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Skutočné 
hodnoty spájajú

Pripravujeme:
Už čoskoro

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Niekedy sa zdá, že všedný beh 
vecí nič nezmení. No potom náhle 
zomrel popredný činiteľ martin-
skej komunálnej politiky I. Žigo 
a zasiahlo nás to. No vzápätí prišla 
ešte horšia, strašná správa o vojne 
na Ukrajine. A zrazu je „všetko 
možné“. 
Situácia, aká tu nebola trištvrte 
storočia, razom veľa vecí zásadne 
zmenila; a ešte zmení. No napriek 
rozdielom v názoroch, všetci 
túžime po mieri. O to ostrejšie 
vidíme nevyhnutnosť upokojenia 
a jednoty v tých najzásadnejších 
veciach. Úžasný príklad dali tí, 
ktorí sa v nebývalej miere zapojili 
do zbierok na pomoc utečencom.
Všetci dúfame, že život sa vráti do 
normálnejších koľají a budeme sa 
môcť opäť naplno venovať svo-
jim rodinám, svojim komunitám 
a svojmu mestu. K tomu patrí aj 
komunikácia, tolerancia a spo-
lupráca; - pretože to rozdelenie 
na dva tábory vo vzťahu k vojne, 
ku covidu, k voľbám... – to nie je 
dobré a zdravé.
Všetko sa raz skončí; a ten návrat 
k „normálu“ bude o to úspešnejší, 
o čo menej bude prehliadania, urá-
žok, provokácií a ostrých slov.
Tieto MN sú preto odrazom snahy 
zrkadliť život v Martine, reflek-
tovať  výzvy, no smerovať do 
budúcnosti. 
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

V týchto dňoch zasadajú krízové 
štáby okresu i mesta Martin. Pod-
ľa informácie z mestského krízové-
ho štábu mesto Martin zabezpečilo 
predbežne 700 miest pre utečencov 
z Ukrajiny s kompletným zabez-
pečením a po previerke vydalo 
vyhlásenie, že kryty pre občanov 
sú plne funkčné.

Pod názvom Za mier vo svete a na 
Ukrajine sa uskutočnilo 26. februára 
pokojné zhromaždenie do 300 ob-
čanov (bez účasti politických strán) 
na Divadelnom námestí. K prítom-
ným sa prihovorili známe osobnosti 
z verejného a kultúrneho života.
V nedeľu 27. februára sa uskutoč-
nila zbierka materiálnej pomoci 
na Podháji, ktorú inicioval 57. oddiel 
OS SR. Podľa informácie veliace-
ho poddôst. R. Gaspara výsledok 
zbierky predčil všetky očakávania 
– naplnil 10 nákladných áut. Polovica 

z nich odišla v nedeľu-pondelok 
do zásobovacieho strediska SČK 
v Snine. Do konca týždňa bude 
presunutý zvyšok zbierky, pripravuje 
sa zriadenie centrálneho zásobova-
cieho skladu OS SR, z ktorého bude 
materiál distribuovaný podľa požia-
daviek. Podľa potrieb budú v zbierke 
pokračovať.
V nedeľu 27. februára sa aj obyva-
telia mesta Vrútky zapojili do dvoch 
zbierok vecí pre utečencov. 
(Viac na str. 23.)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 
vyhlásila finančnú zbierku na po-
moc Ukrajine. Účet na tento účel je: 
SK42 0200 0011 6900 0044 3012, 
VS: 663 300, účel platby: Zbierka 
pre Ukrajinu. Predstavitelia martin-
ského cirkevného zboru spolupracujú 
aj s ich partnermi na Ukrajine, v USA 
a i. krajinách a zabezpečujú spoľah-
livosť a adresnosť finančnej pomoci. 
Podľa informácií MN pripravujú aj 

možnosti ubytovania pre utečencov.
Zbierky materiálovej pomoci zorga-
nizovali aj v Sučanoch či Žabokre-
koch.
Na sociálnej sieti sa k zbierke vyjad-
rila A. Thomková-Baranová:
„Dnes sa za slzy nehanbím. Už 
dávno nezalomcovali mnou také silné 
emócie. Po polhodine v dlhej kolóne 
desiatok áut som tašku s vecami 
odniesla v rukách na zberné miesto. 
A nebola som sama. Dostala ma 
jedna babička, ktorá z ošúchanej 
kabelky vybrala malý balíček a po-
dala ho vojakovi so slzami v očiach. 
„Aspoň niečo, - povedala. Dnes 
sa za slzy nehanbím, ale stiahnuté 
hrdlo a zimomriavky na tele mám 
stále. Kiež by nám táto spolupatrič-
nosť ostala čo najdlhšie. Čo si však 
najviac želám, je pokoj a mier pre ich 
krajinu.“
Autor: (bk), foto: R. Adamják, 
TV Turiec, archív PCU

Martin a Turiec za mier, bezpečnosť pre občanov 

Mestské Noviny Online
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Krízový štáb pracuje naplno
Na mimoriadne aktuálne otázky 
MESTSKÝCH NOVÍN odpove-
dá prednosta Okresného úradu 
v Martine a predseda Krízového 
štábu okresu Martin Vladimír 
Polakovič. 

Ako teraz zasadá a čo rieši Okres-
ný krízový štáb a ako spolupracuje 
s mestským KŠ? Kto tvorí KŠ?
- Krízový štáb OÚ Martin, tak ako 
aj predtým, zasadá podľa potreby 
k aktuálnym problémom a krízovým 
situáciám. Na rozdiel od Bezpeč-
nostnej rady okresu Martin zasadá 
nepravidelne. Naposledy bol zvolaný 
28. 2. 2022, s cieľom vzájomne 
koordinovať humanitárnu pomoc 
a odovzdať si informácie ohľadom 
vojenského konfliktu na Ukrajine. 
Stanovil sa na ňom pre okres Martin 
jednotný postup humanitárnej pomo-
ci utečencom. 
Krízový štáb tvorí vedenie, 9 stálych 
a 11 prizývaných členov. Prvú skupi-
nu členov tvoria zástupcovia štátnej 
správy a štátnych inštitúcii. V druhej 
skupine sú zástupcovia významných 
firiem a spoločností. Takisto sú v ňom 
zástupcovia organizácií, ktoré majú 
vplyv na bezpečnostnú a zdravotnú 
situáciu v okrese. 
Tesne a veľmi dobre spolupracujeme 
s Krízovým štábom mesta Martin. 
Rovnako tak v prípade potreby prizý-
vajú na svoje zasadnutia oni nás.  

Ako sa koordinuje pomoc Ukrajine 
a utečencom v Martine/regióne?
- V prvom rade sme chceli celej hu-
manitárnej pomoci dať nejaký rámec. 
Vlna solidarity a pomoci bola totiž 
taká masívna, že sa začala vymykať 
z rúk. Tým pádom sa mnoho dobrých 
úmyslov minulo s účinkom. Pomoc sa 
začala na hranice voziť nekoordinova-
ne, čo viedlo k upchatiu zásobovacích 
koridorov a zaplneniu skladov (aj) 
nepotrebným materiálom. A musím, 
žiaľ, povedať, že - podľa záberov, 
ktoré nám boli zaslané z východu - si 
niektorí ľudia pomýlili humanitárnu 
pomoc s vyprázdnením skríň od nepo-
trebného šatstva či iných predmetov. 
Alebo ju poňali ako vlastnú sebapre-
zentáciu a boli tam skôr na príťaž ako 
na osoh. Na utečencov by sme sa mali 
pozerať našimi očami a ponúknuť im 
len to, čo by sme v ich situácii sami 
prijali. 
Tým ale vôbec nechcem znížiť 
hodnotu pomoci nezištných ľudí 
s veľkým srdcom. Naozaj ste boli 

skvelí a neko-
nečné kolóny áut 
pred kasárňami 
Podháj, či 
vo Vrútkach 
a Sučanoch, vtlá-
čali slzy dojatia 
do očí.
Krízový štáb 
schválil, aby 

sa humanitárna pomoc, ktorá už 
bola vyzbieraná v mestách a obciach 
okresu Martin, sústredila do priestorov 
„SIM-u“. Podľa aktuálnej potreby 
sa budú veci vyskladňovať, aby sa 
zamedzilo sústreďovaniu materiálu 
pri hraniciach, ktorý je tam už naveze-
ný a majú ho dostatok. Zatiaľ odišlo 
z Martina do pohraničných oblastí 
sedem plne naložených nákladných 
áut. Zvyšok roztriedeného materiálu 
bude prevezený do SIM-u a na jeho 
rozdelenie budú dohliadať zástupco-
via armády, OÚ Martin a ZMOTu. 
Primátor mesta Martin zabezpečil 
všetky voľné ubytovacie kapacity 
v majetku mesta. Zároveň dohodol 
bezpečný nocľah prichádzajúcich 
osôb z vojnou postihnutých oblastí 
v športovej hale Podháj. Tam vznikne 
miesto tzv. „prvého kontaktu“. Odtiaľ 
budú na druhý deň utečenci rozvezení 
podľa rôznych kritérií do trvalých 
ubytovacích zariadení.

Aké ubytovacie kapacity máte 
k dispozícii?
- V prvom rade na ubytovanie využi-
jeme štátne a samosprávne ubytova-
cie kapacity, až potom ubytovanie 
od právnických a fyzických osôb. 
Primátori a starostovia boli ZMOS-
om vyzvaní, aby vytypovali miesta 
ubytovania pre utečencov a nahlá-
sili ich na Ministerstvo vnútra SR 
prostredníctvom liniek: pomocpreu-
krajinu.sk; uosppz@minv.sk. To isté 
môžu urobiť aj právnické a fyzické 
osoby, ktoré chcú s ubytovaním či 
iným spôsobom pomôcť. Ak už 
niekoho ubytovali, nech to nahlásia 
príslušnému mestu/ obci, ktoré tieto 
údaje posielajú na ministerstvo.

Ako sa hodnotí stav a organizačné 
zabezpečenie zásobovania mesta 
Martin a regiónu potravinami, 
vodou, vykurovanie...?
- V súčasnosti je v okrese Martin  
zásobovanie potravinami, pitnou vo-
dou, plynom, elektrickou a tepelnou 
energiou plynulé, preto Krízový štáb 
nemusel túto problematiku riešiť. 

V akom stave sú kryty pre oby-
vateľstvo, koľko ich je v Martine, 
kedy sa robila kontrola ich funkč-
nosti?
- Na území okresu Martin je evido-
vaných 66 odolných (OÚ) a plyno-
tesných úkrytov (PÚ) s kapacitou 
11 880 osôb.  Momentálne je 12 OÚ 
vybudovaných v priemyselnej zóne, 
ale tieto sú vo vlastníctve právnic-
kých osôb - nie sú určené pre ukrytie 
obyvateľstva, ale vlastných zamest-
nancov firiem. Navyše, od obytnej 
zóny sú vzdialené viac ako 500 m, 
čiže prekračujú určenú dochádzkovú 
vzdialenosť. Z  celkového počtu  sú 
štyri vo Vrútkach a dva v Sučanoch.
Vyložene pre obyvateľov je určených 
20 ochranných stavieb, všetky sú 
v Martine, dve z nich sú momentálne 
v rekonštrukcii. Kapacita týchto 
úkrytov je 1 795 osôb. Spravuje ich 
mesto Martin, ktoré zabezpečuje 
aj ich údržbu a prípadné uvedenie 
do pohotovosti po vyhlásení mimo-
riadnej udalosti s nebezpečenstvom 
radiačného zamorenia. Okresný úrad 
Martin zabezpečuje financovanie 
revízií filtro-ventilačných súprav 
v úkrytoch pre obyvateľstvo v troj-
ročných cykloch a najbližšia revízia 
je plánovaná v tomto roku. Ukrytie 
ostatného obyvateľstva okresu je 
plánované v 3. type ochranných sta-
vieb, ktorými sú jednoduché úkryty 
budované svojpomocne. Na tieto je 
vybratých 6 724  stavieb o kapacite 
173 898 osôb, ktoré po vykonaní 
špecifických úprav budú zabezpe-
čovať čiastočnú ochranu osôb pred 
účinkami radiácie, ale neposkytujú 
statickú ochranu. Ochranné stavby 
určené pre obyvateľov sú prevažne 
prázdne, dovybavenie je plánova-
né až v časovej lehote 12 hodím 
od vyhlásenia mimoriadnej situácie 
(stoličky, zásoby jedla, vody a pod.) 
Príslušné obce majú spracované plá-
ny ukrytia, v ktorých je určené, ktorú 
ochrannú stavbu majú obyvatelia  ur-
čenú. Po vyhlásení mimoriadnej 
situácie s potrebou zabezpečovať 
ukrytie by obce túto informáciu zve-
rejnili zvyčajným spôsobom, avšak 
v súčasnej situácii nie je potrebné túto 
problematiku riešiť.

Aké sú momentálne pokyny 
pre obyvateľov pre prípad ďalšej 
eskalácie konfliktu na Ukrajine, 
prípadne jeho rozšírenia?
- Musím  pripomenúť, že sme 
súčasťou obrannej aliancie NATO 

a pravdepodobnosť napadnutia SR je 
minimálna. Netreba preto podliehať 
panike a bičovať negatívne emócie. 
Teraz naozaj riešime len situáciu 
ohľadom ukrajinských vojno-
vých utečencov a ich ubytovanie. 
Zhoršenie situácie našich občanov 
si nepripúšťame, ale ak bude treba, 
okamžite zareagujeme na ohrozenie 
ich zdravia, alebo bezpečnosti.  

Čo plánujete podniknúť v súvislos-
ti s vojnou na Ukrajine najbližšom 
čase?
- Včera (28. 2.) v noci dorazili do náš-
ho kraja prví utečenci, ubytovaní 
boli v Žiline. Dostali sme avízo, že 
ďalších máme očakávať v okresoch 
Martin a D. Kubín. Preto sa už teraz 
na nich pripravujeme. Záleží však 
na tom, ako rýchlo ich dokážu pustiť 
cez hranicu ukrajinské úrady.
Pomôže nám aj osobná skúsenosť 
priamo z hraničného priechodu, kam 
3. marca odchádzame so skupinou 
dobrovoľníkov- zamestnancov 
Okresného úradu Martin. Budeme 
pomáhať na rôznych miestach, podľa 
potrieb Sekcie krízového riadenia 
MV SR. Striedať sa budeme v troj-
dňových intervaloch, v 12 h zme-
nách. Obyvatelia okresu Martin však 
nemusia byť znepokojení, služby im 
budeme plnohodnotne poskytovať 
ďalej. Na východ pôjde len cca 1/8 
zamestnancov.

Považujete ešte niečo za dôleži-
té oznámiť občanom?
- Chcem sa ešte raz veľmi pekne 
poďakovať ľuďom z celého okresu 
Martin, ktorí ukázali, že im utrpenie 
a bolesť cudzieho národa nie sú ľa-
hostajné. V prvej vlne ste neskutočne 
pomohli, treba si však uvedomiť, že 
sme len na začiatku zrejme dlhej (dal 
by Pán Boh pravý opak) cesty. Ukra-
jinci ešte stále veria, že sa vojnový 
konflikt rýchlo skončí, a preto neu-
tekajú narýchlo do susedných krajín. 
Ak sa však vojna prehĺbi, môžeme 
očakávať masový príchod vojnových 
utečencov. A tých už neabsorbujú 
prihraničné okresy, budú prichádzať 
(aj) ku nám. Preto budeme pomoc 
Turčanov ešte potrebovať. Zbierky 
však už budú koordinované mestami 
či obcami a budú zamerané na (v tom 
čase) najpotrebnejšie veci. Najbližšie 
napríklad budeme potrebovať čisté 
deky, paplóny, prikrývky, karimatky, 
postele s matracmi. O ich zbierke 
budeme včas informovať.

Autor: Michal Beňadik

V. Polakovič

ROZHOVOR
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Pozvánka do Turčianskej galérie: Dielo mesiaca - Ladislav Záborský: Slovensko

Michal Lukáč
Hospodársky pracovník, strojár (* 11. 
1. 1931 Nitra  – † 31. 1. 1989 Martin) 
V rokoch 1942 – 50 študoval na gym-
náziu v Nitre, v rokoch 1950 - 1955 
na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave a konštrukciu áut 
na Vojenskej technickej akadémii 
v Brne. Od roku 1955 pracoval ako 
konštruktér, dispečer, vedúci cechu, 
neskôr zástupca vedúceho prevádzky 
špeciálnej (tankovej) výroby, technic-
ký námestník a v rokoch 1962 – 1969 
podnikový riaditeľ Turčianskych 
strojární, od roku 1970 v rámci norma-
lizácie nútene z politických dôvodov 
nezamestnaný, v rokoch 1970 – 1971 
krátko na Generálnom riaditeľstve  
VHJ ZŤS v Martine, potom ako 
projektant vo Výskumno-vývojovom 
závode ZŤS v Martine. V roku 1989 
tragicky zahynul za neobjasnených 
okolností.
Bol moderným typom manažéra. Ve-
noval sa tankovej výrobe, ale v 60. ro-
koch organizoval prebudovanie výroby 
Turčianskych strojární aj na alternatív-
ne programy (napr. motory, lokomo-
tívy...), pričom sa zdvojnásobil objem 
výroby a počet pracovníkov dosiahol 
10 000. V tom období sa prihlásil k ob-
rodnému procesu A. Dubčeka, za čo ho 
po normalizačných previerkach v roku 
1970 po obvinení z tzv. pravicové-
ho oportunizmu odvolali z funkcie 
riaditeľa, rovnako aj z predsedníctva 
OV KSS a jeho ekonomickej komisie, 
následne vylúčili z KSČ a spolu s ním 
aj 340 organizátorov výroby a kon-
štruktérov v ZŤS. 
Počas normalizácie žil trvale pod do-
hľadom ŠTB.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

Rubriku pripravuje: 
Michal Beňadik

Osobnosti
Všetky slová sú slabé 
voči tej ohromujúcej 
konečnosti, keď sme 
konfrontovaní so sprá-
vou, že náhle, predčas-
ne zomrel Imrich Žigo. 
Dlhoročný poslanec 
zastupiteľstva v Mar-
tine, poslanec Žilin-
ského samosprávneho 
kraja, svojho času 
viceprimátor Martina 
a v minulých voľbách 
i kandidát na primáto-
ra s vysokou podporou. 
Môj konškolák z gym-
názia vo Vrútkach, 
s ktorým sme sa poznali 
od detstva, roky sme 
spolupracovali v posla-
neckých laviciach, ale 
i vo výbore mestskej 
časti Ľadoveň - Tomča-
ny - Jahodníky, ktoré-
mu predsedal.
No predovšetkým, 
odišiel milujúci otec 
rodiny a citlivý človek.
Jeho náhly odchod 
akoby bol pre nás znovu mementom, že nie politika, práca, hašterenie sú dôle-
žité; ale že najdôležitejšie je to, čo nás spája: život, láska k svojej rodine a svoj-
mu mestu, vzájomný rešpekt a tolerancia. Vyslovujem rodine hlbokú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!
                                                                                                                    Martin Kalnický    

Imrich Žigo
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Univerzita tretieho veku – šanca proti osamelosti seniorov

Lepšie je v škole, než u lekára

V ostatnom čísle MESTSKÝCH 
NOVÍN bol článok o martinských 
senioroch, ktorý ma podnietil 
napísať o jednej z možností, ako 
predchádzať osamelosti, a tou sú 
aktivity seniorov v rámci Univerzity 
tretieho veku. UTV svojím posla-
ním rozširuje možnosti a potrebu 
vzdelávať sa, ale významnú úlohu 
zohráva aj sociálnymi kontaktmi 
s podobne zmýšľajúcimi a vekovo 
blízkymi ľuďmi, nadväzovaním 
nových priateľstiev, prekonávaním 
pocitu osamelosti či nepotrebnosti. 
Veľkou mierou prispieva k udr-
žovaniu psychickej sviežosti a tým 
k vedomému spomaleniu procesu 
starnutia. 

Stredisko UTV v Martine bolo 
otvorené rozhodnutím vedenia 
Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre 11. septembra 
2006 na podnet záujemcov o štúdium 
zo strany obyvateľov mesta Martin. 
Začínali sme  v akademickom roku 
2006/2007 so študijným zameraním 
Potraviny a zdravie. Záujem o štú-
dium bol veľký a na zápis prišlo vyše 
90 záujemcov. Najstarším posluchá-
čom bol pán Leopold Koričanský, 
ktorý mal v deň imatrikulácie 85 
rokov. Hneď v ďalšom akademickom 
roku 2007/2008 boli otvorené odbory  
Záhradníctvo (50 poslucháčov), 
Anglický jazyk (60), Informatika (36), 
v r. 2009 pribudol Nemecký jazyk 
(40). Tým, že sa priebežne otvárali aj 
prvé ročníky v príslušných odboroch, 
počet  poslucháčov sa v akademickom 
roku 2009/2010 rozrástol na neuveri-
teľných 352 osôb. Záujem zo strany 
poslucháčov bol aj o odbory huma-
nitného smeru, preto sme roku 2008 
začali spolupracovať s vedením Uni-
verzity M. Bela v B. Bystrici a rozšírili 
sme štúdium  o odbory Psychológia, 
Právo a Spoločenský a diplomatický 
protokol.  V ďalších rokoch pribudli 
odbory Kultúrne dejiny Slovenska 
a Slovákov, Dejiny výtvarného 
umenia, Prírodné bohatstvo Sloven-

ska, Joga pre zdravie ale aj praktické 
výtvarné techniky (paličkovanie). 
Aj keď štúdium na UTV je otvorené 
pre záujemcov nad 40 rokov, pre-
važnú časť študentov tvoria seniori. 
V niektorých rokoch sme mali až vyše 
400 študentov a najstaršími absolvent-
mi  UTV boli: MUDr. Velitsová-Kur-
čová a M Ambruš, ktorí promovali 
vo veku neuveriteľných 90 rokov. Ich 
záverečné práce vysoko hodnotilo aj 
vedenie UMB. 
V súčasnom období sa posunula 
veková hranica odchodu do dô-
chodku, tým sa čiastočne zmenila aj 
veková štruktúra záujemcov. Čo sa 
však nezmenilo, je skutočnosť, že 
vo veľkej miere prednášky navštevujú 
ženy Muži tvoria menej ako 10 perc. 
poslucháčov. Máme poslucháčky, 
ktoré študujú od otvorenia strediska,  
niektoré ešte aktívne pracujúce zas po-
trebujú pre zamestnanie cudzí jazyk, 
alebo sa u nás naučia prácu s počíta-
čom. Poslucháči si veľmi pochvaľujú 
aj to, že súčasťou štúdia sú exkurzie 
súvisiace s obsahom prednášok.
Naše aktivity,  podobne ako aj 
na iných pracoviskách, ovplyvnila 
súčasná epidemiologická situácia.  Ale 
- ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo 
dobré - po skoro ročnej prestávke sme 
dokončili letný semester dištančnou 
formou. V novom akademickom roku 
chceme ešte rozšíriť štúdium o odbory 
Dejiny výtvarného umenia, Záhradná 
architektúra a okrasné záhradníctvo 
a Turistika – poznávanie regiónu 
Turca. Veríme, že naši seniori využijú 
možnosť stretávať sa a získavať nové 
informácie. Veď lepšie je sedieť 
v škole ako v čakárni u lekára...                            
Mária Kleňová 
Informácie: Ing. Mária Kleňová, 
PhD., vedúca strediska UMB UTV 
Martin, 0915 855 136, email: 
klenovamaria@gmail.com

Latinčinári UTV

Najstarší absolvent – M. Ambruš pri imatrikulácii Exkurzia za prírodným bohatstvom v Zázrivej

Jeden z najstarších poslucháčov – 
L. Koričanský

Pavol Balko
- národnokultúrny pracovník a hostin-
ský (* 16. 12. 1821 Šútovo, okr. Martin 
- † 20. 4. 1893 Martin). Od r. 1869 bol 
nájomcom hotela, reštaurácie a cukrárne 
v Národnom dome v Martine. Finančne 
podporoval národné ciele i študujúcu 
mládež, predplácal slovenskú tlač, bol 
zakladajúcim členom nižšieho slov. 
evanjelického gymnázia v Martine. V r. 
1909 kúpil hotel Balko&Štarke hoteliér, 
viedol ho až do r. 1934.  Bol známy ako 
podporovateľ chudobných. Po r. 1919 sa 
zúčastnil na založení americko-slov. sto-
lárskej účast. spoločnosti Turčan. Pracoval 
aj v Priemyselnom spolku v Martine 
a v Okr. živnostenskom spoločenstve.
Zdroj: Lexikon osobností Martina, 
foto: ALU SNK

Osobnosti

Pavol Štarke
- národnokultúrny pracovník, podnikateľ 
a starosta Martina (* 16. 10. 1865 Mošovce 
- † 22. 1. 1947 Martin). V r. 1881 - 90 bol 
kuchárom a cukrárom u hostinského Pavla 
Balka, 1891 - 1908 bol s ním spolumajite-
ľom hotela Balko&Štarke v „jednosmer-
ke“.Od r. 1909 majiteľ cukrárne, v r. 
1919 - 21 bol starostom Martina. V r. 1921 
- 37 bol P. Štarke pokladníkom Matice. 
Patril k aktívnym účastníkom a mecénom 
národnokultúrneho a spoločenského diania 
v Martine. V mladosti pôsobil aj v Sloven-
skom spevokole, patril k zakladateľom 
slovenskej filatelie, v r. 1919 inicioval a do 
r. 1940 bol predsedom včelárskeho spolku 
v Martine, prvým podpredsedom Ústredia 
slov. včelárov a členom Slov. remeselníc-
kej a obchodníckej jednoty.



Strana 6

Ročník 6, číslo 2/2022
Náklad 21 800, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | FEBRUÁR | 2 / 2022

Achillovou pätou mestskej časti Se-
ver je dopravná situácia na Jilem-
nického ul. Bezpečnosť chodcov je 
na tejto hlavnej tepne, ktorá rozde-
ľuje mestskú časť na dve polovice, 
naďalej pálčivým problémom.

BEZPEČIE
 „Inštalovať semafory by bolo jedným 
z riešení, ako na tejto štvorprúdovke 
cez Sever zvýšiť bezpečnosť chodcov, 
ale neviem, či sa to v blízkej budúc-
nosti bude aplikovať v praxi, lebo 
vlastníkom tejto komunikácie nie je 
mesto Martin. Slovenská správa ciest 
zrejme musí brať do úvahy nielen 
bezpečnosť, ale aj plynulosť cestnej 
premávky. Podľa mňa by pomohlo aj 
to, keby v kritických zónach na Jilem-
nického ul. nainštalovali v oboch 
smeroch radarové informatívne 
merače rýchlosti, ktoré by upozor-
ňovali vodičov áut, aby spomalili, ak 
prekročia povolenú rýchlosť. Jeden 
takýto radar je pri zastávke oproti 
obchodnému domu Betty smerom 
na Vrútky, ale nefunguje. Cestných 
pirátov by asi tieto merače neodradili 
od „pretekania“, ale myslím si, že 
väčšina šoférov by na to reagovala. 
Najmä, ak by sa tam párkrát postavili 
policajti,“ povedala pre MN Oľga 
Rohaľová, ktorá už 24 rokov býva 
na Severnej ul.

ODDYCH
Sever je najzelenšou mestskou 
časťou. Na Horičke sa nachádza 
Chodník zdravia a poznania (realizo-
valo ho mesto Martin, pričom projekt 

bol spolufinancovaný Európskou 
úniou), ktorého súčasný stav však 
nekorešponduje s jeho názvom. „Vy-
zerá to tam skoro ako po zemetrasení. 
Drevené zábradlia sa váľajú po zemi, 
je to zdevastované. Ako by to nemalo 
pána. Akoby nemal kto zabezpečovať 
opravu a údržbu. Nie je to dobrá 
vizitka pre mesto. Naopak, pochváliť 
môžem atletický 250 m tartanový ovál 
na Východnej ul., ktorý plní svoj účel.
Keďže beh nikdy nebol mojou vášňou, 
využívam ho pri chôdzi. Ak ma chytí 
zlá nálada, tak sa idem po vonkajšej 
dráhe prejsť, čo mi pomáha. Páči 
sa mi, že toto športovisko je voľne 
dostupné pre verejnosť. A dá sa tam 
byť aj večer, osvetlenie sa vďaka 
pohybovému senzoru zapne, keď sa 
tam niekto pohybuje. Radosť mám 
tiež z toho, že ihrisko v blízkosti môjho 
bydliska takisto nezíva prázdnotou. 
Napr. každú nedeľu ráno sa tam 
stretáva partia mládežníkov a hrajú 
hokej s loptičkou. Na Severe máme 
tiež pekné multifunkčné detské ihrisko 
s preliezkami a ďalšími prvkami 
na hranie, ktoré je umiestnené 
na Námestí francúzskych partizá-
nov. Možno keby mesto vybudovalo 
podobné ihrisko (nemuselo by byť 
až také veľké) aj v Parku SNP pri tej 
modernej fontáne, bolo by to oživenie 
tejto oddychovej zóny.“ 

SLUŽBY, BÝVANIE
Nedostatočná kapacita parkovacích 
miest trápi aj občanov Severu. Vý-
stavba viacpodlažného parkovacieho 
domu je určitým riešením. Myslí si to 

aj O. Rohaľová:  „Neviem, kde by to 
malo byť, možno tam ako sú garáže 
a železničná trať pri Ul. kozmonautov, 
ale bolo by to na úkor zelenej plochy, 
preto by to asi nebola správna loka-
lita. Čo sa týka služieb, na Severe to 
nie je zlé, ale to, v akých nedôstojných 
priestoroch funguje pobočka Slo-
venskej pošty na Zvolenskej ul. (slúži 
aj pre Košúty), to si kritiku zaslúži. 
Najviac ma štve, že v budove bývalej 
Prefy, čo je už v Košútoch, sú lepšie 
priestory, ktoré si pošta prezerala, ale 
nakoniec sa rozhodla tam nepresťa-
hovať.“ 
Problém nielen Severu, ale celé-
ho mesta je klesajúci trend počtu 
obyvateľov v Martine. Ak to klesne 
pod hranicu 50-tisíc, mesto bude 
mať nižší príjem z podielových 
daní. Ako udržať Martinčanov 
v Martine, vytvárať im podmienky, 
aby tu zostali a neodchádzali bývať 
do okolitých obcí, ako prilákať 
mladých ľudí na Sever? „Na to nech 
hľadajú odpoveď volení zástupcovia 
mesta, ktorí by sa mali zamerať aj 
na budovanie siete predškolských 
zariadení, priestorov na voľnočasové 
aktivity, ako aj kultúrno-spoločenské 
a športové vyžitie. Na Severe máme 
obrovský priestor, mám na mysli 
areál kasárni, ktorý je však pre našu 
mestskú časť nevyužitý. Nechcem 
špekulovať, ale koľko je tam budov, 
ktoré sú prázdne? Čo keby sa stal 
zázrak a tieto objekty by sa prero-
bili na sociálne byty?“ dodala O. 
Rohaľová. 
Autor: Ľubomír Chochula

SEVER
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Chodník zdravia a poznania neplní svoj účel. Nevyzerá to tam atraktívne. Drevené zábradlia sa váľajú po zemi. Foto: ľch

Chodník zdravia a poznania nie je v dobrej kondícii

Elena Buľubášová, rod. Daruľová
- kultúrna a odbojová pracovníčka, Žive-
niarka (* 17. 7. 1905 Martin-Jahodníky  
– † 25. 7. 2001 Bratislava)
V rokoch 1917 – 1920 študovala 
na meštianskej škole, 1920 – 1923 
na obchodnej škole v Martine. V rokoch 
1923 – 1930 bola úradníčkou v Matici 
slovenskej, 1932 – 1935 v Slovenskej 
divízii Čs. Červeného kríža v Martine, 
1935 – 1945 vo viacerých podnikoch 
a inštitúciách v Bratislave, 1945 – 1946 
vo Zväze slovenských žien, 1946 – 1950 
bola tajomníčkou spolku slovenských. 
žien Živena v Bratislave. Po roku 1939 sa 
zapojila do odbojovej činnosti, pomáhala 
rasovo prenasledovaným, zúčastnila sa 
SNP. V závere roka 1950 ju v politickom 
procese s Viliamom Žingorom a ďalšími 
zatkli na základe vykonštruovaného ob-
vinenia z vyzvedačstva a odsúdili na 12 
rokov väzenia a peňažný trest 50 000 Kčs 
(väznili ju striedavo v Ilave a v Pardu-
biciach). V roku 1960 bola prepustená 
a žila v Bratislave. Až 29. apríla 1968 ju 
senát Krajského súdu v Banskej Bystrici 
spolu s ďalšími preživšími oslobodil spod 
obžaloby z trestných činov velezrady 
a vyzvedačstva a rehabilitoval.
Počas pôsobenia v Matici slovenskej 
organizovala ľudovýchovné podujatia 
na Slovensku, v roku 1929 bola Maticou 
slovenskou vyslaná pracovať medzi kra-
janov v Maďarsku, neskôr sa angažovala 
v Živene, prispievala do jej časopisu 
Živena. Bola spoluzakladateľkou a vedú-
cou folklórneho súboru, ktorý na sú-
ťaži piesní a tancov v Prahe roku 1948 
získal I. cenu a z ktorého neskôr vznikla 
Lúčnica. Po februárovom prevrate roku 
1948 odmietala likvidáciu ženského 
spolku Živena, čím sa dostala – hoci bola 
uvádzaná ako úderníčka - do nemilosti 
komunistického režimu a výsledkom 
bolo nespravodlivé odsúdenie v politic-
kom procese.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: archív autora

Osobnosti



Strana 7

Ročník 6, číslo 2/2022
Náklad 21 800, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | FEBRUÁR | 2 / 2022

Pamätníci pamätajú: na Podháj-
skej ul. bola koncom minulého 
storočia krásna dvojpavilónová 
škôlka s hospodárskym objek-
tom a krytou pergolou a bezmála 
hektárovým pozemkom. Potom ju 
mesto nechalo postupne - nevyu-
žívanú – chátrať, až ju napokon 
nedávno zbúrali.

Od polovice februára sa pustili do vý-
stavby na osirelom pozemku stavbári 
z Čadce s náročnou úlohou – posta-
viť do jesene tohto roku Centrum 
sociálnych služieb pre seniorov za 
vyše 4 mil. eur.
Pôjde o ubytovacie zariadenie pre 
seniorov, v ktorom bude poskytova-
ná pobytová forma sociálnej služby 
pre seniorov – celoročná alebo 
týždenná. Doteraz v meste nejestvuje 
takéto mestské zariadenie a kapacita 
jestvujúcich je nedostatočná. 
Centrum na Podháji bude mať kapa-
citu 40 lôžok. Objekt je členený na 
centrálnu časť, lôžkovú časť na juž-
nej strane a lôžkovú časť na severnej 

strane. Bude mať celkovo 24 izieb, 
ošetrovňu a miestnosť pre sociálneho 
pracovníka na výkon sociálneho 
poradenstva, na sociálnu prácu 
s klientom a jeho rodinou. Ďalšou 
súčasťou budovy bude opatrovateľ-
ská služba pre plnoleté fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby s kapacitou 10 lôžok a taktiež 
denný stacionár.
Stacionár bude poskytovať sociálne 
služby fyzickým osobám, ktoré sú 
odkázané na 
pomoc inej fy-
zickej osoby a na 
sociálnu službu 
v zariadení len na 
určitý čas, počas 
dňa. Kapacita 
stacionára bude 
30 klientov. V 
rámci areálu 
bude oddychová 
zóna – park pre 
klientov.
Verejným obsta-
rávaním bol vy-

braný zhotoviteľ stavby BM-MONT, 
s.r.o., s cenou za vyhotovenie stavby 
4 078 000 eur. Časť - 2 514 690 eur 
– bude zaplatená z úveru zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania. Mesto 
Martin projekt dofinancuje sumou 
1 563 310 eur. Pri obsadzovaní miest 
sa bude mesto riadiť ustanoveniami 
a prílohami zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách. 
Autor a foto: (bk), 
vizualizácia: Mesto Martin

PODHÁJ – STRÁNE

Miesto zbúranej škôlky bude Centrum sociálnych služieb

Pohľad z Podhájskej ulice

Koncom februára sa začali liať prvé kubíky betónu

Margkita Pauliny-Tóthová 
(rod. Milcová)
- spisovateľka, prekladateľka, publicist-
ka, priekopníčka ženského hnutia (* 6. 
7. 1873 Ružomberok  –  † 22.10.1948 
Martin)
Sestra Jany Thomkovej-Markovickej, 
matka Iekára Iľju, národohospodára 
a publicistu Platona a právnika a politika 
Jána Pauliny-Tóthovcov. Počas štúdií 
na ženských školách v Nemecku, ale aj 
v rodinnom prostredí,  si osvojila cudzie 
jazyky (nemčinu, angličtinu, francúz-
štinu). Počas nevyliečiteľnej choroby 
manžela, národohospodára Žigmunda 
Pauliny-Tótha si zarábala na živobytie 
písaním zvestí, článkov a recenzií do Rov-
niankových amerických časopisov. 
Po manželovej smrti od r. 1906 úradníčka 
Tatra banky v Martine, po r. 1918 štátnej 
správy, radná prekladateľka a tlmočníč-
ka. Literárnej tvorbe sa začala venovať 
na radu J. Škultétyho. Pod pseudonymom  
Anna Jánovská vydala knihu čŕt a po-
viedok Pastierča, v ktorej kultivovaným 
fejtonistickým štýlom apelovala na súcit 
so ženami a s deťmi. V 30. rokoch uverej-
ňovala v Živene, Slovenských pohľadoch 
a Národných novinách spomienkové 
črty na významné slovenské  kultúrne 
osobnosti (E. Maróthy-Šoltésová, P. V. 
Rovnianek, J. Škultéty, A. Z. Pietrová ai. 
Ťažiskom jej práce boli preklady, ktoré 
vychádzali na pokračovanie v Sloven-
ských pohľadoch a v Živene. Prvým 
úxspešným prekladom bolo Björnsonovo 
Rybárča (1908). Knižne jej vyšli ďalšie 
preklady: Kiplingova kniha Z indických 
chrastí – neskôr známa ako Kniha džun-
glí, romány L. C. Douglasa Mimo mesta 
a F. Montgomeryovej Neporozumený 
(oba r. 1922).
Prispievala aj do slovenskej krajanskej 
tlače, najmä Amerikánsko-slovenských 
novín. Bola predsedníčkou martinského 
ústredia prvého ženského spolku Živena.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
Lexikón slovenských žien, foto: tamže

Osobnosti
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Posledné stopy po niekdajšej materskej škole
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Podarilo sa v tomto volebnom 
období počas tých troch rokov 
od ostatných komunálnych 
volieb vyriešiť problémy, ktoré 
obyvateľov Košút trápia? Alebo 
sa tie očakávania nesplnili? MN 
sa aj o tom porozprávali s Mar-
tinom Košálkom, ktorý je synom 
už nebohého bývalého poslanca 
MsZ v Martine.

„Niečo sa podarilo, ale je tu ešte 
veľa práce, aby boli obyvatelia 
Košút spokojní. Napr. kompletne 
opraviť chodníky a cesty. Teda 
nielen plátať diery, lebo to dlho 
nevydrží a potom sa to musí každý 
rok opravovať, čo je predražené. 
Určite by sme tiež privítali výsadbu 
drevín stredného vzrastu, ktoré by 
zabránili letnému prehrievaniu  
plôch. Zároveň by to bolo určite aj 
krajšie, zdravšie a útulnejšie. No 
a ešte keby sa kosenie prispôsobi-
lo počasiu, lebo niekedy sa kosí, 
keď je tráva malá, čo je zbytočné. 
Inokedy je tráva metrová. A to je 
zlé hlavne pre alergikov. Ďalší 
problém? Samozrejme, katastrofál-
ne parkovanie.“

Ako sa pozeráte na možnú vý-
stavbu parkovacieho domu v tej 
lokalite, kde je to plánované? 
„Výstavba parkovacieho domu 
je určite výborná vec, ale má to 
plusy aj mínusy. Výhodou by boli 
voľnejšie prístupové cesty k pane-
lákom a miesta na parkoviskách. 
Za nevýhodu považujem vysokú 
cenu za prenájom parkovacieho 
miesta. Pri dnešnom zdražovaní 
to bude veľmi drahé a dovoliť si 
to bude môcť len určité percento 
ľudí, takže by sa to malo asi inak 
finančne riešiť, lebo to nepomôže 
parkovaniu. Do diskusie o parko-
vacej politike je potrebné zapojiť 
aj obyvateľov, aby sa predišlo 
problémom a nedopadlo to ako 
s rezidentským parkovaním. Účin-
nosť nula, chaos, ale o robotu má 
postarané NAKA.“

Ako je to s veľkokapacitnými 
polopodzemnými kontajnermi?
„Veľkokapacitné kontajnery sú vy-
nikajúce riešenie. Lebo, keď vidíte 
skoro 14 klasických kontajnerov 
na jednom mieste, to je hotová 
katastrofa, zaberajú aj parkovacie 
miesta a keď sú plné, spravidla je 
okolo nich neporiadok. Veľkokapa-

citné kontajne-
ry v Košútoch 
sú prínosom, 
pomôže to hlav-
ne cez leto, lebo 
sa nebudú pre-
hrievať a tým 
pádom nebudú 
zapáchať.“  

Priestor v okolí Attilovho hrobu 
by mohol byť oveľa viac využí-
vaný ako doteraz! 
„Určite s tým súhlasím. Z okolia 
Attilovho hrobu by mohol byť pek-
ný park hlavne smerom na potok 
Jordán a jazierko. Mohla by sa tam 
vysadiť zeleň stredného a vyššieho 
vzrastu, urobiť chodníky, proste 
spraviť z toho park aj pre deti a zá-
roveň, aby tam bola možnosť sa 
cez leto nielen poprechádzať, ale aj 
zabaviť. Z takej relaxačnej zóny by 
sme sa potešili.“   

Pribudli nejaké nové jednoduché 
športoviská medzi panelákmi, 
alebo nie?
„Viem len to, že sa postavili špor-
toviská na Pltníkoch a atletická 
dráha pri Spojenej škole (ale tá nie 
je v Košútoch), inak medzi pane-
lákmi v našej mestskej časti nepri-
budlo žiadne ihrisko. No neviem, 
či je vhodné, aby to bolo medzi 
panelákmi. Podľa mňa je lepšie, 
keď sú aj jednoduché športoviská 
mimo obytných plôch a na jednom 
mieste.“ 

Zlepšila sa dopravná situácia 
v Košútoch?
„Nezlepšila a ešte sa to zhoršuje. 
A bude sa to ešte zhoršovať aj s plá-
novanou výstavbou bytov v okolí Ko-
šút 1. Pokiaľ sa nerozhodne  mesto 
Martin niečo spraviť s parkovacou 
politikou, tak to bude stále zle.“ 

Ste spokojný s tým, ako funguje 
nová MHD, čo sa týka Košút, ale 
aj celkovo mesta?
„Toto neviem posúdiť, lebo MHD 
nevyužívam (skôr bicykel, keď treba 
tak auto), ale čo viem, tak DPMM 
stále hľadá a napravuje chyby, 
aby bolo cestovanie optimálne. 
V dnešnej covidovej situacií to nie 
je jednoduché, ale asi tomu treba 
nechať čas.“ 

Čo by ste chceli, aby sa v Košú-
toch zmenilo v najbližšej
budúcnosti a potom aj v horizonte 
napr. jedného desaťročia?  
„Hlavne si želám zlepšiť cestnú 
infraštruktúru, ktorá je základom 
pre všetko. Kým to nie je v poriadku, 
dobré nie je ani to ostatné, čo s tým 
súvisí. Bol by som rád, keby bol 
dostatok parkovacích plôch a voľné 
cesty. Ak by sa to podarilo, určite by 
sa nám lepšie dýchalo. Tiež by som 
chcel, aby mesto Martin vyčlenilo 
viac peňazí na mestské časti, aby 
sa mohli viac rozvíjať a budovať, 
aby v nich mali obyvatelia lepšie 
podmienky.“
Autor: (ľch)

KOŠÚTY 

Prínosom sú veľkokapacitné polopodzemné kontajnery

Jozef Pajtáš
Očný chirurg, univerzitný profesor (* 20. 
2. 1900 Nadlak, Rumunsko  – † 26. 6. 1960 
Košice). V r. 1911 – 16 študoval na ob-
chodnej škole v Segedíne, potom na gym-
náziu v Makó a záložnej škole dôstojníkov 
v Jindřichovom Hradci, 1920 – 27 študoval 
medicínu v Bukurešti, Viedni a na Karlovej 
univerzite v Prahe, 1928 – 29 na štúdiách 
v zahraničí. Od  1935 – študoval operácie 
v očnej chirurgii vo Švajčiarsku, Belgic-
ku, Holandsku, Francúzsku a Anglicku. 
V r. 1930 bol externým a sekundárnym 
lekárom na očnom odd. Štátnej nemoc-
nice v Žiline, 1932 – 37 klinický, neskôr 
prvý asistent na očnom odd. Št. nemocnice 
v Bratislave, 1937 – 48 primár očného odd. 
Št. nemocnice a externý učiteľ na ošet-
rovateľskej škole Ústavu M. R. Štefáni-
ka v Martine, 1944 – 45 súčasne viedol 
agendu riaditeľa nemocnice v Martine, 
1948 – 59 prednosta očnej kliniky a vedúci 
očnej a krčnej katedry pobočky Lekárskej 
fakulty UK, od 1959 novej Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach, jej prvý profesor. Už 
v Nadlaku sa venoval národno-kultúrnej 
práci v zahraničnom odbore MS, založil 
a redigoval Nadlacký týždenník, v Bratisla-
ve bol členom krúžku mladých Slovákov 
okolo J. Gregora-Tajovského. Podporo-
val ilegálny odboj, v martinskej nemocnici 
ukrýval prenasledovaných, zásoboval liek-
mi partizánov, v SNP bol lekárom I. par-
tiz. brigády M. R. Štefánika. Podporoval 
v Martine žijúcich maliarov, najmä Ľ. Fullu 
a J. Nemčíka. Skúsenosti zo zahraničia vy-
užil spolu s M. M. Harmincom pri projek-
tovaní pavilónu pre očné, detské a nervové 
odd. nemocnice v Martine, ktoré odborne 
vybudoval. Dosiahol medzinárodné uzna-
nie, jeho terapia trachómu sulónamidmi sa 
uplatnila v ČSR i v zahraničí, vytvoril po-
hyblivé podklady pre očné protézy, vo Vys. 
Tatrách zariadil klimatickú liečebňu. 
Zdroj, foto: Lexikón osobností Martina

Osobnosti

MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

V Košútoch 2 sú tieto veľkokapacitné polopodzemné kontajnery na Galandovej ul. 
a v Košútoch 1 sú na Hodžovej ul. Foto: ľch 

Martin Košálko
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Od nového roku funguje nová 
MHD, ak ju využívate, ste s ňou 
spokojný, hlavne čo sa týka 
počtu liniek a spojov, dostupnosti 
do iných mestských častí a kvality 
zastávok? – bola prvá otázka, 
ktorú MN položili obyvateľovi 
tejto mestskej časti Martinovi 
Rumanovi.

„MHD využívam minimálne. Vítam 
hlavne to, že konečne je aj zastávka 
na železničnej stanici. Čo sa týka 
počtu liniek a spojov, predpokladám, 
že je to živý organizmus s počia-
točnými chybami, na ktoré určite 
bude MHD reagovať a inovovať. 
Možno by mohla webová stránka 
Dopravného podniku mesta Martin 
reagovať pružnejšie na aktuálne 
zmeny. Takisto nie je na webe sché-
ma (mapa) liniek MHD.“  

Problémom nielen Záturčia je ne-
dostatočná kapacita parkovacích 
miest. Ako to komplikuje život 
občanom a čo hovoríte na plán 
postaviť parkovací dom v tejto 
mestskej časti?
„Parkovací dom v Záturčí (ale aj 
v iných častiach mesta) bol potrebný 
už pred viac ako 10 rokmi. Otázka 
bude, kto ho postaví a kto ho bude 
prevádzkovať, mesto alebo iný 
prevádzkovateľ? Od toho sa bude 
odvíjať aj cena parkovného, ako aj 
to, kto si tam potom dovolí parkovať. 
V niektorých uliciach by bolo možno 
riešením jednosmerná komunikácia, 
ale to je skôr úloha dopravných 
inžinierov. 
Otázka parkovania má aj iný aspekt, 
nakreslili sa parkovacie miesta, či už 
spoplatnené, alebo nie. Nikde nevi-

dím rešpektova-
nie vyhradených 
priestorov 
pre záchranné 
zložky, aby sa 
v prípade núdze 
mohli s techni-
kou dostať čo 
najbližšie k by-
tovkám. Takisto 

stojiská pre kontajnery komunálne-
ho a separovaného odpadu sú stále 
zatarasované stojacimi vozidlami 
v dobe odvozu odpadu. Príčinou je 
to, že pred stojiskami sú dopravné 
značky zákazu zastavenia a státia 
s doplnkovými tabuľami, v ktoré dni 
a v čase od – do. Lenže, to sú časy 
odvozu komunálneho odpadu, 
a nie separovaného odpadu. Ako 
doplnok je vo väčšine stojísk ešte 
nalinkovaná súvislá žltá čiara, 
čo už úplne vytvára chaos. Tu je 
možné riešenie: odstrániť doplnkové 
tabule.“

Aká je kvalita služieb v Záturčí?
„Služby sú pre mňa dostačujúce, 
ale ako človek, ktorý už má deti 
odrastené a žijú mimo Martina, si 
nedovolím suplovať požiadavky 
hlavne mladých rodičov. Čo by 
som chcel ja? Možno viac využiť 
potenciál vnútroblokov pre oddych 
aj starších ľudí.“

Nechýba vám v blízkosti sídliska 
napr. väčší supermarket?
„Pre moje potreby nie je nutný su-
permarket. Máme potraviny, mäso, 
odevy, drogériu, predajňu farmár-
skych produktov, lekáreň a pod. Čo 
bude s nimi, keď bude supermarket? 
Ale vox populi, vox dei.“

A oddychová zóna? 
„Otázka zamerania oddychovej zóny, 
či bude športovo-rekreačná alebo 
len rekreačná, závisí od toho, aké 
financie budú vyčlenené. Určite som 
za akúkoľvek oddychovú zónu, ktorá 
bude využívaná čo najväčším počtom 
ľudí. Hlavne, aby bola prístupná, 
bezpečná, zabezpečená pre nájazda-
mi vandalov. Čiže nie len lavičky, 
preliezky, fontány, ale aj osvetlenie, 
kvalitné kamery. No a o cyklotrase 
do Záturčia sa hovorí minimálne 15 
rokov.“

Pešie plató nerobí Záturčiu dobrú 
reklamu. Čo hovoríte na to, v akom 
je stave?
„Pešie plató je hanbou mesta, nie 
Záturčia. Teraz sa zatvoril sever-
ný nájazd, možno o chvíľu južný. 
Schodiská tiež nie sú práve vábne. 
Je to ako s našimi mostami, niečo 
sa začne riešiť, až keď príde statik 
a uzavrie celé plató. Rekonštrukcia je 
nevyhnutná.“

Akým prínosom sú z hľadiska 
poriadku, čistoty a iných vecí 
veľkokapacitné polopodzemné 
kontajnery?
„Polopodzemné kontajnery sú dobrá 
vec, ale určite by ich malo byť viac. 
Reálne, kto pôjde vyniesť odpad 
z konca alebo začiatku Záturčia 
do týchto kontajnerov? Čiže musí ich 
byť oveľa viac.“

Čo by ste chceli, aby sa v Záturčí 
zmenilo v najbližšej
budúcnosti a potom aj v horizonte 
napr. jedného desaťročia? 
„Hlavne bezpečnosť, zásadne zrekon-
štruovať verejné osvetlenie, moder-
nizovať ho. Osvetliť všetky priestory, 
ktoré sú rizikové, ich prístupy, napr. 
priestor medzi ZŠ a ihriskom, nové 
venčovisko pre psov, samozrejme, 
oddychovú zónu. Viac sa zamerať 
na nové smart technológie vo ve-
rejnom priestore. Pre bezpečnosť 
sídliska nainštalovať viac kamier 
napojených na mestskú políciu. 
Pri revitalizácii objektov mesta využí-
vať viac zelené technológie, ktoré sú 
preferované v celej Európe s využitím 
všetkých možných dostupných fondov 
EÚ. Ide o vodozádržné objekty – 
z jedného paneláku je možné zadržať 
vodu, ktorá je po celé leto schopná 
zavlažovať zelené plochy v jeho okolí, 
zelené strechy a pod.“
Autor: (ľch)

ZÁTURČIE

Herbert Ďurkovič
- ekonóm, manažér, politik a pedagóg 
(* 27. 12. 1928 Trenč. Jastrabie - † 28. 
3. 2007). Po absolvovaní SVŠT (1952) 
nastúpil do ZŤS Dubnica, kde sa neskôr stal 
hlavným inžinierom a riaditeľom podniku. 
V r. 1965 bol zakladateľom a prvým 
generálnym riaditeľom (do r. 1970) trustu 
strojárskych a metalurgických závodov 
na Slovensku i v Čechách - neskôr VHJ 
ZŤS. Jeho zásluhou sa v tomto zoskupení 
presadzovali  najnovšie poznatky apliko-
vaného výskumu, súčasťou trustu boli aj 
samostatné vývojové závody. Po voľbách 
roku 1954 bol zvolený do Národného 
zhromaždenia za KSS a bol ním až do roku 
1960. V rokoch 1966 – 1968 bol na návrh 
A. Dubčeka zvolený za člena ÚV a pred-
sedníctva ÚV KSS. Po federalizácii Čes-
koslovenska bol od roku 1968 poslancom 
Snemovne národov Federálneho zhromaž-
denia - do r. 1971. Vo vláde Š. Sádovského 
a P. Colotku pôsobil v r. 1970–1971 ako jej 
podpredseda a zároveň minister plánovania. 
V r. 1971 – 1972 bol opäť podpredsedom 
vlády a zároveň predsedom Slovenskej 
plánovacej komisie. Päť rokov bol vedúcim 
čs. misie ČSSR pri RVHP a podpredsedom 
Slovenskej národnej rady. Ako invalidný 
dôchodca pracoval do r. 1988 na Ústave 
marxizmu-leninizmu. V roku 1975 sa stal 
kandidátom ekonomických vied, aj profe-
súru dostal na VŠE z teórie riadenia a pláno-
vania. V roku 1987 vydal monografiu 
Inovačné procesy v súčasnej socialistickej 
spoločnosti. Venoval sa v nej inováciám 
v priemyselných podnikoch. V r. 1997 
vydal dielo Cesta do prepadliska: expertíza 
k politickému, ekonomickému a sociálne-
mu vývoju Slovenska za posledných 50 
rokov. Bol autorom viac než 70  analy-
tických článkov a viacero expertíz, patril 
ku kritikom nízkej úrovne socialistického 
plánovania, riadenia ekonomiky a realizácie 
opatrení, publikoval aj po r. 1989, najmä 
v Hospodárskych novinách.
Zdroj: wikipédia, M. Tuma - Sebaspyto-
vanie, H. Ďurkovič - Inovačné procesy...
Foto: archív autora

OsobnostiPešie plató je hanbou mesta, nie Záturčia

Pešie plató v Záturčí je v zlom stave. Foto: ľch

Martin Ruman
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Anton Augustín Baník
- kultúrny historik, filológ, redaktor, 
knihovník, archivár  (* 26. 2. 1900 
Valaská  –  † 29.12.1978 Martin)
V r. 1909 – 1917 študoval na gymnáziu 
vo Vacove (Maď.), 1917 – 23 na poly-
technike v Budapešti a technike v Brne, 
potom na Filoz. fakulte UK v Bratisla-
ve. Od r. 1928 pracoval v knižnici Kra-
jinského úradu v Bratislave, od 1930 
ako hudobný a kultúrny referent 
v denníku Slovák, od 1932 v Spolku sv. 
Vojtecha v Trnave, od 1938 bibliotekár 
a archivár v Matici v Martine. Zaslúžil 
sa o uchovanie a budovanie knižných 
zbierok MS, o navrátenie matičných 
zbierok z Maďarska (1941), vybudova-
nie SNK a o organizovanie literárneho 
archívu ako jeho vedúci (1954 – 60). 
Spočiatku sa venoval jazykovednému 
výskumu, bol spoluautorom Pravidiel 
slov. pravopisu (1932). V kultúrno-his-
torickom výskume publikoval objavné 
práce o J. B. Maginovi s podrobným 
rozborom prvej národnej obrany Slo-
vákov. V početných štúdiách sústredil 
pozornosť na prelomové obdobia 
národných dejín, priniesol syntetický 
pohľad a nové údaje o našich osob-
nostiach. Vybudoval bohatú osobnú 
knižnicu (asi 100 tis. zväzkov), ktorú 
daroval Matici slovenskej. Venoval 
sa aj hudbe – skladal klavírne skladby 
a piesne. Vychoval rad odborných pra-
covníkov, bol aj výkonným tajomníkom 
Slovenskej národnej knižnice a Slov. 
bibliografickej spoločnosti (1941), pod-
predseda Slov. jazykovednej spoločnos-
ti a prvým podpredsedom Zväzu slov. 
knihovníkov. 
Pochovaný je na Národnom cintoríne 
v Martine.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

Osobnosti

Mesiac knihy
• Spisovateľ je tvor, ktorý píše z dlhej chvíle, aby ju potom mali čitatelia.
• Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím kuchárskej knihe.
• Viete, že nejeden tvorca sa dostane do formy, až keď vypije obsah?

Máte už v knižnici?
V. Mináč: Tu šije maród
B. Hrabal: Ostro sledované traky
M. Kukučín: Rysovala jalovica
K. H. Mácha: Jáj

Školo/volo/viny
• Kniha vzniká tak, že drevorubači odseknú strom a dajú ho do papiernictva.
• Básnik Jiří Wolker zomrel taký mladý, že sa ani nedočkal svojej smrti.
• Keď román vyjde, potom leží.

P. S. 
Papier znesie všetko – pokiaľ sa nemienite podpísať.

LECHANOVINY 
Milana Lechana

POBOŽNOSŤ
Najradšej,
keď je nedeľa,
pozerám 
na dno taniera
a potom ticho,
bez vzruchu,
driemem s rukami
na bruchu.
Iba manželka
o tom vie,
že to je moje
modlenie.

NÁTURA
Niekto,
sotva sa zobudí,
už začne rýpať
do ľudí.

Kresby: Viera Rajošová a Peter Sabov

POSMEŠNÍKY 
Ondreja Nagaja

Poézia
Vraciam sa do minulosti
a niekedy žasnem,
že aj veľkí básnici
mali malé básne.

POVRÁVKY Petra Mišáka
Kam sa uberáme
Už nás na krížovej ceste
vlastný osud dobehol:
vo svete nás nikto nechce,
len my chceme každého. 

Zbojnícka starosť
Teraz si ma zjedzte,
keď ste ma upiekli!
Dožil som pekný vek,
ale čas nepekný.

V zrkadle
Keď sa tak zamýšľam,
sám sebe sa pozdávam.
Napriek tomu by sa zišla
generálna oprava.
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Je obyvateľom Ľadovne, má 77 
rokov. Pracoval  vo VVÚ ZŤS, 
so špecializáciou stavba doprav-
ných a manipulačných zariadení. 
Neskôr bol asistentom troch riadi-
teľov na Generálnom riaditeľstve 
VHJ ZŤS. 

DEMOKRACIA JE ZÁKLAD
Väčšina poslancov tak na celoštátnej 
ako aj komunálnej úrovni s veľkým 
oduševnením hovorí o nedodržiava-
ní demokracie, keď ide o ich osobné 
záujmy. Keď ale ide o záujmy obča-
nov, konajú tak, akoby nevedeli nič 
o demokracií. Pritom demokracia má 
len jediný význam - vládu občanov. 
Naša Ústava SR v článku 2, ods. 1 
ustanovuje, že štátna moc pochádza 
od občanov, ktorí ju vykonávajú pro-
stredníctvom volených zástupcov, 
alebo priamo. 
Teda naši volení zástupcovia sú 
nielen naši podriadení, ale aj nám 
občanom zodpovední, ako za nás 
spravujú veci verejné. Preto považu-
jem za veľmi dôležité zvoliť v meste 
Martin takých poslancov, ktorí budú 
zastupovať len záujmy občanov. Ak 
je politika z politického hľadiska 
správa vecí verejných, tak podľa 
mňa by mala byť robená prierezovo 
hospodárne vo všetkých oblastiach 
života. No a hospodárne pre mňa 
znamená vždy vyberať zo všetkých 
možností to najlepšie a zároveň aj 
najlacnejšie. 
Máte pocit, či presvedčenie, že sa to 
tak v meste Martin deje? Sú mnohé 
skutočne prípady, kedy to tak nebolo.

Neviem pochopiť, prečo sa toľko 
ľudí v Martine nezaujíma o dianie 
a o miestnu politiku. Nevolí, ale 

nadáva. – Nechal si voliť iných, tak 
nenadávaj! To je nezodpovednosť – 
voči samému sebe. Si občan, máš to 
v rukách, poslanci sú tvoji podria-
dení.
Demokracia v Martine nie je a Mar-
tin ide dolu vodu. Zvolení poslanci 
nevedia, čo je demokracia. Pamä-
táme sa, keď bolo mesto v nútenej 
správe a platilo 8,5 mil. eur. Ako 
k tomu my, občania, prídeme, že 
niekto vo vedení mesta to dobabral 
a prišli sme o 8,5 milióna? A čo sa 
komu stalo? Nič. Povedal niekto, 
kto to zavinil? Nepovedal. Ako to 
bolo vyhodnotené, zanalyzované...? 
Nijako – to je pre mňa neprijateľné.  
A sľubovali, že to bude. A takto sa 
my občania, necháme oblbovať.

JEDEN PRÍKLAD
Ja som jedno vyhradené miesto 
pre ZŤP riešil deväť mesiacov...! 
Keby nie pán poslanec Kalnický, tak 
ho nemám. Trvalo to deväť mesia-
cov! Odmietli mi to. Dvakrát som sa 
odvolal, odpísali mi to isté – oni sa 
tým na úrade vôbec nezaoberali! Bol 
som za viceprimátorom Malíkom 
raz, potom druhýkrát, potvrdil mi, 
že podklady sú v poriadku a že 
do dvoch týždňov to bude. Prešiel 
mesiac a nič. Potom zvýšili poplatok 
za vyhradené miesto pre ZŤS o 42 
percent a teraz, v prílohe novej kon-
cepcie parkovania zvýšili poplatok 
o 267 percent!! A ostatným o 2,47 
percenta. Pritom nás, ZŤP, bolo len 
pár ľudí. Vôbec nezobrali do úvahy 
zákon o prevádzke na miestnych 
komunikáciách. 
Tak som primátorovi J. Dankovi 
spísal jednak vecné, ale aj formálne 
pochybenia, lebo bol porušený aj zá-
kon o správnom konaní. No primátor 
to posunul riaditeľovi a. s. Turiec, 
ktorý nemá nič spoločné so správ-
nym konaním. A to je podstata veci 
– že primátor sa vôbec nezaoberal 
tým, čo potrebujú občania. Môj 
prípad zároveň dokazuje, že ani 
poslanci vôbec nemajú záujem riešiť 

niečo pre občanov a hlasujú za niečo, 
o čom ani nevedia, čo to znamená. 
Teraz mi napísali, že do 30. 4. sa 
mám vyjadriť – pritom som už lis-
tom potvrdil, že chcem to vyhradené 
parkovacie miesto. Odpovedali mi, 
že budem mať to miesto zadarmo, 
ale musím byť prihlásený. 
Toto je len jeden konkrétny prípad. 
Preto by som ja len apeloval na ob-
čanov – je to vaša vec, vy to máte 
v rukách. Ak si volíte takých, potom 
buďte s tým spokojní! Ja s tým spo-
kojný nie som.
Pre mňa je demokracia najzávažnej-
šou témou v meste: vzťah poslancov 
k obyvateľom. Jediný primátor, čo 
tu bol doteraz a bol manažér – bol Š. 
Jokel. Môže kto chce rozprávať, čo 
chce. Politika je koncentrovaný vý-
raz ekonomiky a ekonomika je prie-
rezová, dotýka sa všetkých oblastí. 
Takže keď sa pán Kalnický spýta 
na zastupiteľstve na rekonštrukciu 
námestia, chce zastupovať občanov 
tak, ako to oni od neho očakávajú, 
a primátor mu vypne mikrofón – to 
je pre mňa neprijateľné. To nie je 
v záujme občanov. Iba ak v záujme 
primátora.
Čo s tým? Idú voľby, treba zvoliť 
takých, ktorí budú sledovať záujmy 
mesta. Preto som rád, keď som za-
chytil, že M. Kalnický ide kandido-
vať za primátora, lebo ja mám s ním 

len pozitívne skúsenosti. Je jediný 
z poslancov, s kým mám také skú-
senosti. Dozvedel som sa od iných 
ľudí, že viacerí poslanci boli proti 
tomu, aby mi schválili to vyhradené 
miesto. Keď som bol na zastupi-
teľstve, viacerí boli za mnou, naraz 
„všetci chceli byť kamaráti“. Ale to 
mi je nanič, mňa ich „kamarátstvo“ 
nezaujíma, pre mňa je hodnotením 
schopností výsledok; nie táranie. 
Výsledok.

KÚRENIE
Druhým problémom je kúrenie. My 
v našom bytovom dome platíme len 
za pripojenie cez STEFE 1,5-náso-
bok toho, čo za skutočnú spotrebu 
tepla. Toto si ľudia vôbec nevedia 
uvedomiť. 
Cicero povedal už pred 2000 rokmi: 
„keby si vedel, čo získavaš tým, čo 
vieš, učil by si sa deň-noc!“ Pre mňa 
je to zatiaľ nevýhoda, že niečo viem 
a mám svoje zásady. Pritom nejde 
len o mňa, ja mám svoj vek, ale je 
to najmä v rukách mladých, ktorí 
v Martine žijú a budú žiť. Človek 
robí pre deti...
Autor: Jozef Voška, foto: (bk)

Poslanci majú pracovať v prospech občanov

VEREJNÁ TRIBÚNA

Jozef Voška

MESTSKÉ NOVINY | NÁZOR OBČANA

Môj prípad zároveň 
dokazuje, že ani poslanci 
vôbec nemajú záujem 
riešiť niečo pre občanov 
a hlasujú za niečo, o čom 
ani nevedia, čo to  
znamená.

„Keby si vedel, čo  
získavaš tým, čo vieš, 
učil by si sa deň-noc!“

V Martine sa neraz parkuje aj takto: sčasti na trávniku (ilustračný záber).

Ilustračný záber Ilustračný záber
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Po vydaní posledného čísla 
MESTSKÝCH NOVÍN nám 
prišlo niekoľko otázok ohľadne 
niektorých trás a zastavení 
v rámci našich Cyklopotuliek. 
Konkrétne vás zaujímalo, či 
niektoré z objektov sa vyskytnú 
na viacerých trasách a ako to 
v tomto prípade bude prebiehať. 
Áno, môže sa stať, že niektorá 
z budov bude objektom 
viacerých cyklotrás. Napr. dom 
firmy Max Graber a syn sa 
nachádza na trase Cyklopotulky 
venovanej architektovi Blažejovi 
F. Bullovi, ale aj tej dnešnej 
Cyklopotulky, nesúcej názov na 
„Židovskej ceste“. 

Na niektoré zastavenia na viacerých 
cyklotrasách sa pozrieme 
bližšie v dnešnej časti rubriky 
Cyklopotulky. Jedna z plánovaných 
cyklotrás má mapovať stavebný 
vývoj nášho mesta na začiatku 
20. storočia. Zastavíme sa 
pri bývalej banke, ktorá sa nazývala 
„Turčiansky obchodný a úverný 
ústav“. V tejto budove mal neskôr 

obchodné priestory podnikateľ 
Max Wix. Dom bol postavený 
v roku 1904 žilinskou stavebnou 
firmou Rauter & syn. Iniciátorom 
stavby bol Jakub Haas, o. i. aj 
zakladateľ Župnej nemocnice 
v Turč. Sv. Martine. Jakub Haas 
pôsobil na pozícii generálneho 
riaditeľa Turčianskeho obchodného 
a úverného ústavu. Ten sa v roku 

1906 zlúčil s Turčianskou úvernou 
bankou. Jakub Haas patril 
k významným osobnostiam Turč. 
Sv. Martina. V roku 1903 mu bol 
udelený Rad Františka Jozefa. 
A to je tiež jeden z dôvodov, aby 
sme tu svoje bicykle zastavili aj 
na „Židovskej ceste“.
Pri Židovskej ceste ešte ostaneme 
a predstavíme si dom podnikateľa 

Maxa Grabera. Na Hlavnej 
ulici mal obchod s miešaným 
tovarom a neskôr so železiarskym 
tovarom. Tento obchod postupne 
prebudoval na veľkoobchod. 
Po smrti otca obchod pod názvom 
Max Graber a syn viedol syn 
Jakub. Ten v roku 1896 nechal 
vystavať obchodné priestory podľa 
projektu Blažeja F. Bullu. Dom 

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Na židovskej ceste

Max Graber: Dom firmy Max Graber a syn, postavený podľa plánov B. F. Bullu v roku 1896.

Začiatkom 40. rokov 20. storočia bola v Graberovskom dome filiálka Úč. spol. Mannesmann 
(dnes by sme povedali: stavebniny)

Dnešná podoba Graberovského domu - zbavená cenných prvkov na fasáde
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dodnes stojí. O aktivitách a firmách 
založených rodinou Graberovcov 
sa dozviete viac na jednotlivých 
zastaveniach cyklotrasy „Židovská 
cesta“. Pár „pikošiek“ vám však 
môžeme prezradiť už teraz. Jakub 
Graber bol horlivým iniciátorom 
zavedenia telefónnej diaľkovej 
siete do Turč. Sv. Martina. No 
budovanie telefónnej siete 
od začiatku sprevádzal odpor 
obyvateľov Záturčia a Košút. Práve 
cez tieto obce mali byť postavené 
telefónne stĺpy. Dňa 18. apríla 
1907 sa na župnom úrade zišli 
všetci zainteresovaní,  medzi nimi 
aj Jakub Graber, aby sa dohodli 
na vybudovaní miestnej telefónnej 
siete. K dohode napokon došlo 
a telefónne vedenia viedli do Turč. 

Sv. Martina cez pozemky Záturčia 
a Košút. Už v roku 1909 bolo 
v Turč. Sv. Martine zriadených 
prvých 44 telefónnych staníc. Aj 
keď v Turč. Sv. Martine bol telefón 
zavedený, na rozdiel od iných 
uhorských obcí, s veľkým časovým 
oneskorením. Hneď v prvých 
rokoch svojho fungovania si 
získal veľkú obľubu u väčšiny 
obyvateľstva. Dôkazom toho sú 
aj hlavičkové papiere, na ktoré 
si podnikatelia nechali vytlačiť 
novinku: telefónne číslo. Napr. 
podnikateľ Adolf Fischer mal tel. 
číslo 19.
Určite zaujímavé zastavenie 
a rozprávanie bude pred dielňou 
Františka Trunkáta. Vedeli ste, 
že práve tento podnikateľ začal 

s výrobou dopravných značiek? 
V tom čase boli zavedené iba 
4 druhy dopravných značiek: 
križovatka, železničné priecestie, 
zákruta a nerovnosť cesty. Značky 
mali tmavomodrú plochu a biele 
symboly. Takéto značky vodiči 
„vídali“ popri cestách od roku 
1924. Spočiatku išlo o drevené 
značky vyrábané zo sololitu 
s dreveným hranolom, kde časť 
zapustená do zeme bola obalená 
asfaltom. Nám sa nedávno 
podarilo získať „nové“ fotografie 
z dielne Fr. Trunkáta, nájomné 
zmluvy, korešpondenciu a pod., 
čím sme mohli presnejšie určiť, 

v ktorom dome na hlavnej ulici 
mal svoju dielňu. A tak vás 
na Cyklopotulkách zavedieme aj 
na toto miesto. 
Sme radi, že rubrika Cyklopotulky 
po Martine sa stáva informačným 
zdrojom  histórie nášho mesta 
a každé jedno zastavenie je časťou 
mozaiky veľkého historického 
obrazu. Na tomto procese sa 
môžete aktívne podieľať aj 
vy na našich Cyklopotulkách, 
z pohodlných sedadiel svojich 
bicyklov.
Autor: Igor Dobrovolný, 
foto: Archív SNK Martin 
a autor

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Veríme, že januárový rébus 
v rubrike „V čom nemáme 
pravdu?“ nebol pre vás až taký 
ťažký. Napokon odpovede 
nás presvedčili, že ste sa s  ním 
statočne popasovali. Odpovede 
v januárovom čísle boli napospol 
správne a ďakujeme vám 
aj za vaše reakcie, ktoré nás 
potešili. 

Dnes vám však dáme ľahšiu úlohu. 
Bude sa týkať železnice. Tento 
rok je to už 150 rokov, čo do Turč. 
Sv. Martina prišiel prvý vlak. Ten 
bol vypravený krátko po polnoci 
z Vrútok smerom do Ostrihomu 
12. augusta 1873. Ešte v ten 
deň prešiel Turč. Sv. Martinom 
v populudňajších hodinách aj 
druhý vlak, ktorý prichádzal 
z opačného smeru. Tak sa Turč. 
Sv. Martin zaradil na železničnú 

mapu. Železničná stanica bola 
určená ako na osobnú, tak aj 
na nákladnú dopravu. Nachádzala 
sa tu aj nákladná stanica a v 
priebehu pár rokov bolo v jej 
priestore vybudovaných niekoľko 
skladov. Svoj sklad strojov tu 
mala firma Fischer, sklad dreva 
Pila Glesinger, firma Michník, 
sklad uhlia Graber a syn a od roku 
1892 aj sklad Hermanna Steina 
z Ružomberka. V roku 1912 bola 
stanica rozšírená o tzv. vykladaciu 
koľaj. Za svoju 150-ročnú históriu 
sa na železničnej stanici odohralo 
aj niekoľko významných udalostí 
(tie si budete môcť pozrieť 
na pripravovanej výstave – pozn. 
redakcie.) .

Opäť máte pochybnosti 
o správnosti tohoto textu? Viete 
odhaliť akú chybu resp. dnes 

dve chyby sme pre vás v texte 
pripravili? Ak áno, tak práve vašu 
správnu odpoveď (s aspoň jednou 
chybou) čakáme v redakcii resp. 
na mailovú adresu: redakcia@
mestskenoviny.sk.

Výhercom z minulého čísla 
sa stal p. Ivan Šarkan.Správne 
určil, že v roku 1936 nešlo   

Martine o návštevu prezidenta 
T. G. Masaryka, ale o jeho 
nástupcu vo funkcii prezidenta - 
Edvarda Beneša. Výhru si môže 
vyzdvihnúť v Penzióne Ľadoveň. 
Výhercovi gratulujeme a tešíme 
sa na odpovede z dnešných 
MESTSKÝCH NOVÍN.

Igor Dobrovolný

V čom nemáme pravdu?

Výrez z hlavičkového papiera. Firma Adolf Fischer a syn 
mala jedno z prvých tel. čísel v Martine - 19.

F. Trunkát so spolupracovníkmi pri osadzovaní značiek v okolí Zlatých Moraviec. 
Nákladný automobil je Škoda na podvozku typu 206. 
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1. 3. 2022 – 31. 3. 2022
Dielo mesiaca – Ladislav Záborský: 
Slovensko, 1973
Dielo mesiaca vybral Juraj Marček: - 
Obraz “Slovensko” od akad. maliara 
L. Záborského ma upútal svojou 
hĺbkou, pokojom a magickosťou. Tiež 
chcem vytvoriť príležitosť pre zozná-
menie sa s menej známou, skoršou 
tvorbou významného miestneho 
umelca. Tento obraz je taký dobrý, 
že doň môžem pozerať celé hodiny 
a nasávať z neho krásu.

Od 28. 10. 2021 do 15. 3. 2022
Osudy VI. – Doma - fotografická 
výstava prezentujúca výstup zo 6. 
ročníka Osudy, v ktorom pacienti 
psychiatrickej liečebne a členovia 
fotoklubov Justa natruc a TuFoTím 
skúmajú prostredníctvom fotoapa-
rátu tému domova. 

Od 10. 3. 2022 do 25. 5. 2022
Juraj Florek – AIRE LIBRE
Ako maľovať plenér v súčasnej vy-
soko urbanizovanej post-industriálnej 

krajine. Výstava  je ostrým nazretím 
do tvorby slovenského maliara Juraja 
Floreka, ktorý sa venuje plenérovej 
maľbe súčasného mestského prostre-
dia. Nevyhýba sa ťažkým prostrediam 
industriálnych architektúr. Kurátor: 
Juraj Toman.

Ateliér Kocúr
Kreatívny priestor, ktorý vytvára pre or-
ganizované skupiny možnosť na tvori-
vú hru, zážitkové učenie, experiment, 
zábavu a diskusiu. Deti majú možnosť 
vyskúšať netradičné techniky a rozvi-
núť svoje umelecké cítenie. Záujem je 

potrebné nahlásiť vopred na email:  
galerijnypedagog@vuczilina.sk.

KULTÚRA / SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Matica slovenská vydala v minulých 
dňoch unikátnu knihu Slovenská 
ľudová architektúra. Autorka – prof. 
JankaKrivošová - má ambíciu obno-
viť záujem širšej verejnosti o ľudo-
vú architektúru Slovenska a tým 
prispieť nielen k jej väčšej ochrane, 
ale aj citlivej obnove.

„Keď som si uvedomila, že ľudová 
architektúra už takmer nejestvuje, 
považovala som za svoju povinnosť za-
chovať ten nazbieraný vzácny grafický 
a fotografický dokumentačný materiál 
a dať ho v podobe knihy tým, ktorým 
patrí – dedičom, ktorí nepoznajú svoju 
minulosť,“ vysvetlila prof. J. Krivošová. 
Čitateľa zaujme viac ako sedemsto 
unikátnych fotografií, ktoré zobrazujú 
dnes už poväčšine nejestvujúce obytné 

domy rôznych slohov a štýlov, sýpky, 
mlyny, vahadlové studne, zvonice, 
koliby či drevené kostolíky. Dozvie 
sa viac o spôsobe súčasnej muzeálnej 

prezentácie a ochrany tradičnej ľudovej 
architektúry. Publikácia sa venuje 
tradičnému staviteľstvu podľa jednotli-
vých žúp, pričom objasňuje používané 
štýly, materiály a technológie. Na stov-
kách nákresov ponúka konštrukčné 
detaily a priestorové členenie tradičných 
stavieb. Osobitné kapitoly sa venujú 
technickým pamiatkam, dreveným 
sakrálnym stavbám, slovenským 
skanzenom a dokonca odrazu tradičnej 
architektúry v diele významného slo-
venského architekta Dušana Jurkoviča.
Snahou autorky je tiež inšpirovať tých, 
ktorí chcú nadviazať na dedičstvo 
tradičnej architektúry pri vlastných 
stavebných zámeroch. „Okolité krajiny 
si svoje dedičstvo chránia, zveľaďu-
jú. Pod Alpami si zachovali voľné 
hospodárstva, šikmé strechy a novú 

výstavbu udržali prísnymi predpismi 
v pôvodnom architektonickom duchu. 
Nemci si tiež ochraňujú svoje hrazdené 
domy. Aj dedičstvo našich dedov by 
mohlo priniesť mnohé inšpirácie. Ujať 
by sa toho mohli architekti a vytvoriť 
také našské domoradia, nie solitéry. 
Jurkovičov odkaz by mohol byť inšpira-
tívny, lebo dnešný funkcionalizmus asi 
neuspokojí všetkých,“ dodala autorka 
publikácie. Profesorka Janka Krivošová 
je poprednou slovenskou odborníčkou 
v oblasti tradičnej architektúry. Je autor-
kou niekoľkých publikácií venovaných 
ľudovej a sakrálnej architektúre a ume-
niu. V druhej polovici 20. storočia bola 
jednou z vedúcich osobností výskumu 
a dokumentácie tradičnej architektúry 
na Slovensku.
Možno dodať, že grafická a výtvarná 
stránka knihy je dielom martinského 
knižného výtvarníka Petra Ďuríka.
Veronika Grznárová

Privítala som  in-
formáciu o ohlásení 
kandidatúry pána M. 
Kalnického. Sledu-
jem jeho aktivity už 
dávnejšie. Myslím, 
že pre takú politickú 

funkciu, ako je primátor a vykoná-
vateľ správy mesta, by mohol byť 
vhodným kandidátom. Osobnostné 
predpoklady tu sú, aj motivácia, aby 
to nebolo tak ako doteraz. Verím 
tomu, že by mohla prísť pozitívna 
zmena. Nerada by som sa postavila 
do zástupu tých, ktorí neveria v po-
zitívnu zmenu (... že aj tak sa „nič“ 
nezlepší...). Nová energia pre naše 
mesto - mladý, dynamický a energic-
ký človek, ktorý sa za Martin pobije 

a rozhýbe ho ..., to je potreba.
Očakávam do budúcnosti, aby sa 
napr. nezvyšovali miestne dane, či už 
poplatok za komunálny odpad, či daň 
z nehnuteľnosti ... Aby pri dosadzova-
ní postov zástupcov do štatutárnych 
a kontrolných orgánov navrhoval len 
odborne zdatných kandidátov.
Alena Hrbáňová

Ako starej Martinčanke mám veľmi 
rada toto mesto a záleží mi na tom, 
aby sa zachovali mnohé jeho hodnoty 
a jeho dobré meno. Rada si prečítam 
Mestské noviny, kde sa o tom píše. 
Tam ma zaujala aj informácia, že 
nedávno ohlásil kandidatúru na pri-
mátora mesta pán Martin Kalnický. 
Myslím, že by mohol byť šikovný 
– je ambiciózny, zapája sa do rieše-
nia mnohých problémov, celkom 
by som bola za ☺ A čo mi v meste 
najviac prekáža, Špina... Keby bolo 

mesto čistejšie..., ale to až tak nezávisí 
od primátora a poslancov, ako od nás, 
občanov. Takí sme, ako vyzerá mesto. 
Ale je toho viac, čo si všímam a mrzí 
ma to – oproti Živene už roky chátra 
mestská bytovka. Dobre nevyzerá ani 
býv. Dojčenský ústav – rekonštrukcia 
„zamrzla“ a vyzerá to hrozne. Cyklisti 
by mali jazdiť po pešej zóne po jede-
nej strane, ale jazdia kadekoľvek. Čo 
s Vajanského námestím...?
Ľ. P. 

Sledoval som 
aktivity pána Martina 
Kalnického a pote-
šilo ma, keď som 
sa dozvedel o jeho 
kandidatúre na post 
primátora mesta 

Martina. Verím, že sa mu podarí nájsť 
spoločnú reč s poslancami  a spoločne 
sa im podarí doriešiť to, čo Martin-

čanov trápi. Keďže je mladý a má 
skúsenosti z komunálnej politiky, má 
hodne aktivít v rôznych oblastiach, 
mohol by byť úspešný pri riešení 
problémov. Keď sprevádzam návšte-
vu po Martine, rád im ukážem niečo 
pekné, avšak málokoho poteší perma-
nentné opravovanie dlažby na pešej 
zóne. Robotníci asi nepoznajú zákony 
fyziky, a tak každú zimu, keď voda 
pod dlaždicami zamrzne, dlaždice sa 
uvoľnia a autá, ktoré po nich prejdú, 
ich zlomia. A je čo opravovať ďalší 
rok. Tiež veľmi zle pôsobí budova bý-
valých tlačiarní. Veľa rokov sa plánu-
je úprava priestoru pred Turč. galériou 
a pod. Keby sa podobné problémy 
podarilo doriešiť, Martin by bol ešte 
krajší. Verím pánu Kalnickému, že 
bude zvolený a že skúsenosti, ktoré 
má, využije v prospech rozvoja mesta 
Martina.
PaedDr. Ivan Šabo

Výnimočná kniha oživuje krásu národného kultúrneho dedičstva
Slovenská ľudová architektúra

Podujatia a výstavy TG – marec

Z ohlasov 
občanov na MN

Ilustračné foto: Osudy VI.
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Tréner, manažér a riaditeľ lyžiarske-
ho klubu Ski Team Martinské hole 
Rastislav Mažgút (roč. nar. 1973) bol 
ďalším hosťom našej ABECEDY. 

A – AKTIVITY: „K športu 
som sa dostal prostred-
níctvom svojich rodičov, 
ktorí boli športovo 

založení. Otec hrával za Martin futbal 
i tenis, potom pracoval ako predseda 
tenisového klubu v Martine a v zime 
okrem iného pomáhal na Martinských 
holiach na snežnom ratraku s úpravou 
tratí. Do lyžiarskeho klubu ma prihlá-
sil, keď som mal päť rokov. Zjazdo-
vé lyžovanie nebolo mojím jediným 
športom. Od piatich rokoch som chodil 
aj do tenisového klubu. V druhom-tre-
ťom ročníku základnej školy som začal 
chodiť aj na hokej, ktorému som sa 
odvtedy začal venovať. Hokej som si 
vybral sám. S úsmevom spomínam, 
že to trochu prekvapilo aj môjho otca. 
Mimochodom, spočiatku o tom nevedel, 
ale rýchlo na to prišiel, veď kancelária 
lyžiarskeho klubu, ktorú navštevoval, sa 
nachádzala na zimnom štadióne. Ako 
piatak som nastúpil do hokejovej triedy 
na ZŠ na Gorkého ul. Kombinovať tri 
športy nebolo jednoduché. Keď nadi-
šiel čas, aby som sa rozhodol, ktorým 
športovým smerom sa budem uberať, 
dal som prednosť lyžiam pred hokejkou 
i raketou. S tenisom som skončil vo veku 
14 rokov. Mojím rozlúčkovým turnajom 
boli majstrovstvá Slovenska družstiev 

v doraste, ktorých som sa zúčastnil 
ešte ako žiak. Hoci som na kurte proti 
starším súperom ťahal za kratší koniec, 
bol to veľký zážitok, lebo ako tím sme 
získali bronzovú medailu. Takisto som 
s nástupom na strednú školu ukončil 
aj svoju hokejovú kariéru. Potom som 
sa sústredil už len na lyžovanie. Ako 
lyžiar som si vo VTJ Poprad odkrútil aj 
základnú vojenskú službu a súťažne som 
sa tomuto športu venoval do roku 1996, 
teda do svojich 23 rokov. Následne som 
vo vtedajšom lyžiarskom klube v Marti-
ne dostal ponuku robiť trénera. V roku 
2003 sme si vytvorili vlastný klub Ski 
Team Martinské hole.“ 

C – CIELE: „Ciele, ktoré 
sme si na začiatku vytýčili, 
sa snažíme napĺňať. Chce-
me vychovávať dobrých 

ľudí, aby mali radi lyžovanie a aby 
lásku k tomuto veľmi zdravému športu 
v prírode prenášali aj na ďalších. Čo 
sa týka športových cieľov, tak za 19 
rokov existencie klubu sa naši pretekári 
veľakrát stali slovenskými šampiónmi 
a v ostatných desiatich rokoch bol náš 
klub trikrát vyhodnotený ako najlepší 
na Slovensku (aj v tej zatiaľ poslednej 
hodnotenej sezóne pred „koronou“ 
v roku 2019). Uvidíme, ako to bude v ak-
tuálnej sezóne, v ktorej sme sa po uvoľ-
není opatrení opäť mohli vrátiť na biele 
svahy. Chcem povedať, že Ski Team 
Martinské hole, vzhľadom na to, aké 
máme možnosti, funguje veľmi dobre.“  

D – DETI: „V našom klube 
môžu deti rozvíjať svoj ta-
lent pod vedením celkovo 
desiatich kvalifikovaných 

trénerov. V prípravke (od 5 do 11 rokov) 
je štyridsať detí, v kategórii žiakov 
jedenásť a medzi juniormi lyžujú traja. 
V oddieli pôsobia aj moje dve deti – 
21-ročný Denis a 18-ročný Dávid. 
V predžiakoch sa na ich športovom 
raste podieľal môj bývalý svokor Juraj 
Horička, ktorý bol mojím prvým tréne-
rom. V kategórii žiakov som ich tréno-
val ja, pričom Denis potom ako junior 
prešiel k ďalšiemu trénerovi, ktorým bol 
môj brat Braňo. Mimochodom, Braňo 
je odo mňa o štyri roky mladší, aktívnu 
lyžiarsku činnosť ukončil ako 24-ročný, 
potom ako navádzač Štefana Kopčíka 
získal na Zimných paralympijských 
hrách 2002 v Salt Lake City bronz v sla-
lome a v ďalších rokoch robil šéftrénera 
veľmi úspešnej reprezentácie Slovenska 
paralympionikov v zjazdovom lyžovaní. 
Ale naspäť k mojim synom. Žiaľ, Denis 
musel ako junior predčasne zo zdravot-
ných dôvodov ukončiť svoju pretekár-
sku kariéru a pred dvoma rokmi začal 
s trénerstvom v družstve žiakov. Junio-
rov v našom klube trénujem ja, takže 
mám na starosti aj Dávida (člen sloven-
skej reprezentácie juniorov).“

F – FINANCIE: „Zjazdo-
vé lyžovanie je finančne 
náročný šport. Ako klub to 
po tejto stránke nemáme 

ľahké, ale robíme maximum pre to, aby 
sme všetko zvládli. Pre deti do 11 rokov 
sa snažíme držať mesačný poplatok 
v ľudových cenách (66 eur mesačne). 
Samozrejme, čím sú deti staršie, potre-
bujú toho viac, preto je rodičovský prí-
spevok vyšší (v žiackej kategórii 120 eur 
mesačne). Ešte vyberáme tzv. členské 
na jednu rodinu (133 eur ročne), z čoho 
tiež financujeme tréningovú činnosť. 
Najväčším individuálnym sponzorom 
klubu sú rodičia, čoho dôkazom je, že 
sme až z 90 percent financovaní z ich 
príspevkov. Finančne nám pomáha 
Zväz slovenského lyžovania (dotácia 
vo výške 200 až 220 eur na každé dieťa, 
ktoré sa zúčastňuje pretekov). Potom sú 
to peniaze v rámci 2% z dane a súk-
romné zdroje. V tejto súvislosti môžem 
povedať, že Petra Vlhová poslala 
Dávidovi na prípravu odmenu 5000 
eur za ocenenie Športovec mesiaca, 

plus polovicou tej sumy prispel aj jej 
sponzor. Vyzerá to, že Peťa nám pošle aj 
januárovú výhru, pričom tieto financie 
použijeme na nákup jednotného 
oblečenia pre pretekárov klubu. Veľmi 
pekne ďakujeme za pomoc klubu Niké 
Ski Team Vlha, ako aj ďalším prispieva-
teľom. Smutné je však to, na akej slabej 
úrovni je podpora športu zo strany 
mesta Martin. Vlani náš klub ako 
predstaviteľ najmasovejšieho zimného 
športu dostal z mesta len 2070 eur 
na sezónu.“

G – GLÓBUS: „V lyžovaní 
je zisk veľkého krištáľo-
vého glóbusu najväčším 
úspechom. Je to ako 

pre hokejistu držať Stanley Cup. Peťa 
k titulu majsterky sveta (2019) pripojila 
minulý rok celkové prvenstvo vo Sveto-
vom pohári. Ja i moja priateľka Iva sme 
mali veľkú radosť, keď nám po uply-
nulom ročníku SP prišla ukázať cennú 
trofej do Martina. Dúfam, že po tejto 
sezóne nás navštívi znovu a pozrieme si 
zblízka aj jej zlatú olympijskú medailu 
z Pekingu. Je to úžasný pocit, keď 
vidíte, ako vaša bývalá zverenkyňa zbie-
ra jeden úspech za druhým. Peťu som 
trénoval v žiackom veku, keď bola štyri 
roky členkou nášho klubu. Prišla k nám 
ako 11-ročná a už vtedy bola veľmi 
talentovaná i snaživá. Som nesmierne 
rád, že sa z roka na rok zlepšuje a napl-
no využíva svoj potenciál. Inak, v sezó-
ne 2021/2022 už s predstihom získala aj 
malý krištáľový glóbus v slalome.“

H – HALA: „Na Slovensku 
je to ako z ríše snov, ale 
v niektorých krajinách 
existujú špeciálne lyžiar-

ske haly. Jedna taká je aj v litovskom 
meste Druskininkai (zhruba 850 km 
od Martina), kde je moderný komplex 
so zasneženým kopcom i s lanovkou. 
V tejto hale sme si počas prípravy 
na sezónu zatrénovali, čo bolo fajn. 
Na 380 m dlhom kopci s veľmi tvrdým 
ľadovým podkladom sme trénovali 
slalom. Hala je dosť navštevovaná. 
Bola to zaujímavá skúsenosť.“

I – IDEÁL: „Lyžiarskou 
kráľovnou je Peťa Vlhová. To, 
ako sa postupne prepracovala 
na samotný vrchol, čo všetko 

pre to musela obetovať ona i jej rodina, 

ŠPORT

„Peťa na olympiáde potvrdila, že je 
v slalome najlepšia na svete“ 

MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Rastislav Mažgút vo veku tri a pol roka. Foto: archív
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z akých podmienok vzišla, ako prenikla 
do absolútnej špičky a etablovala sa 
v nej, ako stále na sebe tvrdo pracuje, je 
obdivuhodný príbeh. Dnes je pre mno-
hých obrovským vzorom.“

J – JEDLO: „Výkonnosť 
športovca ovplyvňuje viacero 
faktorov. Aj strava, ktorá musí 
byť kaloricky hodnotná a vyvá-

žená. Tým, že sa pohybujeme vo vyšších 
nadmorských výškach, tak by náš 
jedálniček mal obsahovať viac železa, 
ale aj viac aminokyselín na zrýchlenie 
regenerácie a pod. Na prednáške, ktorú 
pre náš klub urobil výživový expert 
Viktor Bielik, sme sa v tomto smere 
dozvedeli veľa užitočného, ako strava 
ovplyvňuje myseľ, výkon a celkovú 
pohodu.“

K – KONÍČKY: „Mám 
šťastie, že moja práca 
ma nielen živí, ale je mi 
aj najväčším koníčkom. 

Voľného času nemám veľa. V ostatných 
dvoch rokoch som ho skoro všetok 
venoval stavbe rodinného domu. Čo sa 
týka iných športov, tak minimálne raz 
týždenne si s partiou na klzisku martin-
ského zimného štadióna zahrám hokej.
Vždy sa teším aj na futbal s kamarátmi, 
či cyklotúry s mojou priateľkou Ivou, 
s ktorou som už 12 rokov šťastný a s kto-
rou rád trávim voľné chvíle.“   

L – LYŽOVANIE: „Alpské 
lyžovanie sa odvtedy, ako 
som začínal, dosť zmenilo. 
Iný je lyžiarsky výstroj. 

Výrazne sa zmenil tvar a dĺžky lyží. 

Slalomové lyže kedysi merali dva metre, 
dnes majú 1,65 m. Tým pádom je aj iný 
štýl jazdenia. Laicky povedané, zo šmy-
kového lyžovania sa stalo rezané. Je to 
rýchlejšie, pretekári musia byť silnejší 
a mať viac svalovej hmoty. V súčasnosti 
sa viac ako v minulosti lyžuje na strie-
kanom umelom snehu, ktorý má trochu 
iné vlastnosti ako prírodný.“ 

M – MARTINSKÉ 
HOLE: „Našťastie, 
na Martinských 
holiach, čo súvisí aj 

s nadmorskou výškou, nie je taký prob-
lém so snehom ako v nižšie položených 
strediskách, kde sú odkázaní na umelé 
zasnežovanie. Máme tu v rámci 
možností vytvorené dobré podmienky. 
Lyžiarske stredisko nám vychádza 
v ústrety. V lete sme si odpracovali neja-
ké brigádnické hodiny, za čo klub dostal 
celosezónne lístky, ktoré sme poskytli 
našim členov, čo je finančná pomoc 
pre rodičov.“

N – NÁROKY: „Prehna-
né ambície rodičov, ktorí 
by zo svojich detí chceli 
mať v budúcnosti Vlhovú 

či bratov Žampovcov, sú kontraproduk-
tívne, lebo nie každý má na to, aby to 
dotiahol tak ďaleko. V súčasnej konku-
rencii je nesmierne ťažké presadiť sa. 
Nároky na fyzickú pripravenosť sú stále 
vyššie a zvládnuť ich je čoraz ťažšie. 
My sa snažíme prispôsobiť aktuálnym 
trendom. Na to, aby ste na zľadovatenej 
trati mohli urobiť pri správnej technike 
čo najkratší oblúk, je potrebné mať 
nejakú silu, ale iba to na dobré výsledky 

nestačí. Dôležitá je aj rýchlosť, obrat-
nosť, schopnosť rýchlej regenerácie 
a aj mentálne byť na určitej úrovni. Nič 
však nemožno urýchľovať. Deti treba 
najskôr nadchnúť pre lyžovanie, aby 
ich to bavilo, a až postupne dávkovať 
intenzitu. Samozrejme, kľúčové je, aby 
tá láska k lyžovaniu vydržala a stal sa 
z toho životný štýl.“

P – POLEP: „Vozidlá auto-
školy mojej priateľky zdobí 
polep s Petrou Vlhovou. 
Peťa vyslovila toto želanie, 

keď si u Ivy, s ktorou sú doteraz veľmi 
dobré kamarátky, robila vodičský 
preukaz. Vtedy jej povedala, že keď 
raz vyhrá SP, bude nosiť jej nálepku 
na aute. A tak sa aj stalo.“

S – SÚŤAŽE: „Som rád, že 
sa konečne po dvoch rokoch 
znovu môžu konať súťaže, 
v ktorých sme zatiaľ úspešní. 

Napr. Laura Podhorská si v úvodnom 
kole Slovenského pohára v Mýte 
pod Ďumbierom, kde bola v kategórii 
mladších žiačok prvá v slalome a tretia 
v obrovskom slalome, vybojovala účasť 
na FIS preteky Trofeo Topolino v Ta-
liansku. Laura na týchto neoficiálnych 
žiackych majstrovstvách Európy na-
zbierala nové skúsenosti. Niektorí naši 
lyžiari by sa mali v marci predstaviť 
na Európskom olympijskom festivale 
mládeže v zimných športoch (EYOF). 
Toto podujatie pre mladých športovcov 
vo veku 18 – 19 rokov sa uskutoční 
vo fínskom Vuokatti. Dúfam, že v blízkej 
budúcnosti budeme štartovať aj na pre-
tekoch Európskeho pohára.“  

V – VLHOVÁ: „Hoci 
Peťa pod piatimi kruhmi 
štartovala už na ZOH 
2014 v Soči a ZOH 

2018 v kórejskom Pjongčangu, reálnu 
šancu na stupne víťazov mala až teraz. 
Do Pekingu odchádzala ako veľká 
slovenská medailová nádej. Žiaľ, ob-
rovský slalom, ktorý sa išiel siedmeho 
februára, nezajazdila podľa svojich 
predstáv. Obsadila 14. miesto. Prejavi-
lo sa to, že veľmi suchý, agresívny sneh 
na trati vyhovoval skôr technickejším 
pretekárkam nižšieho vzrastu, pričom 
Peťa meria 180 cm a uprednostňuje si-
lovejší štýl jazdenia. O dva dni neskôr 
ukázala, akou je veľkou športovkyňou 
a aká je psychicky odolná, keď v sla-
lome splnila úlohu najhorúcejšej 
kandidátky na prvenstvo. V aktuálnej 
sezóne nebol pred Pekingom v tejto 
disciplíne vo Svetovom pohári nikto 
lepší, zo siedmich pokusov päťkrát 
zvíťazila a dvakrát skončila druhá.“  

Z – ZLATO: „Peťa 
na zimnej olympiáde 
v Pekingu dokázala svoju 
dominanciu v slalome. 

Deviaty február 2022 sa navždy zapíše 
do dejín slovenského športu. Hoci 
po prvom kole bola až ôsma (na prvé 
miesto strácala 72 stotín sekundy), 
v tom druhom potvrdila, že je v tejto 
disciplíne najlepšia na svete. Rýchlou 
jazdou na hranici rizika dostala svoje 
najväčšie súperky pod psychický tlak, 
čo následne zohralo svoju úlohu. Peťa 
išla druhé kolo, ktoré staval jej tréner, 
čo bolo pre ňu výhodou, bez zábran, 
už nemala čo stratiť a mohla len 
získať. A veru aj získala. Napriek 
manku po prvom kole, napriek tomu, 
že tamojší sneh jej nevyhovoval, si 
dokázala vybojovať zlato na olympiá-
de! Najskôr to boli nervy pri sledovaní 
priameho televízneho prenosu, potom 
eufória. Za neuveriteľný zážitok, 
aký nám poskytla, si zaslúži veľké 
poďakovanie a absolutórium. Sme 
na ňu hrdí a k olympijskému titulu 
jej zo srdca blahoželáme. Verím, že 
v lyžovaní ešte dosiahne ďalšie cenné 
úspechy. Má na to všetky predpoklady, 
obrovský talent, ukážkovú tréningovú 
morálku, skvelý charakter, vynikajúce 
rodinné zázemie, špičkového trénera 
s celým realizačným tímom, pevnú 
vôľu, mentálnu odolnosť a motiváciu 
pokračovať v kariére s čo najlepšími 
výsledkami. Želám jej hlavne pevné 
zdravie, aby sa jej v budúcnosti splnili 
aj ďalšie sny.“

Autor: Ľubomír Chochula
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A) Ski Team Martinské hole, B) Dávid Mažgút na trati, C) Rastislav Mažgút s Petrou Vlhovou a glóbusom, D) polep na aute s Peťou. Foto: archív  
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Po ročnej prestávke sa 28. januára 
uskutočnil na ľade pod holým 
nebom v Turčianskych Tepliciach 
v poradí už piaty ročník hokejové-
ho podujatia WINTER CLASSIC.

CHARITA
Tohto roku sa táto akcia na rozdiel 
od toho minulého, keď boli opatrenia 
proti šíreniu covidu prísnejšie, mohla 
konať. A opäť mala vďaka účast-
níkom WINTER CLASSIC 2022, 
ktorí dokázali, že majú šľachetné 
srdcia, charitatívnu koncovku.
Hlavný organizátor Marián „Cibo“ 
Hazucha pre MN povedal: „V roku 
2020 mal náš WINTER CLASSIC 
po prvý raz charitatívny rozmer, 
čo sa stretlo s úspechom. Vtedy 
sme z vyzbieraných peňazí (zhruba 
800 eur) podporili Univerzitnú 
nemocnicu Martin (UNM) vecnými 
darmi pre kliniku neonatológie, 
kde ležia predčasne narodené deti, 
a pre oddelenie detskej psychiatrie. 
Som veľmi rád, že po tohtoročnom 
WINTER CLASSIC je vyzbieraná 
suma peňazí oveľa vyššia. Každý z 
účastníkov dobrovoľne prispel toľko, 
koľko uznal za vhodné. Prostred-
níctvom finančnej zbierky, do ktorej 
sme započítali aj výťažok z predaja 
osušiek špeciálne vyrobených na túto 
akciu, sa podarilo vyzbierať celkovo 
približne 2300 eur (v čase uzávierky 
tohto vydania MN – pozn. red.). 
V tejto súvislosti dodám, že sa na tom 
podieľala aj spoločnosť Vitar, ktorá 
zakúpila osušky pre hráčov a vedenie 
HK Martin, pričom výťažok z toho 
tiež podporil spomínanú zbierku. No 
chcem sa veľmi pekne poďakovať 
každému, kto na tento charitatívny 
účel prispel nejakou čiastkou. Na zá-
klade zoznamu od zdravotníckeho 
personálu sme detičkám nakúpili to, 

čo potrebujú. Pre kliniku neonato-
lógie je to – zhruba 80 m bavlnenej 
látky, ktorá sa používa do inkubáto-
rov, 15 ks váh, niekoľko teplomerov 
a cumlíkov, pre oddelenie detskej psy-
chiatrie – televízor pre deti do spo-
ločnej miestnosti, boxerské rukavice 
a boxovacie vrece, stolnotenisové 
rakety a loptičky (plus ďalšie pomôc-
ky do telocvične) a veci do kuchynky, 
pre detské ARO – špeciálne vankúše 
a podložky. Každé z týchto oddelení 
sme vecnými darmi podporili sumou 
do 800 eur. Verím, že to pomôže.
Okrem toho sme ešte cez spoločnosť 
Vitar zabezpečili 3240 ks džusov pre 
deti v UNM.“

SÚŤAŽE
Aktérmi podujatia (31 hráčov vrátane 
dvoch brankárov) bola na otvorenom 
hokejovom štadióne v Turčianskych 
Tepliciach osvedčená partia kama-
rátov, ktorí po skončení športovej 

kariéry hrávajú hokej pre svoje pote-
šenie. Radovan Somík, Robert Kráľ, 
Peter Krecháč, Tomáš Pokrivčák, 
Martin Kalnický a ďalší bývalí ak-
tívni hráči potvrdili, že to s hokejkou 
v ruke stále vedia veľmi dobre.    
Samotnému zápasu modrí vs. bieli 
predchádzali súťaže zručnosti.
Najtvrdšiu strelu mal obhajca 
prvenstva Štefan Rudinský, ktorému 
namerali úctyhodných 146 km/h, 
s čím by sa nestratil ani v extralige. 
Najpresnejšou muškou sa prezento-
val Michal Lauko. V kategórii   kráľ 
samostatných nájazdov bol najlepší 
Peter Učník a ocenenie najrýchlejší 
hráč si vykorčuľoval Tomáš Brcko.

ZÁPAS
Hodinu trvajúce stretnutie modrých 
proti bielym (hralo sa technicky, 
bez príklepov a tvrdej hry) mal 
exhibičný charakter. Modrí v zápase 
nadviazali na výhru spred dvoch 
rokov. Tentoraz zvíťazili presved-
čivo 14:6 (v roku 2020 to bolo 5:4 
po samostatných nájazdoch), ale 
ako to už pri dueloch WINTER 
CLASSIC býva, o výsledok ani tak 
nešlo. Za najlepšieho hráča vyhlásili 
Štefana Zachara. Bránku víťazného 
tímu strážil Milan Plavecký a jeho 
náprotivkom v maske bol Jozef 
Kerný. Stretnutie rozhodoval Roman 
Stupák. 

ZÁVÄZOK    
„Som veľmi rád, že piaty ročník 
WINTER CLASSIC, ktorý som 
pripravoval takmer dva mesiace, 
bol úspešný. Ďakujeme primátorovi 

kúpeľného 
mesta Turč. 
Teplice Igo-
rovi Husovi 
za to, že 
opätovne 
podpo-
ril túto 
iniciatívu, 
vyšiel nám 
v ústrety 
a poskytol 
nám ľad 
na dve 
hodiny. No 
obrovská 
vďaka patrí 
všetkým 
partnerom, 

ktorí, či už materiálne alebo finanč-
ne, pomohli posunúť latku podujatia 
o jeden level vyššie. Po skúsenosti 
z tohtoročného podujatia by sme 
chceli aj v roku 2023, ak to situácia 
dovolí, zorganizovať ďalší ročník 
a zabezpečiť ešte vyšší výťažok 
na charitu,“ dodal pre MN Marián 
„Cibo“ Hazucha.
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT
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Maskovaný muž Milan Plavecký (za bránkou je v modrom drese Tomáš Pokrivčák) 
inkasoval menej gólov ako jeho náprotivok v bránke bielych. Foto: jp Výťažok z predaja osušiek 

išiel tiež na charitu. 
Foto: jp

WINTER CLASSIC so štedrou charitatívnou koncovkou

WINTER CLASSIC 2022
podporili: MESTSKÉ 
NOVINY, Ekono-print, 
Turwood, Bauer,
Lazostav, Pizzéria Venézia,
Silencia, Turčan-auto, Elbe
Hockey, Bellet očná optika,
Alessbus, K2 taxi, Max šport,
Vitar, Stavaj-sk, MZ-beta, mesto
Turč. Teplice a Prefa Sučany.
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Významnou súčasťou MHA 
Martin z pohľadu organizácie 
a fungovania sú vedúci družstiev 
(pôsobia ako dobrovoľníci 
bez nároku na odmenu). 
V Martinskej hokejovej 
akadémii je ich dokopy dvanásť, 
z toho sú dve ženy. MN oslovili 
troch z nich – Vladimíra Janeka 
(2. ročník), Marcelu Ivanovú 
(6. ročník) a Petra Pažického 
(dorast).

VLADIMÍR JANEK
„Pri hokeji sa aktívne pohybujem 
od roka 2013, keď som po prvýkrát 
priviedol na zimný štadión môjho 
teraz už 12-ročného syna. V pozícii 
vedúceho ročníka som sa ocitol 
úplne náhodne, nakoľko som nikdy 
nemal také ambície. Stalo sa to 
pred dvoma sezónami. Bol som 
vtedy oslovený pár rodičmi a mojou 
dcérkou, ktorá sa rovnako ako syn 
tiež nadchla pre hokej. Dnes som 
za túto možnosť i dôveru veľmi 
vďačný.
Moja pracovná náplň je pestrá. 
Z veľkej časti ju v týždni tvorí 
administratíva v podobe 
komunikácie rôznych požiadaviek, 
oznamov najmä formou emailov 
a telefonátov. Počas tréningov sa 
snažím deti podporiť a povzbudiť, 
ale pomáham aj trénerom. Robím 
maximum pre to, aby sa deti aj 
tréneri cítili čo najviac komfortne 
a mohli sa naplno i nerušene počas 
celej doby venovať tréningu.
Túto činnosť vykonávam rád 
a väčšinou vo svojom voľnom čase.
Je to náročné najmä časovo, ale 
keďže my doma všetci žijeme 
hokejom, do veľkej miery sme tomu 
prispôsobili náš denný režim.
Snažím sa, aby som svojím dielom 
mohol prispieť k tomu, že klub 
bude aj v tejto neľahkej dobe 
napredovať. Chcem ako doteraz 
viesť moje aj ostatné deti k športu, 
kolektívu, priateľstvu, rešpektu, 
slušnosti a fair-play.
Vedúci ročníka je do veľkej miery 
aj taký „mediátor“ medzi klubom, 
trénermi a rodičmi. V neposlednom 
rade zastupujem jeden fungujúci 
klub s víziou, výborným kolektívom, 
snahou zlepšovať sa po všetkých 
stránkach a budovať v Martine 
úspešný športový klub, ktorý bude 
vychovávať dobrých hokejistov 
a reprezentantov nášho mesta.

Spoluprácu s trénermi a ich 
asistentmi, na ktorých tiež 
netreba zabúdať, hodnotím veľmi 
pozitívne. Žiadny problém nemám 
ani s rodičmi detí, veď všetci sme 
na jednej lodi ako veľká hokejová 
rodina. Oceňujem, že mám 
v ročníku naozaj veľmi snaživé 
deti.“

MARCELA IVANOVÁ
„V MHA pôsobím ako vedúca 
od mája 2016. Hokej je môj 
obľúbený šport, vždy som ho 
mala rada a aj môj najmladší 
syn pričuchol popri starších 
súrodencoch v piatich rokoch 
k hokeju. No a zotrvali sme pri ňom 
do dnešného dňa. 
V týždni, keď je to možné, snažím 
sa chodiť na začiatok tréningu, 
ak by chlapci niečo potrebovali. 
Vybavujem maily, sms, telefonáty 
s rodičmi, trénermi, v rámci 
potrebných činností a situácií, 
ktoré nastanú. V neposlednom 
rade v tejto „covidovej“ situácií 
je intenzita komunikácie oveľa 
vyššia a musí byť flexibilnejšia. 
Pred zápasom je potrebné 
nachystať papierové záležitosti, 
ako je súpiska pre časomeračov, 
dresy pre hráčov, ovocie do šatne 
a iné potrebné drobnosti (napr. 
na opáskovanie hokejky). 
Na striedačke robím zápis 
zo zápasu a povzbudzujem 
chalanov, otváram dvere 
na striedanie.
V šiestom ročníku sú dve družstvá 
(spolu momentálne 29 hráčov), 
takže predzápasová príprava 
prináša trošku viac práce, ale baví 
ma to. 
Nevravím, že je to jednoduché, 
osobne však  s plnením úloh 
v klube nemám problém, aspoň 
si to myslím. Snažím sa robiť 
všetko najlepšie, ako viem. 
Táto funkcia mi nekomplikuje 
osobný a pracovný život. Viem si 
zorganizovať čas, aby bolo všetko 
OK. 
Podľa mňa máme v kabíne dobré 
vzťahy. Spolupráca s trénermi 
je na dobrej úrovni a snažím sa 
vychádzať aj s rodičmi. Zastávam 
názor, že komunikáciou sa dá veľa 
vyriešiť.
Mám rada prácu s deťmi, preto 
mi táto činnosť nie je cudzia. 
Chalani vedia, že ak by potrebovali 

s čímkoľvek pomôcť, poradiť alebo 
sa len tak porozprávať, tak sa môžu 
na mňa obrátiť.“

PETER PAŽICKÝ
„Ako hokejový vedúci mužstva 
fungujem od roku 2011. V priebehu 
tréningového procesu ma oslovili 
tréneri (Bohumír Kleskeň, Jozef 
Farkaš, Ján Bujňák a Robo 
Stančok), že by potrebovali 
niekoho, kto by v tíme pôsobil niečo 
ako „predĺžená ruka“ trénera, 
v súvislosti s komunikáciou tréner 
– rodič v kategórii, kde som mal 
staršieho syna Petra.
Pracovná náplň vedúceho je 
pre každú kategóriu špecifická 
vzhľadom na potreby daného 
ročníka. Počas týždňa v prvom 
rade zabezpečujete prienik 
potrebných informácii rodičom, 
čo sa týka tréningového plánu, 
informácie k zápasom, príp. 
turnajom so svojím ročníkom. 
Samozrejme, každý vedúci sa musí 
pripraviť individuálne na jednotlivé 
činnosti v mužstve. Od viazania 
korčúľ (v prvých ročníkoch) 
cez zabezpečenie brúsenia, pranie 
tréningových a zápasových dresov, 
poriadku v šatni, zabezpečenia 
hygieny, pitného režimu, v tých 
starších ročníkoch aj občerstvenia 
v priebehu zápasov a mnoho 

ďalších malých, ale potrebných 
vecí. Na zápas sa treba dopraviť, 
prestravovať, zabezpečiť prípadné 
ošetrenie, to všetko samozrejme 
v spolupráci s trénermi a vedením 
MHA, bez ktorých by to 
nefungovalo.
Vedúci je počas týždňa na telefóne 
celých 24 hodín. Ak je potrebné 
niečo riešiť, musíte zareagovať 
okamžite, nedá sa vec odkladať 
na neskôr. Prítomnosť vedúceho 
na tréningoch nie je síce 
povinnosťou, avšak viem, že 
niektorí by si ako prechodné 
bydlisko mohli doplniť zimný 
štadión. Byť tam na zápasoch, to je 
samozrejmosťou, a tých je niekedy 
v priebehu týždňa aj viac. Niekedy 
je fakt „umenie“ zosúladiť svoje 
zamestnanie s prácou v klube, ale 
snažím sa to zvládnuť. 
Keď sa ako vedúci družstva 
starám o to, o čo sa mám, tréner je 
spokojný, ale korektné vzťahy mám 
aj s rodičmi.
Nič zlé nemôžem povedať ani 
na hráčov. Keďže pôsobím 
pri vyššom ročníku, chalani sa mi 
zdôveria aj s takými vecami, ktoré 
inde nerozprávajú. Všetko je však 
založené na diskrétnosti. Čo sa 
povie v šatni, to tam aj zostane.“ 

Autor: (ľch)

Dôležitý článok klubu – vedúci družstiev
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  
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Aj vy máte ten pocit, ako by vám 
niečo chýbalo k tomu, aby ste boli 
šťastnejší, zdravší a výkonnejší? 
Aby ste lepšie prekonávali všetky 
prekážky a ľahšie zvládali to, čo 
život prináša?

Ak ten pocit máte, potom možno 
tiež hľadáte spôsob, ako to zmeniť. 
Aktívny životný štýl a pozitívne 
myslenie sú pomyselným základ-
ným kameňom. No iba to v súčasnej 
dobe, keď sa nároky na nás zvyšujú, 
pribúda stres, civilizačné choroby 
a veľkým strašiakom je stále ocho-
renie covid, nestačí. Žijeme často 
v rozpore s potrebami nášho tela, 
vedome, či nevedome. Nikto netúži 
mať starosti, ale čo pre to robíme, aby 
sme sa im v rámci možností vyhli 
a nepriťahovali zdravotné problémy?
Šport a pohyb sú vhodnými pro-
striedkami na zocelenie psychiky, 

vyformovanie postavy a zveľadenie 
našej kondície. Ak k tomu pridáme aj 
správnu životosprávu a špičkové do-
plnky výživy, potom sme na dobrej 
ceste si posilniť imunitu organizmu. 
Prevencia je naozaj veľmi dôležitá, 
na to by sme nikdy nemali zabúdať, 
lebo hazardovať so svojím zdravím 
sa nevypláca!
Ak máte k doplnkom výživy vlažný 
postoj, potom vás možno prekvapí 
informácia, že nutričné hodnoty po-
travín, ktoré sú v súčasnosti dostupné 
v obchodoch, sú o 40 až 60 percent 
nižšie ako v minulosti. Preto v mo-
dernej ére stúpa význam výživových 
doplnkov.

SPRÁVNY VÝBER
Na otázku: Na trhu je veľa výživo-
vých prípravkov, ako sa v tom zorien-
tovať, čo uprednostniť? – môže byť 
aj táto odpoveď: Stavte na kvalitu! 
My vám môžeme poradiť a nasmero-
vať vás na inovačné a prírodné výži-
vové doplnky (sú bez konzervačných 
látok, sú klinicky testované a spĺňajú 
aj najprísnejšie normy i požiadavky 
Európskej únie) nadnárodnej spo-
ločnosti DuoLife, ale, samozrejme, 
vždy to bude na vašom slobodnom 
rozhodnutí, či vyskúšate tieto vysoko 
účinné produkty, alebo nie. 
Ak áno, ak vám ide o to najcennejšie, 
o vaše zdravie a zdravie vašich blíz-

kych, o vytvorenie lepších podmie-
nok pre dosiahnutie svojich cieľov, 
potom sa vám tieto informácie zídu. 
Vhodný výber výživového doplnku, 
jeho správne dávkovanie a uskladne-
nie pozitívne podporuje organizmus
na všetkých úrovniach. 
Doplnky DuoLife, t. j. koncentrova-
né množstvá výživných látok (o. i. 
vitamínov, minerálov, aminoky-
selín alebo blahodarných rastlinných
extraktov), sú ideálnym doplnením 
každodennej výživy a s ich pomocou 
je starostlivosť o zdravie určite jedno-
duchšia.
Každý si môže z ponúkaného sorti-
mentu, ktorý je dosť široký, vybrať 
čo potrebuje. Navyše, v polovici 
februára tohto roku prišla na trh 
absolútna novinka My Mind. Je to 
tekutý výživový doplnok na podporu 
koncentrácie, pamäte a kognitívnych 
procesov, pričom efekt sa dostaví 
už hodinu po konzumácii jednej 
porcie a účinok rastie s každým 
ďalším dňom pravidelného užívania 
prípravku. 

CENOVÁ POLITIKA
Ak vás zaujíma cenová hladina 
výrobkov tejto spoločnosti, potom 
vedzte, že to závisí od toho, či je 
kupujúci členom Klubu DuoLife,
alebo nie. Ak ste dostali ponuku 
členstva v spomínanom klube, ale 
nezaregistrovali sa do neho, v ta-
komto prípade platia pre váš nákup 
maloobchodné ceny. Pre registrova-
né fyzické osoby, alebo obchodné 
subjekty, platia už nastálo najnižšie 
VIP klubové ceny.

TURČIANSKI VLCI
Výrobkom DuoLife v plnej miere 
dôveruje čoraz viac zákazníkov, 
veľa hviezd zo sveta športu a zábavy, 
úspešní reprezentanti, ale aj bežní 
občania. Odberateľov má v mnohých 
krajinách sveta, vrátane Slovenska.
So spoločnosťou, ktorá je postavená 
na troch pilieroch (podpora zdravia 
formou výnimočných výživových 
doplnkov, unikátny plán odmien 
prostredníctvom softmarketingu 
a osobný rozvoj každého člena) spo-
lupracuje aj Turčan Branislav Hakel. 
Ten ako športovec, tréner, predseda 
a zakladateľ plaveckého klubu 
masters Turčianski vlci, podpredseda 
komisie masters pri Slovenskej pla-
veckej federácii, zástupca športových 
a plaveckých značiek na Slovensku 
a manažér s 30-ročnou praxou vie, 

že zdravý životný štýl nás môže 
udržať v dobrej psychickej i fyzic-
kej kondícii až do neskorého veku. 
Navyše, ak to podporíme aj užívaním 
tých správnych doplnkov výživy, 
posilnenie imunity a radosť zo života 
sa môžu ešte znásobiť.
„V rámci plaveckého hnutia nám ide 
o to, aby si naša komunita osvojila 
zásady zdravého životného štýlu, 
v čom nás podporuje aj Slovenská 
plavecká federácia. Samozrejme, 
že to preferujeme aj v našom klube, 
v ktorom nás je takmer štyridsať. Tur-
čianski vlci majú potenciál ďalšieho 
rastu, ale nemusí to byť všetko len 
o plávaní, skôr o športovom vyžití. Je 
sympatické, že niektorí naši členovia 
začali na tréningy vodiť aj svojich 
potomkov, takže už začíname pripra-
vovať aj tzv. „vĺčatá“ a pracovať aj 
s 10 až 12-ročnými deťmi. Zároveň sa 
osvetovou činnosťou snažíme oslo-
vovať aj širšiu verejnosť, lebo nám 
záleží na tom, aby bola populácia 
v našom meste, regióne a na Sloven-
sku čo najzdravšia. Pre registráciu 
do Klubu DuoLife, poradenstvo 
k 100% prírodnej výžive a suplemen-
tácii alebo výučby plávania dospe-
lých a detí ma s dôverou kontaktuj-
te,“ hovorí pre MN B. Hakel

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ
„Mojím najväčším úspechom 
v ostatnom období je, že som svoju 
82-ročnú maminku postavil znovu 
na nohy. A to aj vďaka výrobkom 
DuoLife, zmenou stravy i životosprá-
vy, nasadením správnych liekov 
a pozitívnym myslením. Nie je nič 
krajšie, ako vidieť maminku, ktorej 
každý deň odovzdávam veľa lásky, 
v dobrej nálade a pohode,“ dodáva 
B. Hakel.
Autor: Ľubomír Chochula

KPM Turčianski vlci –  
Branislav Hakel
+421 915437184,  
brani.hakel@turcianskivlci.sk

ŽIVOTNÝ ŠTÝL
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Branislav Hakel preferuje zdravý životný 
štýl. Foto: archív

Každý si je strojcom svojho šťastia (zdravia)

„V rámci plaveckého 
hnutia nám ide o to, aby 
si naša komunita osvojila 
zásady zdravého život-
ného štýlu, v čom nás 
podporuje aj Slovenská 
plavecká federácia.“
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INZERCIAINZERCIA

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

MESTSKÉ NOVINY nájdete - ZDARMA 
- každý mesiac aj na týchto miestach:
• COOP Jednota Ľadoveň III. – Ul. N. Hejnej
• COOP Jednota Ľadoveň II. – Stavbárska ul.
• COOP Jednota Jahodníky, Jesenského ul.
• COOP Jednota Stred – Ul. A. Kmeťa (pri kine Moskva)
• COOP Jednota Košúty - Štefunkova ul.
• COOP Jednota Priekopa – Medňanského ul.
• Potraviny Dušan Sládek, Stred – Škultétyho ul. 16
• Trafika Podháj - Golianova ul.-Gorkého 
• Stánok pred hl. vchodom do UNM
• Penzión Ľadoveň - Ul. D. Michaelliho

• COOP Jednota Sever - Jilemnického 45
• COOP Jednota Rumunskej armády 14

Tel.: 043 - 422 4889

NON-STOP služba 
0907-47 70 70
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V nedeľu  6. februára 2022 nás 
vo veku 86 rokov opustil nestor špor-
tového života v Turci Milan Hoferica. 
Od roku 1960 pôsobil ako predseda 

Okresného výboru Zväzu pre spo-
luprácu s armádou (Zväzarm) 
v Martine. Zväzarm okrem prípravy 
brancov a školení občanov v civilnej 
obrane, zastrešoval aj branné športy, 
športové kluby a technickú záujmo-
vú činnosť. Mal významný podiel 
na rozvoji športu v Martine a na 
výchove reprezentantov.Úspešne sa 
rozvíjal aeroklub, motorizmus, špor-
tová streľba, letecké modelárstvo F3J, 
športové potápanie, rádioamatérstvo, 
kynológia, rádiový orientačný beh, hi-
fi klub a mnohé ďalšie. Organizoval 
Sokolovské a Dukelské preteky bran-
nej zdatnosti a týždne brannej aktivity. 
Pomáhal aj s budovaním športových 
strelníc v Turci. Zväzarm pod jeho ve-
dením významnou  mierou prispieval 

k rozvoju spomenutých športových 
a záujmových aktivít a Martin patril 
medzi športovo najúspešnejšie okresy 
v republike. Pomáhal klubom finanč-
ne, materiálne aj osobne. Mal kvalifi-
káciu ústredného rozhodcu biatlonu. 
Rozhodoval na majstrovstvách sveta 
aj na svetovom pohári.
Keď sa v roku 1991 organizácia 
pretransformovala na Združenie tech-
nických a športových činností (ZTŠČ 
SR) Milan Hoferica sa opäť stáva jej 
okresným predsedom. Zároveň bol 
členom prezídia SZTŠ. Po vzniku  
Slovenského zväzu biatlonu založil 
Biatlon klub Martin a pomáhal zorga-
nizovať biatlonové súťaže aj v Turč. 
Tepliciach a na V. Čepčíne. Pomáhal 
organizátorom Turč. bežeckej ligy aj 

mládežníckym trénerom športovej 
streľby v Priekope. Vo vrútockých 
Jedľovinách osobne organizoval 
Majstrovstvá Slovenska všestrannosti 
a majstrovstvá v brannom viacboji. 
Medzi jeho srdcovky patrili Krajské 
majstrovstvá všestrannosti Žilinského 
kraja v Jasenove, ktoré vznikli v r. 
1995  z jeho iniciatívy. V r. 2005 bol 
mestom Martin ocenený za svoj celo-
životný prínos  pre šport v Turci.
Vďaka Tebe, Milan, viacerí turčianski 
športovci šírili dobré meno Martina 
a celého Turca doma aj vo svete. 
Do všetkého, čo si robil, si dával celé 
svoje srdce. Mali sme Ťa radi, Milan, 
a ďakujeme Ti za všetko. 
Česť Tvojej pamiatke!                                                                               
Bohuslav Slezák

To čo sa deje 
v meste Martin, 
na jeho úrade, 
v zastupiteľstve 
je príkladom, ako 
mesto postup-
ne rezignuje 
na svoje základné 
funkcie. Skupina 
ľudí vo vedení sa 

postupne vzďaľuje realite a sleduje len 
vlastné ciele. Mesto absolútne zlyháva 
v príprave projektov a čerpaní financií 
z mimorozpočtových prostriedkov, naj-
mä fondov EÚ, grantov, dotácií. Nemá 
pripravené projekty. Namiesto toho 
opakovane čerpá úročené bankové úve-
ry, ktoré rozpočet a budúcnosť mesta 

neúmerne zaťažujú.Je to len dôsledok 
neschopnosti a nekoncepčnosti v riade-
ní mesta. Mesto rezignovalo aj v oblasti 
informovania občanov. Nezapojilo 
sa aktívne do informačnej kampane 
k opatreniam proti ochoreniu COVID 
– 19, mnoho mesiacov bol ticho pro-
pagovaný SMS kanál, mesto zabudlo 
informovať o výstavbe splyňovacej 
stanice v Košútoch. Web mesta je ne-
prehľadný, často neaktuálny. Mestské 
zastupiteľstvo zo 16. 12. bolo na zákla-
de návrhu primátora mesta nedostupné 
vo forme záznamu, ktorý sa z nepo-
chopiteľných a neospravedlniteľných 
dôvodov nezhotovil, nebolo vysielané 
ani „naživo“. Mesto rezignovalo v ob-
lasti rozvoja cestovného ruchu. Prázdne 

video o aktivitách v cestovnom ruchu, 
ktoré sa v minulých dňoch šírilo 
internetom a kde predseda komisie ces-
tovného ruchu rozpráva o rozvojových 
plánoch, je tragikomické. Pri pohľade 
na rozvoj cestovného ruchu v okolitých 
regiónoch Slovenska či zahraničí každý 
zostáva v údive. Mesto rezignovalo 
na vyváženosť a rovnaký prístup. 
V mestom platených (vlastnených) 
médiách dostávajú priestor len určití 
poslanci, ktorí vlastne už začali pred-
volebnú kampaň. Rozdávajú vitamíny, 
darčeky, udeľujú ocenenia, strihajú 
pásky - vždy s aktívnou asistenciou ka-
mery a mikrofónu. Veľmi nevyvážené 
je vedenie mestských zastupiteľstiev. 
Niektorí poslanci majú široký priestor, 

odbočujú od tém. Iným je za to vypnutý 
mikrofón. Mesto rezignovalo na zavá-
dzanie nových moderných digitálnych, 
smart technológií, ktoré obyvateľom 
zjednodušujú, spríjemňujú, zlacňu-
jú život. Asi nikoho neprekvapí, že 
mesto Martin nie je členom SMART 
CITIES CLUBu – združenia miest, 
kde to s modernými technológiami ide. 
Mesto rezignovalo na uľahčenie života 
a možnosti komunikácie, mestský úrad 
sa okrem piatka poobede uzatvoril aj 
na celý štvrtok. Nerieši sa zmena or-
ganizácie prace, vybavovanie stránok, 
potrieb obyvateľov tak, aby to bolo 
pre občanov jednoduchšie.
Mesto rezignovalo na .... (doplňte sami, 
je toho ešte veľmi veľa).

Písať o vnímaní 
mestských zále-
žitostí vo svetle 
smutných uda-
lostí pár uplynu-
lých dní sa javí 
ako nepodstatné 
a malicherné. 
A komplikova-
né. O ktorom-

koľvek probléme začneme uvažovať, 
myseľ skôr či neskôr zablúdi k dianiu 
na neďalekom východe.  Škála 
pocitov a emócií, ktoré človekom 
počas takýchto úvah zalomcujú, je 
vyčerpávajúca, neumožňuje sústrediť 
sa na jednu tému. Len tak narýchlo 
– Martin sa za pár dní zviditeľnil ne-
slávne známou (na celom Slovensku) 

úderkou „expertov na očkovanie, im-
perializmus a medzinárodné vzťahy“ 
spred Galérie, ktorá znepríjemňuje 
život nielen nakupujúcim a návštev-
níkom centra mesta, ale i lekárom 
a najnovšie aj poslancom NR SR. 
V celoslovenských médiách tiež 
zarezonovalo rozhodnutie MsZ zrušiť 
online prenosy zo zastupiteľstva. 
Založené na vágnych argumentoch, 
ignorujúce záujem aktívnych obyva-
teľov o dianie v meste. Neprispieva-
júce k transparentnosti, ktorú mesto 
stále má vo svojich marketingových 
materiáloch. Zaváňajúce vytváraním 
neférovej výhody pre súčasného 
primátora a poslancov v blížiacich sa 
voľbách. Mesto sa rozlúčilo s býva-
lým viceprimátorom, dlhoročným 

poslancom a výraznou postavou 
martinskej a župnej komunálnej poli-
tiky, Imrichom Žigom.  Pre pracovné 
povinnosti mimo SR som poslednú 
rozlúčku nestihol. Takmer dva roky 
sme spolu pracovali v ekonomickej 
komisii, ktorej predsedal. Imrich, odi-
šiel si priskoro.  Odpočívaj v pokoji, 
budeš tomuto mestu chýbať. Vo štvr-
tok, 24. 2. sme sa zobudili do šokujú-
ceho a smutného rána. Pre mňa určite. 
Že Rusko podlo napadne suseda, 
neveril ešte v predošlý večer asi nik. 
O to väčšie zdesenie u mňa vyvoláva-
jú reakcie aj mnohých Martinčanov, 
ktorým „beztrestnosť“ sociálnych 
sietí dovoľuje šíriť bludy, polopravdy 
a nenávisť. O všetkom a z princípu. 
Veľmi ma to mrzí. V celom tom 
marazme priniesol uplynulý víkend 
„balzam na dušu“. Vlna solidarity 
a spolupatričnosti v Martinčanoch 

vzrástla. Hoci sa na Divadelnom 
námestí v sobotu podvečer nestretlo 
ohlušujúco veľa ľudí, prítomní sme 
mali možnosť počuť hlboko ľudské 
slová od predstaviteľov mesta, nie-
koľkých poslancov i organizátorov. 
Po dlhom čase bolo cítiť nádej, že by 
sme sa mali byť schopní aj v tomto 
našom malom meste postaviť na jed-
nu stranu povrazu a silno potiahnuť 
správnym smerom. Nedeľa 27. febru-
ára  nepriniesla len pekné slnečné po-
časie. Zbierka na podporu utečencov 
z bojujúcej Ukrajiny, vyhlásená 57. 
samostatným oddielom Ozbrojených 
síl SR, ukázala veľké srdce celého 
Turca. Verím, milí Martinčania, že 
tá obrovská vlna solidarity, ktorú ste 
prejavili, v nás všetkých zdvihne po-
zitívnu hladinu vzájomnosti. Buďme 
na seba za to hrdí.

Opustil nás nestor turčianskeho športu Milan Hoferica

Mesto Martin postupne rezignuje na svoje základné funkcie

V marazme sa črtá aj nádej

Milan Hoferica

SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Juraj Stahl

Patrick Schwab
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V nedeľu 27. februára 2022 sa aj 
obyvatelia mesta Vrútky zapojili 
hneď do dvoch zbierok potreb-
ných vecí pre utečencov z vojnou 
postihnutej Ukrajiny.

Jednu zbierku organizovali členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru 
vo Vrútkach, druhú Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Sloven-
sku Vrútky. V priebehu niekoľkých 
hodín Vrútočania dokázali zabezpe-
čiť množstvo potrebnej materiálnej 
pomoci, ktorá bola odovzdaná 
do kasárni SNP na Podháji, kde 
prebiehala celoslovenská zbierka 
vyhlásená 57. samostatným oddie-
lom Ozbrojených síl SR. Z výťažku 
zbierky v Cirkevnom zbore ECAV 

vo výške 620 eur bola polovica pou-
žitá na nákup potrebnej materiálnej 
pomoci a polovica odovzdaná ako 
finančný dar.
Organizátorom zbierok ako aj 
jednotlivým darcom sa na webovej 
stránke mesta Vrútky poďakoval aj 
vrútocký primátor Branislav Zacha-
rides, ktorý aj sám prispel potrebnou 
materiálnou pomocou.  Zároveň 
vyjadril nádej, že vyzbieraná pomoc 
nájde svojho adresáta v podobe 
utekajúcich matiek a detí z bojmi 
postihnutého územia. V prípade, že 
krízová situácia bude pretrvávať, 
Vrútočania sú pripravení pokra-
čovať s organizovaním ďalších 
zbierok.
Autor: (mir)

V oboch telocvičniach Spojenej 
školy na Ul. M. R. Štefánika 1 
vo Vrútkach bolo v januári tohto 
roku zrealizované odstránenie 
havarijného stavu osvetlenia 
a elektroinštalácie. 

Súčasťou stavebných prác bola aj 
vonkajšia hydroizolácia oboch te-
locviční a ich sociálneho zázemia, 
vďaka čomu sa zabránilo prenika-
niu externej vlhkosti do ich múrov. 
Na uvedený účel prispelo dotáciou 
vo výške 100 000 eur Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Následne škola z vlastných 
zdrojov zabezpečila ochranné 
siete na okná. Išlo už o tretiu etapu 
postupného odstraňovania hava-
rijného stavu jednotlivých častí 
týchto telocviční. Dnes už žiaci 
a študenti cvičia nielen pod novým 
LED osvetlením, ale aj pod zai-
zolovanou strechou a využívajúc 
zrenovované šatne a sociálne 
zariadenia.
Autor: (rim)

Po dohode s mestom Vrútky zabez-
pečili pracovníci oblastného závo-
du Slovenského vodohospodárske-
ho podniku (SVP) v minulom roku 
povolenie na výrub náletových 
drevín, ktoré postupne vyrastali 
na ploche kamenného opevnenia 
brehov Turca vo Vrútkach. 

Pri samotnom vypílení stromov a od-
straňovaní krovín pomohli členovia 
Dobrovoľného hasičského zboru Vrú-
tky. Tí sa s touto úlohou popasovali 
počas viacerých víkendov od minu-
loročného novembra až do februára 
tohto roku. Viackrát im v rámci 

svojich možností pomohli aj ostatní 
občania Vrútok, vrátane viceprimá-
tora Mariána Krivuša. V súčasnosti 
už regulované brehy nepokrýva sú-
vislá vrstva nevítaného porastu. Ako 
uviedol vrútocký primátor Branislav 
Zacharides, odstránením náletov by 
sa sanácia regulácie brehov Turca 
nemala skončiť. S požiadavkou 
na vyčlenenie primeraných financií 
na odstránenie všetkých porúch na re-
gulácii spôsobených náletmi, ako aj 
vodou a poveternostnými vplyvmi, sa 
už mesto Vrútky obrátilo na SVP a na 
Ministerstvo životného prostredia SR.
Autor: (vt)

Vrútocký kontingent vyráža. Všetkým Vrútočanom, ktorí pomáhajú, patrí veľká vďaka. Foto: vt

Primátor mesta B. Zacharides sa poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru Vrútky 
za odstránenie náletových drevín, ktoré ničili reguláciu Turca vo Vrútkach. Foto: vt 

Žiaci a študenti Spojenej školy na Ul. M. R. Štefánika už cvičia pod novým osvetlením. 
Druhá fáza stavebných prác bola zameraná na vonkajšiu hydroizoláciu oboch telocviční 

a ich sociálneho zázemia. Foto: vt

Situácia na Ukrajine nenechala chladnými ani Vrútočanov

Vrútocká Spojená škola 
má už telocvične v dobrom stave

Náletové dreviny už neničia reguláciu brehov Turca
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MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
MESTSKÉ NOVINY | SENIORI V BÁČSKOM PETROVCI

Už vyše 275 rokov žijú Slováci 
na Dolnej zemi a udržiavajú svoje 
tradície. Kontakty Martina s part-
nerským Báčskym Petrovcom 
majú už dlhoročnú tradíciu, a tak 
na poznávací zájazd spred dvoch 
rokov nedávno nadviazali martin-
skí seniori znovu. Tentoraz dostali 
ponuku martinského podnikateľa, 
organizátora martinského Festivalu 
klobás a poslanca Martina Kalnic-
kého. Do plánov trochu zasiahla 
koronakríza, ale predsa sa 11. – 13. 
februára plne v réžii M. Kalnického 
jeden autobus s 30 účastníkmi vy-
bral do Petrovca.

Uvítanie v Lesíku
Dobrá nálada akoby sa zliala dohro-
mady zo všetkých kútov Martina 
a v piatok ráno 11. februára zavládla už 
pri schádzaní v autobuse na parkovisku 
pri Strojári. Všetci seniori boli k sebe 
i ostatným zodpovední (očkovaní alebo 
prekonavší). V Petrovci boli opatrenia 
miernejšie než u nás, takže ani po tejto 
stránke neboli žiadne obavy.
„Snažím sa o rozvoj týchto priateľ-
ských medzinárodných vzťahov, - po-
vedal pre MN M. Kalnický. - Je to sku-
točne rýdze slovenské prostredie a to 
som chcel priblížiť aj našim seniorom, 
ktorí tam ešte neboli. V Petrovci orga-
nizujú Klobásafest inšpirovaní naším 
Festivalom klobás a ich organizátor 
Ščastko Durgala je aj súčasťou môjho 
organizačného tímu v Martine. Ide 

v mnohých prípadoch už o dlhoročné 
priateľské vzťahy, až na rodinnej úrov-
ni. Zvítania, večere a besedy s priateľmi 
boli úžasné“.
Tak v autobuse ako aj po ceste bolo 
o seniorov všestranne postarané. 
Po vyše 500 km boli okolo 18. h v Pet-
rovci. Martinských seniorov privítal 
richtár mestečka Báčsky Petrovec Ján 
Lačok a s ním aj Jasna Šprochová, 
predsedníčka obce (opštiny) Báčsky 
Petrovec. Čakali na Martinčanov s ve-
čerou v loveckom dome v Lesíku, kde 
už boli delegácie iných partnerských 
miest Báčskeho Petrovca a zástupco-
via petrovských spolkov. Keďže tam 
neprišla oficiálna delegácia z Martina, 
boli tam seniori a podnikatelia jedinými 
zástupcami Martina. Na uvítacej ve-
čeri bolo do 150 ľudí. V pozdravných 
príhovoroch J. Šprochovej, J. Lačoka, 
zástupcu Matice slovenskej v Srbsku 
a M. Kalnického všetci ocenili rozví-
janie týchto srdečných, priateľských 
a veľmi blízkych vzťahov. Bola tam aj 
skupina z Nadlaku z Rumunska a od 
nás z Horehronia, z Rijeky, z Belehradu 
i z východoslovenských obcí v okolí 
v okolí Šiat. Bukovinky.
Naši seniori boli ubytovaní vo vychy-
tenom miestnom hoteli Alexandria 
a v Eko-apartmánoch. Po celý čas sa 
o nich staral Spolok petrovských žien 
a spolok seniorov. Tri dni sa im veľmi 
ochotne venoval Ján Paulis (učiteľ s vý-
bornými vzťahmi s naším Fomatom) 
a Samuel Kondač.

M. Kalnický sa venoval aj rozvíja-
niu družobných vzťahov na oficiál-
nej večeri s delegáciami partnerských 
miest. Bola v Petrolande – v reštaurácii 
v areáli akvaparku, ktorý tam postavil 
slovenský investor. 

Klobásafest 2022
Na Klobásafeste súťažilo 82 tímov, 
zložených, ako sa písalo v pozvánke, „z 
jedného triezveho šoféra a troch smäd-
ných rytierov“. Okrem toho súťažili aj 
trojčlenné družstvá vo výrobe škvar-
kov, v súťažnej ochutnávke domácej 
pálenky a aj v tradičnom mútení masla.
Okrem toho tam boli aj rôzne stánky 
s výrobkami – Klobásafest je v širo-
kom okolí najväčšie podujatie. Za krás-
neho počasia festival navštívilo vyše 
6000 ľudí.
Na záver vyhlásila prísna hodnotiaca 
komisia najlepších výrobcov čerstvých 
klobás.  
M. Kalnický: - Pristavovali sa pri nás 
ľudia, zábava bola družná, seniori si 
pozerali fotografie z minulých ročníkov 
a fotografovali sa s priateľmi... My sme 
vytvorili dva tímy – jeden martinskí se-
niori a druhý Penzión Ľadoveň. 
Čo ma milo prekvapilo, získali sme aj 
dve veľké ocenenia – prvé, ako seniori 
z Martina sme dostali diplom pre „naj-
lepších kamarátov Klobásafestu“ 
a najpočetnejší tím. Pri preberaní 
ocenenia sme si aj na pódiu zaspieva-
li Slovenské mamičky – a keďže sme 
mali medzi sebou aj členov spevokolu, 
zanechali sme hlbokú stopu.“ Druhým 
ocenením bola strieborná medaila 
za čerstvú klobásu. Príznačne napísali 
o súťaži na www.kulpin.net: „Klobása 
môže byť iba dobrá, chutná. Niektoré, 
predsa, boli o štipku lepšie. No najlep-
šia bola veselá nálada.“
V tombole bol ako 1. cena veľký televí-
zor od M. Kalnického. Aj naše družstvo 
seniorov bolo v tombole úspešné – vy-
hrali fúrik plný záhradkárskych potrieb, 
ktorý „exportovali“ až do Martina.

Klobásafest zhodnotil aj Jaroslav Čiep 
z novosadského týždenníka Hlas ľudu: 
„Týmto činom sa im vlastne z roka 
na rok viac darí dostať petrovské 
prostredie ako viditeľnú destiná-
ciu na turistickú mapu regiónu, a tak 
zabezpečiť silný dôvod pre turistov, aby 
navštívili Petrovec.“

Nedeľa plná poznávania
Martinskí seniori si pozreli aj múzeum, 
najstarší dom v obci, obrovský lis 
na konope a zoznámili sa s vývojom 
obce pred vojnou i medzi vojnami a po 
vojne. Dozvedeli sa, že Báčsky Petro-
vec bol pojmom na trhu s chmeľom.
Neobišli Galériu Zuzky Medveďovej, 
boli aj v spolku petrovských umelcov 
a tak ako v spolku žien, aj tu urobili 
zbierku na dobrú vec. Stretli sa aj 
s podpredsedníčkou Matice sloven-
skej v Srbsku Annou Horváthovou... 
a mnohými inými.
Ako povedala Jasna Šprochová, 
petrovskí seniori sú pomocná ruka 
miestneho spoločenstva – ľavá, pravou 
sú ženy zo Spolku petrovských žien.
A tie sa nezapreli - napiekli svadob-
ných koláčov a nabalili slovenských 
hostí i do autobusu na celú cestu.
Už pri lúčení a ďakovaní spriadali 
plány na budúce stretnutia. A nasle-
dovala cesta domov – veselá rovnako 
ako cesta na juh. Ako povedal šofér 
Ľubomír Jesenský z MT-lines, – takúto 
partiu ešte neviezol, celou cestou sa 
bavili, spievali.
Ešte niekoľko dní doznievali v ľuďoch 
zážitky z Petrovca, ale až do nasledu-
júceho stretnutia všetkým vydrží ten 
krásny pocit zo stretnutia s priateľmi, 
na ktorých sa nezabúda. Lebo znovu 
sa potvrdilo, že nezáleží na tom, koľko 
človek má – ale koľko dá inému člo-
veku.
Ako povedal M. Kalnický: „Toto 
priateľstvo má už hlboké korene a dá 
sa na ňom stavať. My sa budeme Pet-
rovčanom revanšovať u nás.“
Autor: Michal Beňadik, 
foto: Ivor Husár 

Martinskí seniori v Báčskom Petrovci (Vojvodina, Srbsko)

Súťažný tím martinských seniorov s ocenením Martinčania so ženami z petrovského spolku V Galérii Z. Medveďovej

„Máme nádej, že sa ešte stretneme“


