patrónku. 
Skvelé je aj to, že Emília Vášáryová príde festival nielen otvoriť, ale na ňom 
aj zotrvá. Takže obyvatelia Martina budú mať možnosť sa s ňou stretnúť na 
prechádzke v uliciach mesta, či na káve. Inak budeme tak, ako každý rok 

v uliciach, večer na námestí. Budeme hrať pre 
detského a mladého diváka. Budeme hrať 
v divadle a rôznych iných priestoroch. To je 
tiež fajn. Program bude nabitý od pondelka do 
soboty, od rána do noci. Diváci uvidia viac ako 30 
predstavení profesionálnych slovenských divadiel, 
od Bratislavy po Košice. Téma 15. ročníka sa tu 
bude síce objavovať, ale miesto toho, aby sme sa bili 
do pŕs, chceme, aby festival bol jedinečný kvalitou 
predstavení a úžasnou atmosférou.

Autor: (raf) Foto: archív SKD Martin

Krvavé sonety, cyklus 32 sonetov s ostrou protivojnovou tématikou, 
napísal P. O. Hviezdoslav v roku 1914. Protest oslovil mnohých 
prekladateľov, ale aj umelcov iných „odvetví“. Ako sa zdá, aktuálne 
sú aj súčasníkom.   

Po vyše sto rokoch vyšli sonety v anglickom preklade Johna 
Minahane. Sám autor ich osobne martinskému publiku predstavil 
29. apríla v Slovenskej národnej knižnici (SNK). V roku 1950 uzrel 
svetlo sveta aj prvý preklad do angličtiny Jaroslava Vajdu, potomka 
slovenských emigrantov. Kniha so zeleným zamatovým obalom, 
vytlačená v americkom Scrantone, najskôr uvádza čitateľa do 
slovenskej histórie a začína sa rokom 1848. Potom nasleduje všetkých 
32 sonetov. O 68 rokov neskôr, práve v symbolickom čase – 100. 
výročia ukončenia prvej svetovej vojny, dokončil a vydal nový 
anglický preklad Ír, žijúci už niekoľko rokov na Slovensku, John 

Minahane. S prvými sonetami 
sa začal „pohrávať“ pred 12 
rokmi. A ako sa vysporiadal 
s niektorými špecifi ckými výrazmi 
slovenčiny? „Ťažké vety a frázy 
mi veľmi ochotne vysvetlila Elena 
Hidveghyová-Yung, poetka, 
žijúca v Bratislave, používal som 
aj jazykové slovníky. Vydanie 
Krvavých sonetov z roku 1952 má 
na konci dobrý glosár ťažkých 
slov, čo mi pomohlo.“

Autor: (snk) 
Foto: archív SNK

Monika Michnová

Emília Vášáryová

John Minahane predstavil 
Krvavé sonety v angličtine
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Pretekár, tréner, organizátor, propagátor, 
publicista Ľubomír Bernát (narodený 
26. marca 1954 v Martine) je jedným 
z bratov Bernátovcov, ktorí sa dlhodobo 
podieľali na celospoločenskom dianí 
najmä v dolnom Turci. Na rozdiel od 
svojich („martinských“) bratov Stanislava 
a Jozefa,  on bol komunálnym politikom 
na sútoku Váhu a Turca a primátorom 
mesta Vrútky. Do histórie sa však zapísal 
nielen výkonom svojej funkcie na radnici 
mesta, ale aj dlhoročným pôsobením 
v oblasti športu.

Prvým lekciám zo športu sa malý 
Vrútočan priúčal ako žiak základnej 
školy od svojich učiteľov – telocvikárov 
a naslovovzatých odborníkov Fridricha 
Túmu a Magdalény Krejzlovej. Pre 
vstup do Lyžiarskeho oddielu TJ 
Lokomotíva Vrútky ho po úspešných 
verejných pretekoch (1961) získala  
nakoniec Eva Síkorová. Bolo to v čase, 
keď zjazdové lyžovanie vo Vrútkach 
začalo písať novú, úspešnú kapitolu 
svojej bohatej histórie. Prispelo tomu 
do veľkej miery aj vybudovanie prvého 
lyžiarskeho vleku na Piatrovej v roku 
1960. Potom, čo v roku 1962 na podnet 
lyžiarskych klubov z Liptova a Turca 
vznikla pravidelná  celoštátna súťaž 
družstiev, jej vrcholom sa stala lyžiarska 
liga všetkých kategórií. Nechýbali v nej 
ani vrútockí zjazdári a mladý lyžiarsky 
talent Ľubomír Bernát, jazdiaci pod 
vedením trénerov Františka Barabáša, 
Milana Gašpara a Františka Bízika 
v družstve vrútockého ligového 

dorastu. Mal 13 rokov (1967), keď 
získal 2. miesto na majstrovstvách kraja 
a o pár rokov bol výraznou oporou 
družstva dospelých. Za svoje výsledky 
bol 22-ročný zjazdár v roku 1976 
vyhodnotený ako „Najlepší športovec 
TJ Lokomotíva Vrútky“ a dostal sa do 
TOP desiatky najlepších športovcov 
okresu Martin. Po ukončení pretekárskej 
kariéry trénoval dvanásť rokov (1983 
– 1995) spolu s Františkom Bízikom 
poslednú generáciu žiakov a juniorov 
vychovaných v LO Lokomotívy 
Vrútky, dosahujúcich úspechy 
v domácich súťažiach FIS.  Úspešné 
družstvo: P. Husár, J. Bernát, Ľ. Kováč, 
P. Záhorec, M. Lettrich, Ľ. Kubis, M. 
Očenáš, R. Kováčová, I. Šútovcová 
a ďalší predstavovali tiež poslednú 
predcarvingovú generáciu, jazdiacu na 
klasických lyžiach. Náruživý vyznávač 
zjazdového lyžovania sa so svojím 
obľúbeným športom nerozlúčil ani po 
dovŕšení svojich 50. narodenín. Práve 
naopak, v kategórii masters (nad 50 
rokov) sa stal viacnásobným majstrom 
Slovenska v obrovskom slalome.
Mimoriadne cenná je však najmä jeho 
organizátorská a publikačná činnosť. 
Postaral sa o obnovenie verejných 
lyžiarskych pretekov na Piatrovej, ako 
Memoriál Karvaša-Blahovca a spolu 
s Lyžiarskou školou B-SKI, ktorú založil 
a v ktorej od roku 2002 pokračoval 
v trénerskej činnosti, organizoval 
celoslovenské preteky masters ako 
spomienku na trénerov Bágela, Bízika 
a Harmatu.
Bol iniciátorom  a zakladateľom 

expozície alpského lyžovania v Turci, 
otvorenej v budove Múzea Andreja 
Kmeťa v Martine (12. decembra 2003), 
neskôr demontovanej a umiestnenej 
v Turanoch a sčasti aj v Kremnici 
(2. októbra 2007) a tiež expozície 
histórie lyžovania v stredisku Snowland 
Valča. Historicky cenná je aj jeho 
knižná publikácia o výstavbe a histórii 
turistických chát v Turci.
Pre všestranne založeného športovca 
nebolo lyžovanie jediným športom, 
ktorému sa venoval. Popri ňom hrával 
aj I. dorasteneckú ligu v hádzanej za 
Lokomotívu Vrútky a o veľa rokov 
neskôr aj za masters tím ZŤS Martin. 
V roku 1984 založil volejbalové 
družstvo ONV Martin, za ktoré hrával 
do roku 1989 a ktoré sa v roku 1987 stalo 
majstrom okresu.
Počas výkonu funkcie primátora 
mesta (1994 – 2006) sa stal veľkým 
podporovateľom športu vo Vrútkach. 
Zavedením systému dotácií a za podpory 
zo strany mestského úradu, dosiahli 
kluby a vrútockí športovci viacero 
pozoruhodných umiestnení a výsledkov. 
Vodné pólistky sa stali viacnásobnými 
majsterkami Slovenska, deväť 
hokejbalistov bolo v tíme majstrov 
sveta, kolkári hrali v najvyššej súťaži 
... Aj jeho pričinením bola zaistená 
prevádzka lyžiarskeho vleku na 
Piatrovej, zrekonštruované kúpalisko, 
opravené ihrisko pri základnej škole, 
či zabezpečené fi nančné prostriedky 
na rekonštrukciu futbalového ihriska.
Autor: Maroš Ferenčík
Foto: archív

Ľubomír Bernát sa zapísal do histórie aj pôsobením v oblasti športu

Prijmeme do zamestnania Prijmeme do zamestnania
Kuchára / Kuchárku Čašník / Čašníčku na plný pracovný úväzok

plný pracovný úväzok plný pracovný úväzok
tel: 0905 354 822 tel: 0905 354 822

Prijmeme do zamestnania Prijmeme do zamestnania
Pomocný Kuchár/Kuchárka Brigádnik / Brigádničku /
polovičný pracovný úväzok pomocné práce v bare

tel: 0905 354 822 tel: 0905 354 822
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Odchovanec martinského hokeja, 34-ročný útočník Rastislav Špirko, 
obliekal v ročníku 2018/2019 dres účastníka najvyššej súťaže HKM 
Zvolen. Bol aj v príprave na tohtoročné hokejové majstrovstvá sveta, 
ale napokon sa do nominácie Slovenska nedostal. Celkovo 
v uplynulej sezóne za Zvolen odohral 50 stretnutí s bilanciou 18 gólov 
a 32 asistencií. So svojím tímom získal bronzovú medailu.    

Škoda, že sa vo februári tohto roku na reprezentačnom turnaji zranil 
hneď v úvodnom zápase s Bieloruskom. A hoci sa po artroskopii kolena 
a dvojmesačnej absencii na ľad ešte vrátil, v play-off stihol absolvovať len 
dva duely. Do play-off sa zapojil až v samom závere semifi nálovej série 
s Nitrou. Hral v šiestom zápase (Zvolen víťazstvom 4:1 odvrátil 
postupový mečbal domácej Nitry), ako aj v rozhodujúcom siedmom 
dueli, v ktorom Zvolenčania nevyužili výhodu domáceho prostredia 
a súperovi podľahli 1:4...
„Veľmi ma mrzí, že som spoluhráčom nemohol pomôcť v takej miere, 
ako by som mohol, keby som sa v drese Slovenska nezranil na 
Kaufl and Cupe a nemusel mať taký dlhý herný výpadok. Pre návrat 
na ľad som sa rozhodol, keď už išlo do tuhého. Veľmi som túžil hrať. 
Nechcel som si pripustiť, že šieste semifi nálové stretnutie bude pre nás 
konečnou stanicou a ja do toho kolotoča ani nenaskočím. Preto som 
vykorčuľoval na nitriansky ľad. Bol to veľmi ťažký zápas, nad nami 
visela hrozba vypadnutia, ktorú sme však, našťastie, odvrátili. Po 
dobrom výkone sme zvíťazili a vyrovnali tak stav série na 3:3. 
Som rád, že môj prvý zápas po zranení dopadol takto úspešne.
Boli sme v eufórii, mali sme sebavedomie, verili sme si, že doma 
dotiahneme sériu do víťazného konca, ale o dva dni neskôr sa to 
skončilo úplne inak, ako sme si predstavovali. Tento nesmierne 
dôležitý duel sa od začiatku pre nás nevyvíjal priaznivo. Čo z toho, 
že sme mali hernú prevahu, keď sme dostali lekciu z efektivity. 
Nedokázali sme skórovať ani z vyložených šancí, strelili sme iba jeden 
gól, kým súper trafi l do čierneho štyrikrát.“ pokrútil hlavou Rastislav gól, kým súper trafi l do čierneho štyrikrát.“ pokrútil hlavou Rastislav gól, kým súper trafi l do čierneho štyrikrát.“
Špirko. „Aj keď sme získali bronzovú medailu, nikto v klube nemôže 
byť s týmto výsledkom spokojný. Mali sme vyššie ambície. Naším 
cieľom bolo fi nále, čo sme nesplnili. Mrzí nás to, lebo naše mužstvo 
malo kvalitu na to, aby mohlo bojovať  o majstrovský titul. Chceli sme 
ísť až na vrchol. Žiaľ, nepodarilo sa to.“

Keby Špirko a spol. postúpili do fi nále, boli by pre ‚baranov‘ z Banskej 
Bystrice tvrdším orieškom? „Je to všetko len v teoretickej rovine. Vo 
fi nále sa stretli mužstvá, ktoré si to zaslúžili. Nitra, napriek problémom 
so zostavou, lepšie zvládla kľúčový zápas semifi nálovej série, veľkou 
obetavosťou, bojovnosťou, srdiečkom si na svoju stranu priklonila aj 
šťastie,“ povzdychol si Rastislav Špirko.
Martinský odchovanec počas svojej bohatej kariéry vystriedal viaceré 
kluby i krajiny. Okrem Slovenska pôsobil aj v Amerike, Česku a Rusku. 
To, kam povedú jeho ďalšie hokejové kroky, kde bude pôsobiť 
v nasledujúcej sezóne, nevie ani on sám. „Kontrakt so Zvolenom som 
mal iba na jednu sezónu. Vedenie HKM si v prvom rade musí ujasniť 
to, ako v najbližších sezónach mieni klub pokračovať a fungovať, 
s akými ambíciami a cieľmi. K svojej hokejovej budúcnosti sa 
momentálne neviem vyjadriť, ale nebránim sa žiadnej alternatíve. 
Je to vec ponuky, cieľov, vízie...“ Špirkov hokejový comeback v drese 
materského klubu aktuálne nie je veľmi reálny, lebo ešte nejaký ten rok, 
ak mu to zdravotný stav dovolí, by rád hrával na najvyššej úrovni. 
A HK Martin je účastníkom 1. ligy. „Martinským hokejistom sa 
v 1. ligy celkom darilo, prezentovali sa dobrými výkonmi a výsledkami, 
čo ma potešilo. Iba kúsok ich delil od postupu do baráže. Chlieb 
fi nálovej série sa možno lámal v piatom zápase, v ktorom Martin 
na ľade súpera do 54. min vyhrával 2:0, ale potom Michalovce 
strelili štyri góly. Naopak, v šiestom dueli boli šťastnejší ‚rytieri‘. 
O víťazovi 1. ligy sa rozhodlo v siedmom stretnutí, ktoré bolo v réžii 
domácich Michaloviec. Ak nie sú dostatočné fi nančné zdroje a nemáte 
adekvátny rozpočet, ťažko sa v hokejovej konkurencii presadíte. Nie 
je to jednoduché, ale oceňujem, ako HK Martin naštartoval svoju 
marketingovú činnosť. Treba v nastolenom trende pokračovať. 
Z hľadiska tradície, hokejového i fanúšikovského zázemia by Martinu 
pristala najvyššia súťaž. Páči sa mi fi lozofi a klubu dávať šancu svojim 
hráčom. Mužstvo, až na pár výnimiek, tvorili vlastní odchovanci.“  
Naopak, veľa klubov sa orientuje na legionárov. Niektorí z nich tvrdia 
muziku, sú lídrami, ale iní iba zaberajú miesto domácim hráčom. Aj 
Rastislav Špirko si myslí, že by to malo byť regulované. „V súťaži je 
veľa takých legionárov, ktorí sú častejšie nasadzovaní do hry ako 
ostatní, pritom nie sú o nič lepší ako slovenskí hokejisti. Nie som 
proti cudzincom, nie som proti tomu, aby im ponúkli angažmán, ale 
myslím si, že to nemôže byť na úkor našich hráčov. Ako sa potom môžu 
talentovaní mladíci rozvíjať? Keď máme v každom mužstve približne 
desať legionárov, identita slovenskej súťaže sa stráca,“ dodal Rastislav 
Špirko, ktorý si teraz od hokeja trochu oddýchne a bude sa viac venovať 
rodine. A ako vidí vyhliadky Slovenska na MS 2019? „Slovenský 
národný tím má potenciál na to, aby postúpil do štvrťfi nále.“
Autor: Ľubomír Chochula, foto: archív R. Š.

ŠPORT

Rasťo Špirko: „Slovensko má potenciál postúpiť do štvrťfi nále MS“

Aká bude budúcnosť Martinčana Rastislava Špirka?

Rastislav Špirko si od Richarda Lintnera prevzal bronzovú medailu
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V dňoch 19. až 21. apríla sa kadeti MHA Martin zúčastnili 
medzinárodného turnaja European Golden Puck v Budapešti za 
účasti tímov z Maďarska, Slovinska, Rakúska, Nemecka, Švédska, 
Bieloruska a troch zástupcov Slovenska (okrem Martina ešte 
Ružinov a Žilina).

Martinskí kadeti v skupine  ani raz neprehrali a vinou horšieho skóre 
obsadili 2. miesto, ktoré zaručovalo postup do zápasu o 3. priečku. 
V súboji o bronz sa stretli s nemeckým výberom Joung Lions Select, 
ktorý v napínavom zápase  porazili 6:3, keď otočili skóre z 1:3. Celkovým 
víťazom sa stal švédsky tím Viggbyholms IK (vo fi nále zdolal slovinský 
HK Triglav Kranj). Kadetov MHA podporovala na turnaji početná skupina 
rodičov, ktorí vytvorili na štadióne výbornú atmosféru. Turnaja sa pod 
vedením trénerov Branislava Stolárika a Jána Majerova zúčastnila celá 
9. ŠHT: Zostava MHA: brankári – Daniel Ďuris a Maximilán Lednický, 
obrancovia – Dávid Nátny, Samuel Bohunčák, Róbert Ivan, Kamil 
Bučkuljak, Adam Volko, Andrej Vojtašák, útočníci – Ivan Thomka, Andrej 
Siakeľ, Rastislav Kubík, Milan Lesay, Vladimír Smolka, Matej Grega, 
Jozef Svitek, Štefan Kosturský, Roman Becík. Výsledky Martina: MHA 
vs. Triglav Kranj 3:3, MHA vs. HK Brest (Bielorusko) 3:1, MHA vs. 
Capitals Viedeň 5:0, MHA vs. Vasas Budapešť 6:0, zápas o 3. miesto: MHA 
vs. Joung Lions Select (Nemecko) 6:3.
Autor: (sp)
Foto: superturnaje.cz

Tešíme sa na majstrovstvá sveta a našim hráčom želáme úspech

Bronzový zásah kadetov MHA Martin v Budapešti

Ako dopadne Slovensko na majstrovstvách 
sveta v hokeji, ktoré organizuje? Potešia hráči 
s dvojkrížom na prsiach hokejový národ 
medzi Tatrami a Dunajom? Očakávania 
laickej i odbornej verejnosti sú veľké.

Marián Richter (hokejový Marián Richter (hokejový Marián Richter
tréner): „Ako každý 
fanúšik a zainteresovaný 
človek sa teším na 
tieto majstrovstvá 
sveta. Vyzerá to, že na 
šampionáte budeme mať 
dobré mužstvo. Dúfam, 

že chlapci vytvoria jednoliatu partiu, lebo 
o úspechu nerozhodujú jednotlivci, ale sila 
kolektívu. Väčšinou budem zápasy sledovať 
doma, ale synovi som sľúbil, že niektoré duely 
Slovenska si pôjdeme vychutnať aj do fanzóny 
na Divadelnom námestí. Na stretnutia našej 
reprezentácie v základnej skupine do Košíc 
nemám v pláne vycestovať, ale kúpil som si 
vstupenky na dva štvrťfi nálové zápasy. Verím, 
že konečne postúpime do štvrťfi nále, aby 
som priamo v hľadisku zimného štadióna 
v Bratislave podporil a povzbudil národný 
tím, v ktorom sa predstaví aj odchovanec 
martinského hokeja Rišo Pánik. V ostatných 
rokoch nám účasť v najlepšej osmičke unikala, 
ale teraz by to mohlo vyjsť. Slovenský hokej 
potrebuje úspech ako soľ.“

Matej Paulíny (otec 
hokejistu): „Obávam 
sa trochu toho, či nám 
domáce prostredie 
nebude zväzovať ruky. 
Keď sa naposledy 
konali MS na Slovensku 
(2011), mali sme výborné 

mužstvo, ale výsledky tomu nezodpovedali. 
Vtedy naši hráči neuniesli enormný psychický 
tlak, ktorý bol na nich vyvíjaný, keďže 
očakávania boli medailové. Dúfam, že sa 
z toho poučili a teraz sa zo skupiny podarí 
postúpiť do štvrťfi nále. Keďže v Martine 
zriadili fanzónu, treba to využiť. S kolegami 
a kamarátmi ju počas zápasov Slovenska 
budeme navštevovať. Neuvažujem o tom, že by 
som sa išiel pozrieť na nejaký duel do Košíc, 
resp. Bratislavy, ale kúpil som si vstupenky na 
svetový šampionát dvadsaťročných, ktorý sa 
uskutoční na prelome rokov v Česku. Dúfam, 
že môj syn zabojuje o nomináciu na MS 20.“  

Rudolf Kralovanský
(hráč fl orbalu a hokejbalu): 
„Ako každý fanúšik, 
netrpezlivo čakám na 
začiatok vrcholu sezóny, 
ktorým sú majstrovstvá 
sveta v hokeji. Tieto 
budú špecifi cké v tom, 

že sa budú konať pod Tatrami. Keď sa začal 
predaj lístkov, čakal som na cenu, pretože som 
chcel ísť s deťmi, ale keď som videl, koľko 
eur by som musel vytiahnuť z ‚kešene‘, vzdal 
som to. Radšej budem sledovať televízny 
prenos niekde v reštaurácii, alebo vo fanzóne 
na námestí. Som veľký fanúšik hokeja, ale, 
bohužiaľ, slovenský hokej je momentálne 
v takej pozícii, že výhra nad Veľkou Britániou 
bude úspechom. Preto budem v každom 
zápase držať palce a veriť, že získame čo 
najviac bodov. Žiadny zahraničný tréner 
nám nepomôže. Máme síce hráčov, ale nie 
svetovej kvality ako v nedávnej minulosti. 
Trošku sa bojím toho, aby nám tieto domáce 
majstrovstvá sveta neukázali, kde je náš hokej, 
pretože ma veľmi mrzí, že v našich klubových 

mužstvách hrajú ‚prvé husle‘ zahraniční hráči 
a talenty končia v juniorke. Určite však želám
slovenskej reprezentácii úspech.“

Radovan Lamoš 
(fanúšik): „Teším sa 
na svetový šampionát. 
Novinkou bude fanzóna 
na Divadelnom námestí, 
čo je skvelé. Hokejoví  
fanúšikovia v Turci si 
zaslúžia, že SZĽH zriadi  

v Martine fanzónu, v ktorej chcem podporiť 
našu reprezentáciu hneď v otváracom stretnutí 
Slovenska proti USA (a potom aj v ďalších). 
Očakávam plné námestie a dobrú atmosféru. 
Okrem toho som si kúpil vstupenku na zápas 
Slovenska s Francúzskom. Dúfam, že do Košíc 
nebudem merať cestu zbytočne, a zvíťazíme. 
Čo sa týka celého turnaja, verím, že môžeme 
uspieť a konečne postúpiť do štvrťfi nále
MS. Ak budeme hrať ako jeden tím, všetci
zaberú, budú bojovať a brankár podrží 
mužstvo, potom to môže vyjsť. Hlavne, aby 
to nedopadlo ako na MS 2011, na ktorých 
Slovensko ako usporiadateľská krajina 
skončilo až na 10. mieste.“

Zápasy Slovenska v základnej skupine MS 
2019: SR vs. USA (10. mája  
o 20:15 h), SR vs. Fínsko (11. 
mája o 20:15 h),  SR vs. Kanada 
(13. mája o 20:15 h), SR vs. 
Nemecko (15. mája o 20:15 h), 
SR vs. Francúzsko (17. mája 
o 16:15 h), SR vs. V. Británia 
(18. mája o 20:15), SR vs. 
Dánsko (21. mája o 16:15 h).

Autor: Ľubomír Chochula, foto: archív

Bronzová bodka za sezónou, zaslúžený úspech kadetov MHA Martin na turnaji v Budapešti
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V priestoroch Vons Gymu už tradične oslávili Sviatok práce športom 
vyznávači Prvomájovej súťaže silákov a siláčok. Na podujatí nebola 
núdza o kvalitné výkony. Celkovo v deviatich disciplínach súťažilo 60 
pretekárov z Turca, ale aj zo Žiliny.

Peter Vons ako hlavný organizátor nám povedal nasledovné:
„Fitnescentrum VONS GYM už po 23. krát hostilo silákov a siláčky 
z regiónu Turca a okolia. Súťaž bola zároveň 4. ročníkom Memoriálu 
Petra Hayeka. Akcia začala vystúpením detského folklórneho súboru 
ČÍŽIČEK, o. z., a detí z MŠ Družstevná pod vedením učiteľky Janky 
Petra Hayeka. Akcia začala vystúpením detského folklórneho súboru 
ČÍŽIČEK, o. z., a detí z MŠ Družstevná pod vedením učiteľky Janky 
Petra Hayeka. Akcia začala vystúpením detského folklórneho súboru 

Poláčikovej. Potom v réžii chlapov nasledovalo stavanie mája, k čomu 
nám vyhrávali Javorové husle. To, že siláci prišli výborne pripravení, 
môžete vidieť aj z výsledkovej listiny. Najmladší silák mal 14 rokov – 
Marco Turčan (drep 170 kg, tlak 110 kg, mŕtvy ťah 170 kg). Najstarším 
účastníkom som bol ja, vo veku 61 rokov sa mi dokonca ušla aj medaila 
(3. miesto za 20 zhybov na hrazde). Vynikajúci výkon v mŕtvom 
ťahu 285 kg predviedol martinský mestský policajt Ervín Kasper. Za 
podporu sa chceme poďakovať mestu Martin, reklamným a mediálnym 
partnerom, ale aj Priekopskému urbáru.“
Výsledky (uvádzame len do 6. miesta) –Výsledky (uvádzame len do 6. miesta) –Výsledky  tlak v ľahu 75 % z hmotnosti  (uvádzame len do 6. miesta) – tlak v ľahu 75 % z hmotnosti  (uvádzame len do 6. miesta) –
tela (muži): 1. Richard Piader (63 kg činku vytlačil 54 x), 2. Martin Gavlas 
(54 kg, 56 x), 3. Zdenko Wyka (97 kg, 31x), 4. Tibor Dančo st., 5. Tibor 
Dančo ml., 6. Peter Fudor. Tlak v ľahu na maximum v prepočte na 
hmotnosť pretekára: 1. Michal Brezovský 180 kg, 2. Zdenko Wyka 200 
kg, 3. Richard Piader 165 kg. Tlak v ľahu 45 % z hmotnosti tela (ženy): 1. 
Alexandra Chudíková (37 kg, 56 x), 2. Lucia Kurňavková (42 kg, 38 x), 3. 
Lucia Ďuricová (25,5 kg, 42 x), 4. Janka Gáliková. Silový trojboj (muži): 1. 
Michal Brezovský (drep 232,5 kg, tlak na lavičke 180 kg, mŕtvy ťah 240 kg), 
2. Miroslav Horniak (drep 240 kg, tlak 175 kg, mŕtvy ťah 275 kg), 3. Filip 
Bielik (drep 220 kg, tlak 180 kg, ťah 260 kg), 4. Ervín Kasper, 5. Filip Roh, 
6. Michal Mihalčatin. Veslovanie na trenažéri (500 m, ženy): 1. Alexandra 
Chudíková dosiahla čas 1:53,9 min, 2. Lucia Ďuricová 1:58,7., 3. Lucia 
Kurňavková 2:11,6, 4. Janka Gáliková 2:18,1. Veslovanie na trenažéri (750 
m, muži): 1.Radovan Majtán 2:18,2 min, 2. Marián Hatala 2:22,3, 3. Michal 
Lettrich 2:26,6, 4. Pavol Siakel, 5. Martin Gavlas, 6. Jaroslav Matiaš. Zhyby 
na hrazde podhmatom (muži): 1. Michal Brezovský 34 x , 2. Tibor 
Dančo ml. 19 x, 3. Peter Vons 20 x, 4. Filip Roh, 5. Tibor Dančo st., 6. Martin 
Trnka. Pozn. – poradie určoval počet opakovaní krát hmotnosť pretekára. 
Maximálny izolovaný bicepsový zdvih: 1. Miroslav Greisiger 62 kg, čo 
bolo 90,38 % z jeho hmotnosti, 2. Peter Fudor 72,5 kg = 87,56 %, 3. Vladimír 
Kučma 69 kg = 83,43 %, 4. Martin Gavlas, 5. Jozef Frátrik, 6. Filip Roh.
Autor: (vg)

ŠPORT

Hokejistom HK Martin po minulej úspešnej sezóne v 1. lige (boli vo 
fi nále play-off, celkovo obsadili 2. miesto) už vypršal zaslúžený oddych 
a v druhom májovom týždni odštartovali letnú prípravu.

‚Rytieri‘ absolvujú prípravu na suchu na takej báze ako vlani a potrvá osem 
týždňov. V jej prvej polovici sa bude preferovať naberanie hrubej kondície, 
rozvoj vytrvalosti a sily, neskôr pribudnú loptové hry a v záverečnej fáze sa 

tréningy zamerajú na rýchlosť a výbušnosť. „Zmena je akurát v tom, že 
nebudeme môcť využiť priestory zimného štadióna z dôvodu rozsiahlej 
rekonštrukcie celého traktu žiackych šatní. Preto bolo potrebné zvoliť 
inú alternatívu. Hráči pod vedením kondičného trénera Jaroslava 
Markoviča budú trénovať v športovej hale (Tennis Šport), v ktorej sú 
dobré podmienky na prípravu (je tam aj posilňovňa). Samozrejme, 
nebudú chýbať tréningy vonku, podľa počasia,“ uviedol riaditeľ HK 
Martin Milan Murček.
Hokejovú verejnosť v Turci zaujíma, či sa vedeniu klubu podarilo udržať 
hráčsky káder pohromade. „Môžem povedať, že sme absolvovali pohovor 
so všetkými hráčmi. Zatiaľ to vyzerá tak, že mužstvo, až na pár výnimiek 
(týka sa to dvoch až troch hokejistov), zostane pokope. Počítame s tým, 
že Ján Tabaček bude pôsobiť nielen v pozícii športového manažéra, 
ale aj ako hráč. Hneď, ako mu to zdravotné možnosti dovolia (čaká 
ho operácia), by sa mal zapojiť do tréningového procesu. Vedieme 
rozhovory aj s ďalšími našimi odchovancami, ktorí účinkovali v iných 
súťažiach, či už na Slovensku alebo v zahraničí. V hľadáčiku máme aj 
zopár tzv. rozdielových hráčov, ktorí nevyšli z našej liahne, ale aj toto je 
v štádiu rokovania. Pracujeme na tom, aby sme do nového ročníka vstúpili 
s kvalitným tímom. Hoci teraz ešte nevieme, aká bude štruktúra súťaže 
a barážový model (to sa upresní po júnovom Kongrese SZĽH), radi by 
sme nadviazali na minulú sezónu a znovu bojovali o najvyššie priečky. Čo 
sa týka trénerskej otázky (hlavný tréner Róbert Spišák, asistent Radovan 
Somík – pozn. red.), dohodli sme sa na pokračovaní spolupráce. Na záver 
chcem všetkých našich priaznivcov pozvať do fanzóny na Divadelné 
námestie, kde sa im v sobotu 11. mája hráči HK Martin poďakujú za 
podporu a oslávia tam s nimi prvoligové striebro. Počas tohto eventu bude 
aj autogramiáda s hráčmi a pod,“ dodal Milan Murček.aj autogramiáda s hráčmi a pod,“ dodal Milan Murček.aj autogramiáda s hráčmi a pod,“
Autor: Ľubomír Chochula

Ján Tabaček zostáva ako športový manažér, ale aj ako hráč. Foto: Ján Kleskeň

Putovný pohár Memoriálu Petra Hayeka odovzdal Vladimírovi Kučmovi (vľavo) 
hlavný organizátor Peter Vons. Foto: Ján Kleskeň

Pozoruhodné výkony silákov, 
zažiaril aj mestský policajt
Pozoruhodné výkony silákov, 
zažiaril aj mestský policajt
Pozoruhodné výkony silákov, 

Ján Tabaček by mal pokračovať 
v hráčskej kariére
Ján Tabaček by mal pokračovať 
v hráčskej kariére
Ján Tabaček by mal pokračovať 
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Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov (MCORŠ) 
pozostávajúca z piatich športov, pokračovala v sobotu 27. apríla 
svojou druhou disciplínou, behom. Dejiskom vydarenej akcie bol 
športový areál na Východnej ul. na martinskom sídlisku Sever.

Ani chladné a sychravé počasie neurobilo škrt cez rozpočet organizátorom 
z MsÚ Martin a súťažiacim v ďalšom stretnutí populárnej športovej súťaže, 
ktorá 1. marca 2019 kolkárskymi pretekmi začala písať už svoj XV. ročník. 
Na 250-metrovom tartanovom okruhu prezentovalo svoju rýchlosť 
a najmä vytrvalosť takmer 100 účastníkov v 17 vekových kategóriách. 
Výnimočné podujatie, na ktorom nikdy nechýba okrem súťaživosti najmä 
dobrá nálada, aj teraz spojila ľudí milujúcich pohyb bez ohľadu na vek. 
Veď medzi najmladším a najstarším účastníkom bol rozdiel neuveriteľných 
73 rokov. Navyše v štartovom poli sa popri obyvateľoch Martina čoraz 
častejšie objavujú rekreační športovci aj z ďalších turčianskych miest 
a obcí. Ba čo viac, aj spoza hraníc nášho regiónu, či dokonca hraníc 
Slovenska. Cestu naň si našiel aj 76-ročný martinský športový nestor 
Alexander Lilge, ktorý okrem toho, že ukázal na trati chrbát oveľa 
mladším súperom, odniesol si zo súťaže veteránov (mužov nad 60 rokov) 
druhé miesto a striebornú medailu. Ešte vzácnejšou, zlatou, organizátori 
dekorovali jeho vnuka Samuela, ktorý zvíťazil v najmladšej vekovej 
kategórii. O najdramatickejší záver behu sa postarali muži kategórie 41-50 
ročných. V napínavom fi niši Tepličan Ivan Pavlík iba o jedinú desatinu 
sekundy zvíťazil pred martinským vytrvalcom Jánom Négerom.
Prehľad víťazov – „žubrienky“ (100 m): Samuel Lilge (21,4), Ivana 
Viktória Boďová (20,4), najmladšie žiactvo (300 m): Michal Mešter 
(1:07,7), Veronika Turčanová (1:09,8), mladšie žiactvo (500 m): Boris 
Beller (2:01,3), Patrícia Adamčíková (1:54,2), staršie žiactvo (500 m): 
Kristián Figura (1:48,3), Michaela Kováčová (1:44,3), dorastenci 
a juniori (1500 m): Matúš Černek (5:11,2), dorastenky a juniorky
(1250 m): Nikola Maťková (4:57,5), muži do 40 rokov (3750 m): Jaroslav muži do 40 rokov (3750 m): Jaroslav muži do 40 rokov
Halgaš (15:58,8), ženy do 40 rokov (1250 m): Jana Lukáčová (5:41,8), ženy do 40 rokov (1250 m): Jana Lukáčová (5:41,8), ženy do 40 rokov

muži 41-50 rokov (2500 m): Ivan Pavlík (9:04,3), muži 41-50 rokov (2500 m): Ivan Pavlík (9:04,3), muži 41-50 rokov ženy 41-50 rokov (1250 ženy 41-50 rokov (1250 ženy 41-50 rokov
m): Daniela Červeňová (5:42,1), muži 51-60 rokov  (1250 m): Ján Vantara muži 51-60 rokov  (1250 m): Ján Vantara muži 51-60 rokov
(5:14,9), ženy nad 50 rokov (1250 m): Magdaléna Nagyová (6:34,4), ženy nad 50 rokov (1250 m): Magdaléna Nagyová (6:34,4), ženy nad 50 rokov muži 
nad 60 rokov (1250 m): Ján Vanko (6:32,3).nad 60 rokov (1250 m): Ján Vanko (6:32,3).nad 60 rokov
Hodnotenie Aleny Schimíkovej (riaditeľka súťaží MCORŠ): „My, 
organizátori, sme očakávali s veľkými obavami očakávali avizovanú 
zmenu počasia. Žiaľ, práve so sobotným ránom prišla. O to viac 
nás potešila skutočnosť, že napriek nej prišli aj mnohí skalní našej 
olympiády, ktorých neodradilo ani chladné a sychravé počasie. 
Tentoraz im patrí naše uznanie a obdiv nielen za ich výkony, ale aj 
za účasť. A hoci naše najbližšie stretnutie na cyklistickej súťaži sa 
uskutoční na Medarda (8. júna), verím že stihneme prísť do cieľa na 
Malej hore pred jeho 40-dňovou kvapkou. Tešíme sa na vás“.
Autor, foto: Maroš Ferenčík

ŠPORT

Už onedlho odštartuje 59. ročník Turčianskych hier mládeže

Turčianske hry mládeže, toto jedinečné športové podujatie na 
Slovensku, už čoskoro oslávi svoje 59. narodeniny. Dni od 20. do 
28. mája budú po roku opäť masovou prehliadkou športových 
schopností detí a mládeže z celého Turca.

Mesto Martin v spolupráci s ďalšími organizátormi pripravilo pre 
účastníkov „Turčianok“ bohatý a mimoriadne zaujímavý program 
pozostávajúci zo siedmich športov. Prvý deň pondelok (20. 5.) bude patriť 
hádzanej a družstvá bohato zastúpeného turnaja privíta jeho riaditeľ 

a martinská hádzanárska legenda Ladislav Bíro.
V utorok 21. mája na slávnostnom otvorení Turčianskych hier V utorok 21. mája na slávnostnom otvorení Turčianskych hier V utorok 21. mája
a atletických súťaží v športovom areáli na sídlisku Sever by okrem jediného 
žijúceho zakladateľa THM z roku 1960 Leoša Eugela a hostí, nemali 
chýbať ani martinské a slovenské atletické hviezdy Lucia Hrivnák Klocová, 
Miroslav Vanko a Štefan Balošák.
Streda 22. mája bude patriť basketbalu. O vzácne medaily sa bude bojovať Streda 22. mája bude patriť basketbalu. O vzácne medaily sa bude bojovať Streda 22. mája
pod deravými košmi telocviční na ZŠ Alexandra Dubčeka a ZŠ Ul. Aurela 
Stodolu v Martine – Záturčí.
Vo štvrtok 23. mája bude na umelom trávniku pri ZŠ s MŠ Hurbanova pod štvrtok 23. mája bude na umelom trávniku pri ZŠ s MŠ Hurbanova pod štvrtok 23. mája
taktovkou riaditeľa turnaja Pavla Chovaňáka prebiehať turnaj mladších 
i starších žiakov a tiež dievčat vo futbale.
Záver týždňa piatok 24. mája vyplnia až dva športy. Z vody krytého piatok 24. mája vyplnia až dva športy. Z vody krytého piatok 24. mája
bazéna tí najrýchlejší voľnoštýliari, prsiari a členovia štafi et vylovia vzácne 
kovy  a v telocvičniach na ZŠ Ul. Aurela Stodolu (mladší žiaci) a Spojenej 
školy na Ul. Československej armády (starší žiaci) riaditelia turnajov Milan 
Chochula a Dušan Kubička zrealizujú súťaže turčianskych fl orbalových 
nádejí. O záver mimoriadne bohatého programu sa postarajú v pondelok 
27. mája pod vysokými sieťami v telocvičniach na ZŠ s MŠ Dolinského 
(chlapci) a Gymnáziu Jozefa Lettricha (dievčatá) vyznávači volejbalu, 
loptovej hry, ktorá ako jediná bola súčasťou Turčianskych hier mládeže 
už od ich vzniku v roku 1960. Defi nitívnu bodku za športovým stretnutím 
turčianskej mládeže dajú v utorok 28. mája účastníci atletického štvorboja utorok 28. mája účastníci atletického štvorboja utorok 28. mája
mladšieho žiactva, ktoré v Turanoch priviedli pred štvrťstoročím na svet 
tamojší nadšenci Melánia a Miroslav Klučiarovskí.
Autor, foto: Maroš Ferenčík

Nový ročník Turčianskych hier mládeže už klope na dvere

Športový zápal a snaha uspieť nechýbali ani tým najmenším

Martinská olympiáda mala po kolkoch svoje druhé pokračovanie



Strana 19Strana 19

MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY DVOJTÝŽDENNÍK | MÁJ | 8 / 2019

Ročník 3, číslo 8/2019
Náklad 22 000, NEPREDAJNÉ

Ten, kto chce zažiť peklo na Zemi, mal by navštíviť hory 
v Patagónii,“ povedal pre MESTSKÉ NOVINY slovenský 
reprezentant v horolezectve a člen VV Slovenského horolezeckého 
spolku JAMES, Martinčan Jozef Krištoffy, ktorému sa splnil jeden 
z ďalších športových snov, keď spolu s kolegom z reprezentácie 
Ondrom Húserkom vyliezli veľmi ťažko prístupný vrchol Cerro 
Torre. A to dokonca jednou z najnáročnejších ciest v celej oblasti.

Cerro Torre je medzi horolezcami pojem. Je to obrovská skalná ihla 
(nachádza sa na hranici medzi južnou časťou Argentíny a Čile 
v Patagónii), ktorá patrí medzi najťažšie lezecké terény na svete. Tento 
majestátny štít dostal pre svoj ostrý vrchol prívlastok „nezdolateľný“. Iba 
málo lezcom sa ho z náročnej severovýchodnej strany podarilo pokoriť. 
Vystúpiť na Cerro Torre najnáročnejšou trasou dokázali ako prví Slováci 
práve Jozef Krištoffy a Ondrej Húserka.
Jozefovi Krištoffymu ani po čase, ktorý od februárového výstupu uplynul, 
nevyprchali zážitky z tejto expedície. „O Patagónii sme rozmýšľali 
už v roku 2017, keď sme boli na expedícii v Kirgizsku. Nasledujúca 
zima však ešte nepripadala do úvahy, keďže sme mali veľa iných 
povinností, ale aj preto, že tam predpovedali nestabilné počasie na 
nadchádzajúcu sezónu. Teraz bola dlhodobá prognóza lepšia. Ondrej 
so svojou priateľkou Evkou Milovskou išiel do Patagónie o niečo 
skôr, lebo tam chceli absolvovať zopár spoločných výstupov. Ja 
a Martin Heuger sme odleteli do Južnej Ameriky 4. januára. Inak, 
Maťo okrem toho, že je výborný lezec, je aj predseda komisie 
alpinizmu Slovenského horolezeckého spolku. Maťo absolvoval už 
veľa expedícii v rôznych kútoch sveta. Spolu sme vyliezli  ľahšiu cestu, 
aby sme sa dobre aklimatizovali na miestne podmienky. Evka s Maťom 
neskoršie odleteli domov. Ja som zostal v Patagónii s Ondrom, na 
ktorého som sa vždy mohol spoľahnúť ako na najlepšieho alpinistu na 
Slovensku.“
Obaja najskôr spoločne podnikli výstup na Poincenot, čo je kopec vedľa 
najvyššej hory v Patagónii (Fitz Roy).
„Žiaľ, len päť dĺžok od cieľa, resp. dvesto metrov pod vrcholom 
najvyššej hory v Patagónii (Fitz Roy).
„Žiaľ, len päť dĺžok od cieľa, resp. dvesto metrov pod vrcholom 
najvyššej hory v Patagónii (Fitz Roy).

Poincenotu sme to kvôli extrémne silnému vetru a veľmi nepriaznivým 
klimatickým podmienkam museli vzdať. Orkán dorazil skôr, ako mal. 
Dokonca Ondreja sfúklo pri lezení zo steny. Keď prší či sneží, ešte sa 
dá zlaniť zo steny, ale keď fúka vietor rýchlosťou viac ako 100 km/h, 
tak to je skoro nemožné. Pri spúšťaní dolu sa laná môžu vo vetre 
niekde zachytiť a lezci zostanú uväznení v strede kolmej steny, kde 
nemôžu nič urobiť. Ak je mínusová teplota a bičuje vás silný vietor, 
v spojení s mrznúcim dažďom, tak za pár hodín zmrznete. Žiaľ, práve 
v ten deň, čo sme liezli na Poincenot, sa stala tragédia na vedľajšom 
kopci pri snahe vyliezť na Fitz Roy, kde prišli o život jeden Čech, 

s ktorým sme tri dni predtým sedeli na pive, a dvaja Brazílčania. My 
sme mali šťastie, že sme to v orkáne prežili. V Patagónii treba vedieť, 
kedy sa otočiť. Ondro je veľmi skúsený lezec i skvelý taktik, má na to 
obrovský cit, čo je veľké plus, lebo od každého nášho rozhodnutia 
v kritických momentoch závisí to, či prežijeme, alebo nie. Pod 
vrcholom Poincenotu sme sa pozreli na seba a bez diskusie sme obaja 
vedeli, že musíme rýchlo zostúpiť. Boli sme veľmi šťastní, že sme 
v lejaku a orkáne, deväťhodinový zostup 1500 metrovou stenou 
zvládli.“ 
Potom si obaja slovenskí horolezci dali pauzu, aby načerpali novú energiu 
a počkali si na lepšie počasie. „Keďže predpoveď počasia bola dobrá 
na skoro päť dní (čo je tu veľmi výnimočné), vybrali sme sa 
z dediny do 20 km vzdialenej doliny. Na druhý deň sme sa rozhodli, 
že zaútočíme na Cerro Torre, ale najskôr bolo treba vyliezť do sedla, 
čo nám trvalo osem hodín. Samotnú stenu sme liezli ďalšie dva dni. 
Ako sa hore snehová čiapka topila, okolo nás lietali kusy ľadu, bolo 
to na hrane toho, čo sme ešte boli ochotní podstúpiť. Na štvrtý deň od 
odchodu z dediny sme za jasného počasia o 16. h vyliezli na vrchol. 
Bol to zážitok na celý život. Zdržali sme sa tam asi hodinu a potom 
sme začali zostupovať. Nielen výstup bol extrémne náročný, ale aj 
25-hodiný zostup. Len zlaniť dolu do sedla nám trvalo 12 hodín, teda 
celú noc do 5. h ráno. Laná boli mokré, ťažké, my sme boli hladní 
a od únavy sme pri zlaňovaní zaspávali. Potom sme si dali tri hodiny 
oddych a ďalších nekonečných 13 hodín sme zostupovali do dediny. 
Celá akcia trvala päť dní, bolo to veľké dobrodružstvo, ale stálo to za 
to. Dobrá taktika, skúsenosti i šťastie zohrali v tom našom úspechu 
svoju úlohu. Absolvovanie jednej z najrešpektovanejších ciest 
v súčasnom svete alpinizmu na Cerro Torre malo značnú odozvu 
a veľký ohlas aj v lezeckej komunite, čo nás potešilo. Hory v Patagónii 
sú iný svet, záchrana neprichádza do úvahy, nie je tam signál, nelietajú 
vrtuľníky, vzdialenosti pod kopec z civilizácie sú obrovské. Napríklad, 
ak si tam vyvrtnete členok, znamená to začiatok boja o prežitie. O to 
viac, ak udrie zlé počasie, a práve aj z tohto dôvodu sú tieto hory také 
rešpektované.“
Aké najbližšie výzvy čakajú Jozefa Krištoffyho? „S Ondrom možno 
vybehneme v priebehu roku do Tatier či do Álp. Koncom leta Ondro 
Aké najbližšie výzvy čakajú Jozefa Krištoffyho? 
vybehneme v priebehu roku do Tatier či do Álp. Koncom leta Ondro 
Aké najbližšie výzvy čakajú Jozefa Krištoffyho? 

plánuje indické Himaláje, ja mám zasa rozpracovaný projekt vo 
švajčiarskych Alpách. Padol nápad aj o Madagaskare, kde sú 
obrovské žulové steny, naozaj dobré na lezenie, ale neviem, či to 
vyjde. Plánov je veľa, len času popri práci pomenej. A samozrejme, 
Patagónia je asi návyková.“
Autor: Ľubomír Chochula, foto: archív J. K.

ŠPORT

Výstup na Cerro Torre v Patagónii mal ohlas aj vo svete  

Jozef Krištoffy na vrchole Cerro Torre. V pozadí Fitz Roy

Cesta na veľmi ťažko prístupný vrchol Cerro Torre
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Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu prijme 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.

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 !

PONUKA PRÁCE
PRÍJMEME KUCHÁRA A ČAŠNÍKA

Svoje životopisy zasielajte na mailovú adresu:
info@penzionladoven.sk, alebo tel. 0903 586 271

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
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Výroba a distribúcia tepla smeruje do štvrtej generácie vykurovania. 
Tá by mala byť základom budúceho inteligentného mesta „smart 
city“. Posun medzi prvou a druhou generáciou vo vykurovaní 
spočíval v zavedení efektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. 
Súčasná tretia generácia využíva ako zdroj tepla obnoviteľné zdroje, 
ako je biomasa, geotermálna energia alebo odpadové teplo najmä 
z priemyselných procesov.

Štvrtá generácia: inteligentné kúrenie aj chladenie
Štvrtú generáciu bude charakterizovať popri dodávke tepla aj dodávka 
chladu z centrálnych zdrojov s kombinovanou výrobou tepla, elektriny 
a chladu – tzv. trigenerácia, s maximálnym využívaním obnoviteľných 
zdrojov energie. Tieto systémy budú vytvárať v mestách efektívne 
fungujúci inteligentný systém, ktorý dokáže účinne prepájať a udržiavať 
v rovnováhe výrobu a spotrebu, umožňuje skladovať energiu v čase jej 
prebytku, využívať rôzne formy energie, ktoré v meste vznikajú, vrátane 
obnoviteľných zdrojov energie, využiť odpadové teplo, ktoré inak uniká 
v podobe emisií do ovzdušia. Systémy centrálneho zásobovania teplom 
(CZT) môžu teda zohrávať v budúcej ére inteligentných miest významnú inteligentných miest významnú inteligentných miest
úlohu.
Systémy CZT sú v porovnaní s lokálnymi zdrojmi nielen výhodné 
a efektívne, ale vzhľadom na ich moderné technológie a pravidelné 
kontroly aj ekologické a predchádzajú nekontrolovanému šíreniu 
škodlivín do ovzdušia a vzniku smogu.

STEFE prispôsobuje svoje systémy na zapojenie sa do projektov 
inteligentného mesta
STEFE Martin, a. s., prevádzkuje účinný systém centrálneho zásobovania 
teplom, a teda aspoň 50 % tepla dodaného odberateľom má pôvod 
v obnoviteľných zdrojoch a v kombinovanej výrobe tepla. V rámci 
CZT existuje potenciál, ako využiť možnosti akumulácie energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, napr. slnečných kolektorov. Pri 
nových investičných akciách prispôsobuje STEFE svoje systémy na 
využitie možností 3. generácie s možnosťou zapojenia sa do projektov 
inteligentného mesta.

„Vybudovanie 3. a 4. generácie systémov CZT významne ovplyvní 
život obyvateľov v meste. Využitím nových technológií, slnečnej 
energie, rekuperačných systémov vetrania, zateplením objektov 
a zavedením manažmentu akumulácie do systémov CZT sa spotreba 
tepla výrazne zníži,“ hovorí o víziách spoločnosti STEFE Martin, a.s., 
generálny riaditeľ Ing. Jozef Janeček.

Cesta k čistejšiemu vzduchu vedie cez centrálne zásobovanie teplom
Nižšia výroba tepla z fosílnych palív bude mať priamy vplyv na miestne 
životné prostredie, t. j. zníženie tuhých a plynných znečisťujúcich látok 
v ovzduší, a teda sa zníži aj riziko smogu, ktorým niektoré slovenské 
mestá často trpia. Samozrejme, všetko je potrebné riešiť v súlade so 
stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 
a jej víziou zdravého životného prostredia a udržateľného hospodárstva. 
Viaceré podstatné benefi ty a schopnosť plynulo integrovať energiu 
z obnoviteľných zdrojov a dohliadať na energetickú efektivitu robia 
z centrálneho zásobovania teplom centrálnu nervovú sústavu udržateľnej 
produkcie energií.

Cieľom štvrtej generácie zásobovania teplom a inteligentného 
mesta je zdravé životné prostredie, boj proti smogu, odvrátenie 
klimatických zmien, udržateľný hospodársky rast a v konečnom 
dôsledku zdravie obyvateľov a boj proti energetickej chudobe.

Súťaž o 100 eur
Zaujímate sa o energetiku? Sledujte webovú stránku www.stefe.sk/mt/
sk, kliknite na sekciu ZAUJÍMAVOSTI a dozviete sa viac o aktuálne 
prebiehajúcej súťaži o 100 eur. Nezabudnite stihnúť uzávierku súťaže do 
20. mája 2019.

Autor: Ing. Jozef Janeček

Štvrtá generácia vo vykurovaní zvýši komfort bývania v smart cities

Ing. Jozef Janeček, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva STEFE Martin

Pohľad na mesto Martin z výšky

 VYREGULOVANIE KÚRENIA 
A TEPLEJ VODY

Tel.: 0918 733 756



Mestské Noviny
AKTUALITY Z MESTA VRÚTKY DVOJTÝŽDENNÍK | MÁJ | 8 / 2019

Strana 22

Vrútocké kúpalisko otvorí svoje brány 1. júna

Kúpalisko vo Vrútkach otvoria pre verejnosť na Medzinárodný deň 
detí (1. júna). Potom bude otvorené denne od 10. do 18. h. K dispozícii 
budú tri bazény – plavecký, detský do 12 rokov a pre najmenšie deti 
do 3 rokov.

Vstupné sa oproti minulému roku nezvýšilo a počas letnej sezóny 2019 
bude nasledovné (sumy sú uvedené v eurách): dospelá osoba 3,50, 
Vrútočania 3, deti od 3 do 15 rokov 2,50, občania nad 65 rokov a ZŤP 
1,50, deti do 3 rokov zdarma. Po 16. h platí jednotné vstupné 2,50, ranné 
plávanie od 6. do 8. h (utorok, streda, piatok) 1,50, večerné plávanie 
(nedeľa, od 20. do 21. h) 1,50, rodinné vstupné (dvaja dospelí a dve deti) 
10 a permanentka na desať vstupov 28.
Kúpalisko je vo vlastníctve mesta Vrútky a prevádzkovateľom je PVK 

Vrútky. Predseda tohto klubu Dušan Kucharik nás informoval o novinke. 
„Z Nadácie SPP sa nám podarilo vybaviť dotáciu na bazénové fólie 
(10 000 eur). Vďaka tomu nebudeme mať také úniky tepla počas 
chladnejších dní alebo v noci, čiže lepšie udržíme teplotu vody vo 
všetkých bazénoch na takej úrovni, aby boli návštevníci spokojní. 
Bazény sú po vlaňajšej rekonštrukcii (laminovanie) v dobrom stave. 
Na niektorých miestach sa síce začala odlupovať farba, ale v rámci 
reklamácie to fi rma, ktorá to robila, dá do poriadku. Mesto v minulom 
roku do rekonštrukcie, ktorá bola veľmi potrebná (opotrebovaný 
povrch bazénov), investovalo nemalé fi nančné prostriedky (približne 
60 000 eur). Je to však dlhodobejšia investícia.“ Toto kúpalisko si 60 000 eur). Je to však dlhodobejšia investícia.“ Toto kúpalisko si 60 000 eur). Je to však dlhodobejšia investícia.“
obľúbili nielen Vrútočania, ale navštevujú ho aj Martinčania a ľudia 
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Viacerí sa sem radi vracajú. „Máme 
už stabilnú klientelu, ktorej sa páči náš areál, v peknom prostredí sa 
cítia príjemne a kladne hodnotia aj čistotu vody. Možnosť občerstviť 
sa (dva bufety), sociálne zariadenia, sprchy, kabínky, to všetko je 
samozrejmosťou. Škoda, že tu nie je priestor aj na iné športy. Máme 
tu síce basketbalový kôš, ale to nestačí. Vlani sme zaznamenali vyššiu 
návštevnosť ako predtým, čo bolo spôsobené najmä teplým letom. Som 
zvedavý, aké počasie bude túto sezónu. Takže, uvidíme sa 1. júna,“
pozval všetkých na otvorenie letnej sezóny 2019 predseda PVK Vrútky 
Dušan Kucharik, ktorý ešte pripomenul, že návštevníkom sa snažia vyjsť 
v ústrety aj v termíne konania vodnopólových turnajov vo vrútockom 
bazéne. „Vtedy je ten čas pre verejnosť síce o niečo kratší, ale na 
druhej strane, môžu zasa vidieť, ako sa hrá vodné pólo, čo je dobrá 
propagácia tohto športu.“
Autor: Ľubomír Chochula

Vrútocké kúpalisko je pripravené prijať prvých návštevníkov v roku 2019

Na čele sprievodu je primátor Vrútok Branislav Zacharides (uprostred)

Pri príležitosti spomienky na 
oslobodenia Vrútok si pri pomníku 
obetiam prvej a druhej svetovej vojny 
pred budovou mestského úradu prítomní 
uctili pamiatku padlých. Predstavitelia 
mesta, Klubu protifašistických 
bojovníkov, Klubu slovenských 
výsadkárov, kultúrne organizácie, 
občania, ale aj žiaci vrútockých 
základných škôl položením vencov 
prejavili úctu a tichú spomienku. 
Hosťom sa prihovoril vrútocký primátor 
Branislav Zacharides. Sprievod sa 
potom presunul aj k pamätnej tabuli 
umiestnenej na bistre Linda.
Autor, foto: (mm)

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania 
navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom 
zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa 
nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, 
Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné 
predložiť do 31. mája 2019 písomne na mestský úrad, na predpísanom 
tlačive, ktoré je prílohou č. 1 k VZN č. 11/2014 (na www.vrutky.sk).
Autor: (mm)

V období zúčtovania daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad 
každoročne dochádza k rozšíreniu pokladničných hodín aj v dopoludňajších 
hodinách v termíne od 2. mája do 28. júna 2019. Pondelok (od 8. do 11. h 
a od 13. do 15. h), utorok (nestránkový deň), streda (od 8. do 11. h a od 13. 
do 16:30 h), štvrtok (od 8. do 11. h a od 13. do 15. h), piatok (od 8. do 
12. h). V nasledujúcom období od 1. júla 2019 ostávajú pôvodné 
pokladničné hodiny.
Autor: (mm)

Vrútky si pripomenuli 
74. výročie svojho oslobodenia
Vrútky si pripomenuli 
74. výročie svojho oslobodenia
Vrútky si pripomenuli 

Návrhy na ocenenie 
osobností  a kolektívov
Návrhy na ocenenie 
osobností  a kolektívov
Návrhy na ocenenie Rozšírenie 

pokladničných hodín
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Hráčov PVK Vrútky čaká počas druhého májového víkendu tretí 
turnaj 2. ligy mužov vo vodnom póle, ktorého organizátorom budú 
Topoľčany.

Po polovici súťaže, v ktorej účinkujú štyria účastníci, je na čele tabuľky 
Olympia Košice. Tá vyhrala všetkých šesť zápasov (12 bodov), druhé 
sú Piešťany (5 b), tretia priečka patrí Vrútkam (4 b) a na štvrtom mieste 
sú Topoľčany (3 b). Vzhľadom na kvalitu Košíc a ich náskok pred 
prenasledovateľmi je o víťazovi 2. ligy asi už rozhodnuté, ale o druhé 
postupové miesto do najvyššej súťaže bude ešte poriadna bitka. Zbrane 

neskladajú ani Vrútočania. „Vyzerá to tak, že v Topoľčanoch nebudem môcť 
hrať. Nedávno som spadol z bicykla a s ranou, ktorú ešte nemám zahojenú, 
nemôžem ísť do vody. Budem koučovať družstvo z brehu ako tréner, čo môže 
byť v určitých momentoch aj výhodou, lebo niektoré situácie sa z bazéna 
ťažšie riešia. Chceme vyhrať čo najviac zápasov, aby sme si pred štvrtým 
záverečným turnajom (uskutoční sa 8. a 9. júna v Piešťanoch) vytvorili 
dobrú východiskovú pozíciu z hľadiska útoku na postupové miesto. Budeme 
bojovať, ako najlepšie vieme,“ povedal predseda PVK Vrútky, tréner a hráč bojovať, ako najlepšie vieme,“ povedal predseda PVK Vrútky, tréner a hráč bojovať, ako najlepšie vieme,“
Dušan Kucharik.
Stranu pripravil: Ľubomír Chochula, foto: chir

Kolkárky úradujúceho majstra Slovenska v družstvách TJ 
Lokomotíva Vrútky (Mária Tomková, Lenka Stasinková, Martina 
Buckulčíková a Anna Ihnátová) štartovali 4. a 5. mája na slovenskom 
šampionáte žien v Galante.

Najskôr bola kvalifi kácia, z ktorej do 12-členného fi nále postúpili aj dve 
hráčky Vrútok (Tomková a Buckulčíková). Vo fi nále nahrala Tomková 536 
b, čo stačilo na 5. miesto, v kombinácii so ziskom 1079 b (kvalifi kácia 
+ fi nále) bola štvrtá. Buckulčíková s výkonom 532 b obsadila 7. priečku 
a v kombinácii ju so súčtom 1058 b klasifi kovali na 11. pozícii. Slovenská 

reprezentantka Mária Tomková nebola spokojná s tým, čo dosiahla. 
„Kolkáreň v Galante mi akosi nesedela. Čakala som viac, som trochu 
sklamaná, chcela som získať medailu. Žiaľ, v kombinácii mi bronz ušiel 
o osem kolov. Potešila ma však nominácia na majstrovstvá sveta družstiev 
(uskutočnia sa 17. – 26. mája 2019 v českých Rokycanoch), v ktorej je 
spolu so mnou aj Lenka Stasinková. Kolkáreň v Rokycanoch je úplne nová. 
Dúfam, že sa nám v nej bude dariť. Budeme sa snažiť podať čo najlepšie 
výkony a pomôcť národnému tímu splniť cieľ, ktorým je postup zo skupiny 
do ďalšej fázy MS. Ale v konkurencii Chorvátska, Rumunska a Dánska to 
nebude jednoduché,“ poznamenala Mária Tomková.nebude jednoduché,“ poznamenala Mária Tomková.nebude jednoduché,“

VRÚTKY – ŠPORT

Obaja turčianski zástupcovia v Slovenskej hokejbalovej extralige 
(SHbE), Kometa Vrútky a ŠKB Martin, zostali stáť pred fi nálovými 
bránami. Vrútočania prehrali v semifi nále play-off so Skalicou 
(konečný stav série 0:3) a Martinčanov vyradila Pov. Bystrica (tiež 
0:3 na víťazstvá).

Turčianske fi nále dvoch slovenských šampiónov (Vrútky – 2018, Martin 
– 2016) by pre fanúšikov hokejbalu v našom regióne bolo skutočnou 
delikatesou, ale dopadlo to inak. Hoci obhajca trofeje nebol v semifi nále 
horším tímom ako Skalica, v sérii proti víťazovi základnej časti nezvíťazil 
ani raz. Vrútočania v prvých dvoch dueloch na Záhorí boli domácim viac 
ako vyrovnaným súperom, ale v oboch prípadoch prehrali navlas rovnako 
(3:4 po predĺžení), keď neudržali vedenie a hostiteľ v nadstavenom čase 
rozhodol. Kometa si vypila kalich horkosti do dna v treťom zápase série na 
svojom ihrisku. Domáci sa veľmi snažili, vyhrávali už 2:0, ale

potom trikrát inkasovali, pričom hostia im posledný úder uštedrili tri 
minúty pred koncom riadnej hracej doby. Skalica aj s pomocou šťastia 
premenila hneď svoj prvý postupový mečbal. Vrútočanov frustroval 
výkon rozhodcov, mali ťažké srdce na mužov v pruhovanom, ale na to sa 
história pýtať nebude. Znovu sa potvrdilo, že obhájiť je ťažšie, ako získať. 
Kometa obsadila v ročníku 2018/2019 SHbE konečné 4. miesto. Smútok 
zavládol aj v tábore ŠKB Martin. Chlieb semifi nálovej série proti Pov. 
Bystrici sa lámal v prvých dvoch stretnutiach v Martine. Škoda najmä 
otváracieho súboja, v ktorom domáci prehajdákali dvojgólový náskok 
a potom inkasovali aj v predĺžení. Určitou náplasťou na neúspech 
v semifi nále je aspoň zisk bronzových medailí. Pre obe turčianske mužstvá 
sa tak sezóna už skončila. Finálová séria odštartuje 11. mája a meno 
nového majstra spoznáme najneskôr 25. mája. Vrcholom aktuálnej sezóny 
budú majstrovstvá sveta, ktoré sa po ôsmich rokoch znovu uskutočnia 
na Slovensku. Tentoraz nebude dejiskom Bratislava ako v roku 2011, 
ale turnaj sa odohrá v Košiciach (14. až 22. júna). V širšej nominácii 
Slovenska na MS je niekoľko hráčov Vrútok a Martina.Andrej Jurášek (Kometa) uniká Miroslavovi Božíkovi

František Poliaček (Martin) v súboji s Jakubom Rufatim (vpravo)

Vrútockí pólisti ešte zabojujú o účasť v extralige

Mária Tomková a Lenka Stasinková v nominácii na MS družstiev

Sen o turčianskom fi nále sa rozplynul, Kometa neobháji titul
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Mesiac knihy
• Kniha je najlepší priateľ človeka, 

čo však neplatí pre učebnice.

• Spisovateľ Martin Kukuč písal 
o chudobných rodinách, 
z ktorých najznámejšou je 
Rysavá jalovica.

• Do knižnice chodíme v marci 
preto, aby sme si požičali knihy. 
Ak si nijaké nepožičiame, 
nemusíme ich vracať.

Ženský kútik vulgo MDŽ
Ničí vás, že ste single? Chcete 
partnera, no všetci kandidáti 
vymreli? Zbavte sa nánosov, 
neľutujte sa, dajte svojmu životu 
nový rozmer. Pravidelne čítajte 
Mestské noviny!

Na margo Dňa učiteľov
Učiteľka sa pýta okoloidúceho:

- Prosím vás, ako sa dostanem do 
Slovenského národného múzea?

- Pôjdete rovno, potom doľava, 
doprava a ste tam.

- Výborne! Sadnite si.

P. S.
Čitateľom želám peknú jar, 
pur nevynímajúc.

Kreslené vtipy Peter Sabov a Viera Rajošová
Na brehoch rastie všeličo...  Autor: I. Válek

FOTOFÓR

Ondrej Nagaj

Kauzy
Kariéra
Život s tebou
sa nemazne,
ak si šéfstvu
vyšiel z priazne.

S kultúrou
Keď sa ti stôl
kýva,
pomôcť môže
kniha.

Peter Mišák

Alkohol
Netreba mať
extra gény.
Stačí byť  vždy
pripravený.

Ex Oriente Lux
Krásnych ľudí
má náš Východ!
No otázky nepokojné
zo spánku ma budia:
Existujú okrem týchto
ešte iní ľudia?

Na Slovensku 
je to tak
všetko kamsi padá,
kolabuje doprava,
prázdninuje vláda.
Kolabuje zdravotníctvo
i nejedna škola,
padla by aj kultúra,
keby dáka bola.

Nešvejkovská
Krčmová verejnosť
vidí to nerada:
pivo stále dražie
a vláda nepadá.

Vládne 
šachy
Strieda hlavu hlava,
každá však raz padne.
Príťažlivosť platí
aj pre kruhy vládne.

Slováci
Ale majú tuhý koreň!
Pozrite sa na nich!
Ešte vždy sa kde tu nájde
pár neskorumpovaných.

Dedičstvo
Tisíc rokov musíme si zvykať,
že náboženstvo je politika.

DPH
Je namiesto 
má dať
výhodnejšie 
klamať?

Zhrnutie
Ak sa ti niekto
zaľúbi,
nepozeraj sa
na zuby.


