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„Vlak Martin“ treba 
ťahať; nielen tlačiť

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

MESTSKÉ NOVINY si všímajú mno-
ho stránok života v meste. No najmä tie, 
ktoré hovoria o kvalite života. – Tá nás 
buď obohacuje – alebo chýba a potom 
nám to všetkým uberá zo života. Tešíme 
sa z úspechov kultúry i športu, ktoré nám 
prinášajú pozitívne emócie, z aktivít nad-
šencov, ktorým záleží na meste a regióne. 
O to viac ma potom  mrzí, keď sa potenci-
álom mesta, občanov mrhá. To sú tie prí-
pady, ktoré opakovane pripomienkujem 
aj na rokovaniach. Aj tu píšeme o dvoch 
zastupiteľstvách, na ktorých sa napl-
no prejavila neochota (alebo neschop-
nosť) vedenia mesta sústrediť všetky sily 
na najväčšie projekty. Áno, sprevádza to 
kritika – ale to je len logický sprievod-
ný jav toho, že mesto sa vyhýba analý-
zam, nekomunikuje, triedi poslancov – 
a tým aj ich voličov – na „našich“ a „tých 
druhých“. Ak sa napokon o problémoch 
MHD a parkovania predsa len diskuto-
valo, nebola to náhrada bežnej správy 
s analýzou a uzneseniami. Vedenie mesta 
ustúpilo tlaku – ale malo by to byť nao-
pak: malo by iniciovať analýzy a diskusie 
k nim. To by bol prejav koncepčnosti.
V týchto MN prinášam ďalšiu časť svoj-
ho programu ako kandidát na primátora. 
Som presvedčený, že treba a je možné 
riešiť problémy vecne a koncepčne, že 
je možné a nutné spájať sily všetkých 
schopných poslancov i ďalších odbor-
níkov. 
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

Finále play-off:                                       
„Rytieri“ vs. Vlci  (str. 18 a 19)

Slovenské komorné divadlo Martin 
stojí za Ukrajinou a odsudzuje agresiu 
Ruska. To, čo sa deje na Ukrajine, 
sa týka nás všetkých. Aby SKD 
podporilo Ukrajinu, ktorá čelí ruskej 
invázii, pridalo sa do programu 
benefičných koncertov pre Ukrajinu. 
Pod názvom „4Ukraine - Koncert 
pre Ukrajinu“ sa uskutočnil v piatok 
25. marca v kaviarni BREPT. 

Účinkovali: Barbora Botošová 
(husle), Michaela Kaločai Bobeková 
(spev), Marek Konček (klavír) 
a Tomáš Kramár (kontrabas).
Účastníci koncertu „4Ukraine“ 
strávili príjemný večer 
a dobrovoľným príspevkom 
podporili ľudí na úteku. Vyzbierané 
financie putovali organizácii Človek 
v ohrození.

Aktivity pre Ukrajinu budú 
pokračovať. SKD sa zapojilo 
do výzvy Fondu na podporu umenia 
„Pomoc pre umelcov a umelkyne 
na úteku“, zaregistrovalo sa a po 
schválení kanceláriou fondu bude 
SKD zaradené do registra pre pomoc 
a podporu ukrajinským umelkyniam 
a umelcom.
Autor: (bkon), foto: (bor)

Koncert „4Ukraine“

Sledujte:
www.mestskenoviny.sk (správy, publicistika, osobnosti, podujatia...)
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Od decembra minulého roku 
môžete aj na našom FB profile 
sledovať podcasty o Martine 
a Martinčanoch pod názvom 
Martin SiTY. Cieľom tejto ini-
ciatívy Martina Kalnického ako 
kandidáta na primátora mesta 
Martin je formou netradičných 
rozhovorov so zaujímavými 
a inšpiratívnymi osobnosťami, 
ktoré sú spojené s naším mestom, 
prinášať nové nápady a formy 
do verejného priestoru.

Prvým hosťom tohto podcastového 
seriálu Martina Kalnického bol vy-
nikajúci športovec, útočník, strelec, 
odchovanec martinského hokeja, 
36-ročný Jaroslav Markovič ml., 
ktorý v mužskej kategórii odohral 
viac ako tisíc zápasov. „Džajro“ 
zdedil hokejové gény po svojom 
otcovi. Ten reprezentoval Českoslo-
vensko na ME do 18 rokov (1977) 
v Západnom Nemecku, odkiaľ sa 
vrátil so striebornou medailou. Syn 
ho napodobnil na MS „18“ (2003) 
v Rusku, kde so Slovenskom získal 
takisto kov strieborného lesku. 

J. Markovič ml. debutoval za muž-
ské áčko Martina v slovenskej 
extralige vo veku 17 rokov, keď ho 
do prvého mužstva vytiahol tréner  
Milan Hovorka. S materským klu-
bom je jeho najväčším úspechom 
extraligový bronz (2010). Okúsil 
aj legionársky chlebíček. Pôsobil 
v Amerike (Tri-City Storm), v Čes-
ku (Pardubice, Slavia Praha, Vsetín) 
a Nemecku (Heilbronn). Momen-
tálne hráva v SHL za Žilinu. Počas 
kariéry vyhral jeden majstrovský 
titul, konkrétne s Pardubicami 
(2012), ku ktorému, ako sám hovo-
rí, prišiel ako slepé kura k zrnu, lebo 
do mužstva naskočil až na konci 
základnej časti. „Dôležitá etapa 
môjho hokejového života sa udiala 
niekoľko rokov predtým v zámorí, 
kam som prišiel ako 19-ročný. 
V najvyššej americkej juniorskej sú-
ťaži (USHL) som účinkoval v dvoch 
sezónach (2004/2005, 2005/2006), 
v ktorých som bol úspešný aj v ka-
nadskom bodovaní. Tento angaž-
mán mi dal po športovej i životnej 
stránke veľmi veľa. Otvorilo mi 
to oči, ako to funguje vo vyspelom 

hokejovom svete. Nazbieral som 
veľa nových skúseností, z ktorých 
som neskôr čerpal, keď som sa vrá-
til na Slovensko. Mojím domovom 
je Martin. O to viac ma mrzelo, že 
po skončení ročníka 2016/2017 
nasledoval krach bývalého klubu. 
Našťastie sa potom martinský hokej 
predsa len podarilo zachrániť.“
„Džajro“ je verný športovému 
životnému štýlu. Hokej ho napĺňa. 
Je aktívnym hráčom, ale v tejto 

sezóne aj trénerom hokejistiek 
MHK Martin. Okrem toho sa spolu 
s Tomášom Pokrivčákom anga-
žuje vo fitness odvetví (fitko M61 
workout). 
Nie je mu jedno, ako sa Martin 
rozvíja. „Naše mesto s okolitou 
nádhernou prírodou má veľký 
potenciál. Verím, že v blízkej bu-
dúcnosti bude mať Martin na mape 
Slovenska znovu dôstojnejšie 
postavenie.“

V druhej epizóde seriálu podcas-
tov o Martine a Martinčanoch 
s názvom Martin SiTY sa Martin 
Kalnický zhováral so žurnalis-
tickou osobnosťou a redaktorom 
MESTSKÝCH NOVÍN Michalom 
Beňadikom.

M. Kalnický v úvode relácie pred-
stavil svojho hosťa ako bývalého 
vedúceho redaktora Života Turca 
a šéfredaktora Nového Života Turca, 
rečníka na tribúne počas novembro-
vých udalostí v roku 1989, bývalého 
poslanca Okresného národného 
výboru v Martine (1985 – 1990), 
autora úspešnej reprezentatívnej pub-
likácie s názvom Martin, ktorá bola 
vydaná v roku 1984, zriaďovateľa 
neštátneho predškolského zariadenia 
Ako u mamy, otca troch detí a rodáka 
z Lehoty pod Vtáčnikom.
„Do Martina som prišiel v októbri 
1979. Priviedla ma sem práca, novi-
nárčina. Tá ma tu aj udržala a plánu-
jem tu zostať, kým sa bude dať. Prvé 
články som začal publikovať takmer 
pred 50 rokmi ešte ako stredoškolák. 
Mojou ambíciou bolo v prievidzských 

regionálnych novinách Prieboj, s kto-
rými som spolupracoval, predstaviť, 
čo sa deje v našej obci, ale aj prinášať 
príbehy ľudí, ktorí síce neboli ničím 
výnimoční, ale žili statočný život a na 
chlieb si zarábali poctivou prácou.“
Ako Michal v rozhovore spomenul, 
po úspešnom zvládnutí vysoko-
školského štúdia bol jeho kariérny 
postup dramatický, divoký a strmý. 
„V auguste 1979 som sa bol na pléne 
ONV v Martine predstaviť ako bu-
dúci redaktor okresných novín Život 
Turca. A oni ma rovno schválili (o 
čom som vôbec nevedel) za vedúceho 
redaktora. Štart som mal mimoriadne 
ťažký, ako novinár som iba začínal, 
nepoznal som mesto, región, ani ľudí. 
Musel som sa boriť s nedôverou. 
Dalo sa to zvládnuť tak, že som sa 
snažil robiť svoju prácu, ako najlepšie 
viem.“ 
A práve týmto profesionálnym 
prístupom si napokon získal rešpekt 
v redakcii i martinskej spoločnosti. 
Ako správny kapitán úspešne viedol 
noviny nielen v období, keď nám 
vládla jedna strana, ale aj počas 
transformácie a prechodu na trhové 

hospodárstvo.
„V roku 1990 sa vydavateľ zme-
nil, namiesto ONV to bola jedna 
bratislavská firma, ktorá to však 
nezvládla, a preto sme si založili Nový 
Život Turca. Bolo to veľmi náročné, 
museli sme si na seba zarobiť, ale 
našťastie sme to dokázali. Všetkým 
mojim spolupracovníkom ďakujem, 
bez ich profesionality a nadšenia by 
to nebolo možné. Veľkou oporou mi 
bol Igor Gabaj, ktorý, žiaľ, odišiel 
z tohto sveta predčasne.“ 
Michal je aj teraz novinárom, ktorý 
sa snaží informovať ľudí objektív-
ne, nezávisle a zobrazovať život čo 
najpresnejšie. V súčasnosti sa v tomto 
smere môže realizovať v MEST-
SKÝCH NOVINÁCH. 
No nielen novinárčina je jeho život. 
Spolu so svojou manželkou podniká 
v školstve, keď založili neštátne pred-
školské zariadenie Ako u mamy, kde 
sa personál venuje deťom s láskou, 
veľmi citlivo a s mimoriadnou pozor-
nosťou, čo sa v menšom kolektíve dá 
lepšie aplikovať do praxe. „Odborný 
pohľad je veľmi dôležitý, psychológ 
dokáže učiteľkám poradiť, konzulto-

vať s nimi a nájsť spôsob, ako rozvíjať 
u detí to, čo potrebujú. Samozrejme, 
keď sme do toho išli, nevedeli sme, 
aké to bude náročné, stálo nás to veľa 
nervov, aj financií, ale zabojovali sme, 
lebo sme presvedčení o tom, že to má 
význam a pre deti je to z hľadiska ich 
budúceho rozvoja veľkým prínosom.“
Michal Beňadik môže po 40 rokoch 
strávených v Martine smelo hovoriť 
o sebe, že je Martinčan. Stále sa zaují-
ma o veci verejné, lebo mu na našom 
meste veľmi záleží. „Naďalej chcem 
spolupracovať s múdrymi ľuďmi, 
ktorých je v Martine veľa. Želám 
nášmu mestu, aby zasa zažilo slávne 
obdobie. Už je čas, aby sa sformovala 
generácia, ktorá dokáže spolupraco-
vať v prospech mesta, ktorá dokáže 
ťahať za jeden povraz a motivovať 
ostatných svojím príkladom, svojím 
prístupom a aktivitami. Potom sa 
mesto Martin zmení k lepšiemu.“
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

MARTIN SI TY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL  

Dôstojnejšie miesto na mape Slovenska

Kedy sa mesto Martin zmení k lepšiemu? 

Podcastový seriál odštartoval Martin Kalnický s hokejistom 
Jaroslavom Markovičom. Foto: archív
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ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Preložené februárové zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva sa 
v priestoroch veľkej zasadačky 
Mestského úradu v Martine kona-
lo 17. marca.

MANDÁT
Novým členom MsZ sa na začiatku 
schôdze po zložení poslaneckého 
sľubu stal bývalý úspešný boxer Mi-
chal Franek, ktorý sa okamžite ujal 
svojho mandátu za mestskú časť Ľa-
doveň-Jahodníky-Tomčany. Nový 
poslanec M. Franek absolvoval 
celé zasadnutie a po jeho skončení 
pre MN povedal: „Je mi ľúto, čo sa 
stalo, že pán Imrich Žigo predčas-
ne odišiel z tohto sveta. Nastúpiť 
do zastupiteľstva za týchto okolností 
nie je jednoduché. Nebude ľahké ho 
nahradiť, ale vynasnažím sa za ten 
krátky čas, ktorý zostáva do konca 
tohto funkčného obdobia, pracovať 
tak, aby som dôveru občanov neskla-
mal. Samozrejme, že mojou prioritou 
je šport, ale budem sa snažiť aj 
v iných oblastiach podporiť každý 
dobrý návrh, ktorý bude v prospech 
Martinčanov a nášho mesta.“

ZÁMENA
Pôvodne ohlásený program 
zasadnutia MsZ sa dočkal niekoľ-
kých korektúr. Napr. prešiel návrh 
viceprimátora Rudolfa Kollára, 
aby sa vôbec nerokovalo o jednom 
uznesení o zámene nehnuteľného 
majetku. Konkrétne sa to týkalo 
zámeny, vďaka ktorej chcelo mesto 
nadobudnúť pozemok v oplotenom 
areáli amfiteátra a pozemky z jeho 
južnej strany, spolu o výmere 9840 
m². Mesto by to vymenilo za svoje 
pozemky, ktoré nevyužíva pre svoje 

potreby a tvoria časť verejného 
priestranstva v MČ Košúty. Ako 
bolo uvedené v predkladanom 
materiáli, všeobecná hodnota 
tohto pozemku vo vlastníctve mesta 
Martin bola stanovená znaleckým 
posudkom v sume 44,19 eur/m². 
Napriek tomu, že táto kontroverzná 
zámena bola stiahnutá z rokovania, 
niektorí poslanci to nenechali len tak 
a v ďalšom priebehu schôdze nešet-
rili kritikou na adresu vedenia mesta. 
Podľa nich sa za tých podmienok 
nemalo ani len uvažovať o takej 
zámene, lebo v prípade schválenia 
uznesenia č. 28/22 by mesto prišlo 
o veľa peňazí. Ako odznelo v pléne, 
vedenie mesta prebral až verejný 
tlak a kritika, ktorá sa spustila, keď 
vyšiel najavo zámer zrealizovať 
túto zámenu za spomínanú cenu, 
ktorá sa zdá byť v tejto lokalite silne 
podhodnotená. 

UKRAJINA
Poslanci schválili procedurálny 
návrh Tomáša Ignačáka o tom, že 
Mestské zastupiteľstvo v Martine 
odsudzuje ruskú agresiu na Ukraji-
ne. A všetci prítomní si potom v za-
sadačke MsÚ na výzvu martinského 
primátora Jána Danka minútou ticha 
uctili pamiatku obetí vojenského 
konfliktu na ukrajinskom území.

ŠKOLSTVO
Zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom 
dodatku č. 5 k VZN č. 51 o zriaďo-
vaní školských obvodov na území 
mesta Martin. Šesť ulíc z MČ 
Záturčie (Hlboká, Pltníky, Riečiny, 
Sadová, Štepnická a Zámocká) 
boli pôvodne zaradené do školské-
ho obvodu ZŠ s MŠ, Podhájska. 

Na žiadosť MČ Záturčie boli tieto 
ulice presunuté do školského obvo-
du ZŠ, A. Stodolu. V ďalšom bode 
členovia MsZ podporili VZN č. 
134 o určení spádových materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Martin na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania. 

FINANCIE
Poslanci schválili návrhy na zme-
nu rozpočtu na rok 2022. Napr. 
zvýšenie o nevyčerpané finančné 
prostriedky na investičné akcie 
(160 629 eur) a nevyčerpané 
prostriedky VMČ z roku 2021 (87 
614 eur), zvýšenie o nevyčerpané 
finančné prostriedky z rezervného 
fondu na investičné akcie schválené 
v r. 2021 (3 051 042 eur), zvýše-
nie o úhradu záväzku za mestskú 
autobusovú dopravu z roku 2021 
z rezervného fondu (600 632 eur) 
a pod.

ŠPORT
MsZ schválilo udelenie verejných 
ocenení mesta Martin v zmysle VZN 
č. 71 najlepším športovcom roka 
2021 podľa štyroch kategórií.
Športovec: 1. Gabriela Gajanová 
(atletika), 2. Pavol Kopp (športo-
vá streľba), 3. Marco Hajnecký 
(džudo). 4.- 9. Libor Čech (špor-
tová streľba), Slávka Holubjaková 
(MMA), Lucia Hrivnák Klocová 
(atletika), Tomáš Jurčík (rádio-orien-
tačný beh), Lívia Lepejová (lyžo-
vanie na tráve), Nina Štrbáková 
(hokej). 
Talent: Tomáš Mencel (atletika).
Kolektív: Yachtclub Dynamo Ener-
gia (Jozef Hnilica, Marcel Maťov-
čík, Michal Záhradný), spoločenské 
tance (Maximilián Nemrava, Sára 

Brodňaská). Udelenie ďakovného 
listu pre Dobrovoľný hasičský zbor 
mesta Martin-Záturčie.
Čestné uznanie za celoživotný prí-
nos: Milan Janík, Pavel Slouka.

ĎALŠIE
MsZ ešte odsúhlasilo dodatok č. 20 
k VZN č. 76 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
Schválilo tiež zriaďovacie listiny 
štyroch dobrovoľných hasičských 
zborov, ktoré pôsobia v Martine, 
spolu s vymenovaním ich riaditeľov 
– Ľubomír Mateáš (DHZM Martin), 
Ľubomír Vanko (Priekopa), Dušan 
Krištof (Tomčany) a Peter Hajas 
(Záturčie). Poslanci prerokovali 
aj iné body a prijali ešte niekoľko 
ďalších uznesení.

ZÁVER
Už v úvode zasadnutia sa potvrdil 
trend neschvaľovať návrhy opozič-
ným poslancom. Napr. návrh Marti-
na Kalnického zaradiť do programu 
schôdze bod „Informatívna správa 
o hospodárení v DPMM a infor-
matívna správa o rozostavaných 
investičných akciách v meste 
Martin a ekonomických dopadoch 
na mestský rozpočet“ podporilo 10 
poslancov, ale keďže rovnaký počet 
bol proti, nedostalo to zelenú. M. 
Kalnický ako člen poslaneckého 
klubu Platforma neskôr pripomenul, 
že ich dlhodobo nepozývajú na dis-
kusie o dôležitých bodoch. Keby 
áno, možno sa mohlo predísť trápnej 
situácii, keď musela byť jedna zá-
mena pozemkov, po tom akú nevôľu 
vzbudila na sociálnych sieťach, 
s hanbou stiahnutá z rokovania.
Autor. (ľch)

Kontroverznú zámenu pozemku stiahli z rokovania schôdze

Michal Franek zložil poslanecký sľub. Foto: ľch

Uvažovaná zámena pozemkov (na fotografii vpravo od bytovky) rozbúrila 
hladinu verejnej mienky v Martine. Foto: ľch
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Vo štvrtok 31. marca mali mar-
tinskí poslanci nebývale „malý“ 
program, približne 2/3 zvyčaj-
ného, len 19 bodov. Vyzeralo to 
na dopoludňajší program. No 
napokon bolo všetko inak a spôso-
bil to dlho odmietaný bod: situácia 
v dopravnom podniku (a prispel 
aj neplánovaný bod: problém 
parkovania).

Na úvod poslanci aplaudovali 
oceneným, ktorí si prevzali verejné 
uznanie mesta: Ceny dobrovoľníka 
- Janka Droppová (za výnimočnú 
sociálno-zdravotnú pomoc de-
ťom-autistom) a PhDr. Adriana 
Fontányová (za pomoc ženám 
v núdzi a ich deťom). J. Droppová 
poďakovala za pomoc deťom-autis-
tom a ich rodinám a vyzvala mesto 
hľadať riešenia aj pre pomoc do-
spievajúcim autistom, vyžadujúcim 
pracovné uplatnenie.
Už tradične sa viedla úvodná „záko-
pová vojna“ o program rokovania. 
Kým na schválenie stačila jednodu-
chá väčšina prítomných poslancov, 
na doplnenie nových bodov progra-
mu vyžaduje rokovací poriadok 
väčšinu všetkých (31) poslancov. 
A tak neprešli návrhy poslancov M. 
Kalnického (doplniť bod o finančnej 
situácii dopravného podniku mesta) 
ani M. Beláka (doplniť rozpravu 
o zrušení zákazu vysielať zastupi-
teľstvo v priamom prenose TVT). 
Paradoxne, o jedinej zmene progra-
mu, ktorá prešla (vypustenie správy 
o prevode pozemku v Priekope), sa 
napokon napriek tomu siahodlho 
diskutovalo...

Veľa práce v mestských častiach
Pri správe o plnení úloh výborov 
mestských častí prednosta mest-
ského úradu Ján Žila uviedol, že len 
za uplynulých 2,5 mesiaca dostal 
na stôl z mestských častí 70 úloh. 
Komunikáciu s ním ocenil aj nový 
predseda VMČ Ľadoveň-Jahod-
níky-Tomčany (najväčšia mestská 
časť) Martin Kalnický, ktorý vyjadril 
nádej, že môže počítať s podporou aj 
v dobiehaní viacerých nesplnených 
úloh, na ktoré narazil po prevzatí 
funkcie.

Nízke výdavky na informovanosť
Bez rozpravy prešla správa o kon-

trolách útvaru hlavného kontro-
lóra (manažment investícií mesta 
v r. 2020, bežné výdavky mesta 
na informovanosť občanov, verejné 
obstarávania na ZŠ s MŠ, Hurbano-
va ul. a oprávnenosť platieb mesta 
minuloročnému poskytovateľovi 
MHD – SAD Žilina). V žiadnej 
z kontrol nezaznamenali vážne 
nedostatky.  
V správe o výdavkoch na informo-
vanosť sa uvádza, že mesto pláno-
valo (po znížení) na informovanosť 
27 400 eur, skutočné čerpanie bolo 
8904 eur (na inzerciu v MY Turč. 
novinách, nákup fotografií, piktogra-
mov, textov o pamiatkach, reklam-
nej stany na úrade a na plagáty 
do MHD). Z posledne menovanej 
správy vyplynulo, že MHD nás vlani 
stála 2 860 300 eur.

Dlho o pozemkoch, polícii 
a architektúre
Veľa emócií vyvolal predaj/prená-
jom pozemku 190 m2 v Priekope. 
Kým výbor mestskej časti a rada 
mesta súhlasili s predajom, komi-
sia legislatívna, územného plánu 
a výstavby bola len za prenájom (sú 
v nej okrem architekta, právnika 
a úradníčky poslanci: K. Šubjaková, 
T. Ignačák, P. Kašuba, Z. Kozák, R. 

Gajdoš a M. Uherčík). Proti predaju 
bol aj Útvar hl. architekta – čo 
rozporoval viceprimátor R. Kollár 
a nevysvetlila to ani hl. architektka 
Ing. arch. Z. Mendelová. Dôvodom 
odporu voči predaju bola ochrana 
majetku mesta pre budúcnosť, 
i keď momentálne sa hodnotí ako 
nevyužiteľný, a právne nejasnosti. 
M. Kalnický zdôraznil, že materiál 
do zastupiteľstva musí mať právnu 
oporu. M. Uherčík kritizoval, že táto 
správa názorne ukázala, ako poslanci 
nerešpektujú odborný názor špecia-
lizovaného útvaru mesta. Poslanci 
potom schválili uznesenie rady a aj 
zámer na predaj pozemku.
Viacero poďakovaní si následne vy-
slúžila mestská polícia i útvar archi-
tekta, až sa jeden z poslancov ozval, 
že to zas netreba s tým ďakovaním 
až tak preháňať... Nové pri mest-
skej polícii je, že sa stala súčasťou 
integrovaného záchranného systému 
a že, podľa informácie z rozpravy, 
došlo k presunu ťažiska od represie 
k výchove a pomoci, no väčšinu jej 
kapacít zaberala prevencia v súvise 
s pandémiou, čo by sa malo meniť. 
Námetom na zlepšenie sú aj upozor-
nenia viacerých poslancov (Kal-
nický, Homola, Vons) na problém 
bezdomovcov v centre a na prípady 

prepadávania detí neprispôsobivými 
deťmi. Vyhodnocuje sa aj námet po-
silniť kamerový systém MP o nové 
kamery v kritických lokalitách.
Na druhej strane, pri správe o útvare 
hl. architekta viacerí poslanci vyslo-
vili kritiku, že mestu chýba vízia roz-
voja a zdôraznili potrebu posilniť tak 
útvar hl. architekta ako aj investičné 
oddelenie úradu, a to personálne ako 
aj finančne.

Najväčším problémom je „rôzne“
O rokovaní a jeho priebehu niečo 
nasvedčuje už výpočet tém v bode 
„rôzne“: odmeňovanie členov 
komisií, presun projektu výstavby te-
locvične za cca 1 mil. eur z Ľadovne 
na Sever, činnosť dopravného podni-
ku mesta, rozsah pomoci mesta ukra-
jinským utečencom pred vojnou, 
rozsah, priebeh výstavby na holiach 
a jej súlad s regulatívmi územného 
plánu, stav zimného štadióna, vyu-
žívanie financií nadácie Nová šanca. 
Mnohé z toho sú zložité problémy, 
presahujúce možnosti bodu „rôzne“, 
v ktorom sa neprerokúvajú priprave-
né správy, reagovať možno otázkami 
či faktickou poznámkou, ale v nej 
nemožno dať návrhy na uznesenie. 
Zároveň rokovací poriadok vylučuje 
prerokúvať v tomto bode „majetko-
vo-právne veci, návrhy s dopadom 
na výdajovú časť rozpočtu mesta 
a personálne návrhy“.  

Predsa aj o MHD a parkovaní 
Poslanci potom odhlasovali, že majú 
dostať priestor na vystúpenie riadi-
telia mestských spoločností – Ing. 
J. Slamka (Dopravný podnik mesta 
Martin) a Ing. M. Lepeta (Turiec, 
a. s.). Ich vystúpenia sprevádzalo 
množstvo otázok poslancov, pole-
miky s viceprimátorom R. Kollárom 
i kritika na neexistenciu stratégie 
rozvoja mobility a komunikácie 
mesta s občanmi. (Podrobnejšie 
píšeme o problémoch parkovania 
a MHD na inom mieste MN.)
Zastupiteľstvo potom ešte stihlo 
schváliť zmenu v odmeňovaní 
poslancov za prácu v komisiách, 
neschválilo návrh o vypracovaní 
koncepcie nájomného bývania 
v meste a potom primátor musel 
rokovanie prerušiť pre nízky počet 
prítomných poslancov, a teda stratu 
uznášaniaschopnosti zastupiteľstva.
Autor: Michal Beňadik, 
foto: mesto Martin

ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

„Dvojtretinové“ zastupiteľstvo sa napokon rozišlo, 

Snímka z katastra približuje situáciu pozemku, ktorého zámer predaja vyvolal širokú 
diskusiu poslancov (modro vyšrafovaný). Pozemky s parc. číslami  1337/75 a 1337/128 
patria mestu Martin, pozemky parc. č. 4451/29 a 4451/26 (vľavo a hore) patria vlastní-

kom s rovnakým priezviskom s právom prechodu cez susedným pozemok 4451/29.

stratilo uznášaniaschopnosť



MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Ročník 6, číslo 3/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | MAREC | 3 / 2022

Strana 6

Nie v riadnom programe, ale až  
v bode rôzne marcového zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva 
v Martine rezonovali dve témy – 
mestská hromadná doprava  
a parkovacia politika. 

DOPRAVA
Po vystúpení riaditeľa Dopravného 
podniku mesta Martin Ing. Jána 
Slamku začala diskusia o mestskej 
hromadnej doprave, do ktorej sa 
zapojili viacerí poslanci. Napr. 
aj Martin Kalnický, ktorý šéfovi 
DPMM adresoval štyri otázky: 
1. Ako sa bude riešiť otoč autobusov 
MHD vo Vrútkach, aké sú možnosti?
2. Ako to bude s umorovaním straty, 
ktorá vznikne DPMM pri prevádzko-
vaní MHD, pretože Úrad pre verejné 
obstarávanie dal jasné stanovisko 
k tomu, ako môžu samosprávy 
s tým nakladať? Je pravdou, že táto 
strata bude na pleciach DPMM, resp. 
100-percentného vlastníka mesta 
Martin? 
3. Ako to bude s depom, z akých 

prostriedkov a kde sa vybuduje? To 
isté sa týka aj čerpacej stanice.
4. Ako vyzerá návrat finančných 
prostriedkov pre DPMM vo veci 
7,5 miliónovej investície na nákup 
nových autobusov MHD?
Z odpovedí J. Slamku sme sa dozve-
deli, že existuje niekoľko variantov 
ohľadne otoče vo Vrútkach (zatiaľ 
nie je známy finálny výber). Čo sa 
týka toho, že nebudú môcť vyúč-
tovať stratu samosprávam, takouto 
informáciou vraj nedisponujú. Depo 
plánujú vybudovať na mestských 
pozemkoch (ešte nie je rozhodnuté 
o spôsobe financovania) a čerpacia 
stanica (postaví ju štát) by mala 
byť hotová do leta tohto roku. No 
a s návratom financií je to tak, že 
DPMM rozpracoval dva veľké pro-
jekty na získanie eurofondov spolu 
v hodnote 3 mil. eur a jeden z nich 
je na refundáciu nákladov na nákup 
autobusov MHD.
M. Kalnický potom pripomenul, že 
to by išlo len o čiastočné preplatenie 
nákladov. Kde sú tie predvolebné 

sľuby súčasného primátora o finan-
covaní z európskych zdrojov a o bez-
platnej MHD? Ako ďalej odznelo 
v pléne, realitou je to, že od 1. januára 
2022 premáva 35 nových zelených 
autobusov s pohonom na stlačený 
zemný plyn (CNG), mesto si plní 
svoju povinnosť a zabezpečuje 
pre verejnosť dopravnú obslužnosť, 
ale to je iba jedna stránka mince, lebo 
tou druhou je ekonomika a hospodá-
renie DPMM. Aké sú výsledky nové-
ho podniku za prvý kvartál? A prídu 
aj ďalšie otázky, na ktoré bude 
potrebné odpovedať, aby verejnosť 
bola dostatočne informovaná.

PARKOVANIE
Riaditeľ Turiec, a. s., (prevádzko-
vateľ parkovania v meste) Ing. Mi-
roslav Lepeta informoval o činnosti 
tejto mestskej spoločnosti v súvislosti 
s parkovacími možnosťami v jednot-
livých mestských častiach Martina. 
Ako povedal, fyzicky si prešli päť 
MČ (všetky okrem Priekopy a Pod-
hája), kde napočítali celkovo 9144 
parkovacích miest, z toho bolo k 31. 

marcu tohto roku zaevidovaných 
1640 vyhradených parkovacích miest 
a 180 vyhradených parkovacích 
miest ťažko zdravotne postihnutých 
občanov. Informoval aj o ďalších 
krokoch, ale celkovo toto vystúpenie 
neprinieslo nič prevratné, čo niektorí 
členovia MsZ kritizovali konštato-
vaním, že od decembra 2020, keď sa 
schvaľovala nová parkovacia politi-
ka, až doteraz, sa o tejto problematike 
málo diskutuje a nevidieť posun 
vpred. Namiesto toho, aby otázok 
ubudlo, skôr je to naopak. Ako bude 
vyzerať kompletne spracovaná 
filozofia parkovacej politiky mesta 
Martin? Kto bude financovať par-
kovacie domy (uvažuje sa o jednom 
v Košútoch a jednom v Záturčí)? 
Ako sa po pripravovaných zmenách 
teraz postaví k regulácii parkovania 
martinská verejnosť, ktorá sa vlani 
vzbúrila, keď odmietla parkovaciu 
politiku, súčasťou ktorej bolo aj 
spoplatnenie parkovania na síd-
liskách od 1. mája 2021 (po vlne 
kritiky zo strany občanov sa proces 
pozastavil)? 

V najväčšej mestskej časti Ľado-
veň-Jahodníky-Tomčany bol 21. 
marca zvolený za predsedu jej 
výboru poslanec Martin Kalnický. 
S akými cieľmi prijal túto funkciu?

„V prvom rade sa chcem poďakovať 
môjmu kolegovi, dnes už žiaľ nebo-
hému Imrovi Žigovi za prácu, ktorú 
vykonal nielen pre našu mestskú 
časť, ale, samozrejme, aj pre celé 
mesto Martin a jeho obyvateľov. 

Budem sa snažiť nadviazať na mno-
hé jeho rozpracované projekty 
a dotiahnuť ich do úspešného konca. 
Zároveň by som sa rád poďakoval 
kolegom poslancom za prejavenú 
dôveru,“ povedal Martin Kalnický, 
ktorý vzápätí k svojim najbližším 
plánom vo funkcii predsedu VMČ 
uviedol: „V minulosti som už túto 
funkciu jedno volebné obdobie za-
stával, takže viem, čo ma čaká a aká 
je to zodpovednosť. V súčasnosti 

chcem priniesť hlavne zlepšenie 
informovanosti o činnosti, projek-
toch a hospodárení VMČ. Záleží mi 
tiež na otvorenosti voči občanom 
a ich zapojení do života vo svojom 
okolí. Teda, aby mali väčšiu možnosť 
vplývať na to, aké investičné akcie sa 
budú realizovať v našej MČ. Chcem 
tiež zrealizovať zopár nápadov, ako 
súťaž o najkrajšiu predzáhradku, 
športové dni, viac pozornosti ve-
novať brigádam a očistám. Plá-

nujem zavedenie tradície stretnutí 
s predsedami SVB, ktorí najlepšie 
poznajú problematiku okolia svojich 
bytoviek. Dôležité bude tiež nastaviť 
spôsob komunikácie s mestským 
úradom a tým zefektívniť realizáciu 
investičných akcií.“
Kontakt na predseda výboru mest-
skej časti Ľadoveň-Jahodníky-  
Tomčany: kalnicky@martin.sk, 
mobil: +421 949 012 341
Stranu pripravil: (ľch)

ZASTUPITEĽSTVO

O mestskej hromadnej doprave a parkovacej politike

Nový predseda mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany

Otoč vo Vrútkach, zastávka MHD v blízkosti železničnej stanice. Foto: ľch 

Problematika parkovania v meste sa tak skoro nevyrieši. Foto: ľch



Strana 7

Ročník 6, číslo 3/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | MAREC | 3 / 2022

V školskom divadle SSŠ v Mar-
tine alebo naživo https://youtu.
be/aLsOg_DG_u4 sa uskutočnila 
28. marca premiéra hry „Ženy 
v okne“. Nenechajte si ujsť.

Predstavenie na motívy drámy Dom 
Bernardy Alby (F. G. Lorca) na-
študovali žiaci 3. ročníka SHDK 
pod vedením pedagóga Tomáša 
Gregu.
Po smrti rodičov ostalo Bernarde 
na krku päť sestier, o ktoré sa musí 

postarať. Na osem rokov vyhlasuje 
smútok za otcom a od tohto momen-
tu začína svoje sestry držať na krát-
ko. Dievčatám však pobláznil hlavy 
Pepe Romano. Ako dopadne táto 
hra manipulácie, neslobody a túžby? 
A čo všetko vlastne dokáže napáchať 
jeden chlap medzi toľkými ženami? 
O tom hovorí hra „Ženy v okne“.
Projekt „Večery s MDM“ sa usku-
točňuje vďaka finančnej podpore 
Nadácie SPP. 
Autor: (lpbk), foto: MDM

Významný slovenský fotograf 
FILIP LAŠUT z Vrútok bol známy 
najmä svojou láskou k divadlu. 

Pripomína sa nám neustále svojimi 
originálnymi fotografiami divadel-
ných predstavení i mnohými publi-
káciami. Filip od nás navždy odišiel 
pred desiatimi rokmi.  
Pri príležitosti tohto výročia by sme 
si radi pripomenuli a uctili jeho osob-
nosť, jeho prácu, nezištné priateľstvo, 

jeho tvorivú osobnosť a veľký prínos 
pre slovenské ochotnícke divadlo.   
Spomienkové podujatie na Filipa  
Lašuta sa uskutoční  v sobotu 9. 
apríla 2022 o 14. h v Kine 1. máj  
vo Vrútkach.  
V ten istý deň o 13. h položíme 
kvety na miesto jeho posledného 
odpočinku na cintoríne vo Vrútkach.  
Filipova osobnosť bola viac než štyri 
desaťročia spätá s dianím národného 
divadelného festivalu ochotníkov 
– Palárikovou Rakovou, a práve 
predstavením J. Gregora Tajovského 

Ženský zákon v podaní laureáta jej 
vlaňajšieho 53. ročníka – Divadla 
mladých Šuňava si chceme uctiť jeho 
celoživotnú tvorbu, spriaznenosť  
a lásku k ochotníkom.  
Budeme veľmi radi, ak prijmete 
naše pozvanie a spoločne strávime 
príjemné chvíle pri spomínaní na náš-
ho priateľa alebo podporíte podujatie 
finančným príspevkom,  
či inou formou.  
Informácie: 
Michal Lašut 0905 418 794, 
Katarína Šulganová 0907 840 255.

Zámery rozvoja cestovného ruchu 
v Martine sa spájajú aj s lákadlami 
v jeho tesnej blízkosti. A jedným 
z najväčších skvostov pre cestovný 
ruch je Sklabinský hrad.

Rozprávali sme sa s hradným histori-
kom Miroslavom Eliášom:
„Stáva sa nám, že návštevníci 
prichádzajúci na hrad, majú pocit, 
že sa na hrade nič nerobí. Nuž, aj 
tú severnú baštu pri hlavnej bráne, 

ktorá bola do roku 2020 úplnou 
ruinou a dnes je pod strechou, začali 
návštevníci vnímať ako stavbu, ktorá 
tu stojí nedotknutá od nepamäti. Nás 
to môže iba tešiť, pokiaľ ju ľudia 
vnímajú autenticky, ibaže polovicu 
hmoty muriva bolo treba vymurovať 
a baštu zastrešiť. Za dva roky sa 
na jej obnove vystriedalo viacero 
dobrovoľníkov. Častejšie však zo za-
hraničia - z Francúzska, Talianska, 
Španielska, Belgicka, či USA. 

Treba podotknúť, že hrad je 
so svojou rozlohou 1,5 ha najväčším 
hradom Žilinského kraja, a práce nás 
čaká ešte veľa. Už pred dvoma rokmi 
sme hrad, ktorý sa skôr ponášal 
na zámok šípovej Ruženky, vyčis-
tili od náletovej zelene a vyznačili 
sme náučnú trasu s deviatimi info 
zastávkami. K nim ešte teraz na jar 
pribudne desiata info tabuľa o hrad-
ných lipách. 
Rok 2022 sa u nás ponesie v duchu 
400. výročia smrti baróna Petra 
Révaya, ktorý patrí k najznámejším 
majiteľom hradu. Pripomenieme 
si ho na niekoľkých podujatiach, 
do pozornosti dávame predovšet-
kým Sklabinsko - blatnické hradné 
slávnosti 20. augusta na Sklabini 
a 21. na Blatnici.
Letnú sezónu odštartujeme otvo-
rením novej expozície v priestore 
severnej bašty, kde bude izba 
posledného kastelána Jozefa Pekára 
a expozícia, ktorú sme nazvali „Me-
mory 1944“ s dôrazom na udalosti 
SNP a vypálenie hradu fašistami. 
Nedávny výskum ukázal, ako bola 
rodina pána Pekára zapojená do pro-

tifašistického odboja. Sme jeden 
z mála hradov na Slovensku, ktorý 
má vo svojej histórii aj etapu 20. sto-
ročia. V expozícii sa bude premietať 
aj dokument z roku 1996 o Milanovi 
Ďuríkovi zo Sklabine, ktorý ako prvý 
už v roku 1969 začal so záchrannými 
prácami na hrade. Film sme získali 
z archívu RTVS.
Práce nás čaká veľa, aj na dva životy. 
Len dobrovoľníkov je pomenej. 
Viac šikovných rúk by sa zišlo, aj 
sponzoringu by sme sa potešili, napr. 
lešeniu, vápnu, či drevu na stavebné 
práce“.
Autor: (bke), foto: M. Eliáš

KULTÚRA
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Pätoro reťazí a jeden chlap

Spomienka na Filipa Lašuta

Nová expozícia na hrade Sklabiňa už čoskoro...

Fotografia z hry Ženy v okne.

Časť bohatej expozície hradného múzea.

Severná bašta (vľavo) čoskoro ponúkne zaujímavú expozíciu.
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Slovenské komorné divadlo Mar-
tin uviedlo v piatok 1. apríla v Ná-
rodnom dome premiéru inscenácie 
G. Büchnera Leonce a Lena v réžii 
Šimona Spišáka.

SKD ponúklo divákom ako tretí titul 
sezóny inscenáciu hry Georga Büch-
nera (1813-1837) Leonce a Lena. Hra 
je groteskným portrétom nefunkčné-
ho politického zriadenia a krízy poli-

tických elít. Ukazuje model sveta, kto-
rý sa v mnohom podobá na svetovú 
súčasnosť. Jej kritika je ale dvojsečná, 
pretože nastupujúca generácia, ktorá 
sa zhodou náhod v ironicky rozpráv-

kovom závere chopí (nechcene, proti 
svojej vôli) politického kormidla, sa 
nezdá byť pripravená a možno ani 
schopná sa tejto úlohy zhostiť. Portrét 
krízy spoločnosti je tak celistvý a na-
priek rozmarnému jazyku a žánru hry 
(práca s jazykom pripomína až shake-
spearovskú paradoxnú obraznosť) 
vlastne až trochu mrazivý.
Šimon Spišák sa profiluje ako režisér 
nepravidelnej dramaturgie, priaznivec 
tvorivej anarchie, ironický komen-
tátor doby bez ohľadu na to, kde a s 
kým práve pracuje. Leonce a Lena, 
Büchnerova rozprávka pre dospelých, 
je podľa nás výborným iniciačným 
titulom pre jeho spoluprácu so SKD 
Martin. Zdanlivo „klasický titul“ má 
ambíciu stať sa otvoreným hracím 
poľom pre slobodný dialóg režisér 
a herecký súbor.
V hlavných úlohách ako Leonce 
a Lena sa divákom predstavia Matej 
Babej a Zuzana Rohoňová. Ďalej 
účinkujú: Jana Oľhová, Tomáš Grega, 
František Výrostko, Alena Pajtinková, 
Eva Gašparová a Michal Gazdík.
Vznik inscenácie podporil z ve-
rejných zdrojov Fond na podporu 
umenia.
Autor: (on), foto: B. Konečný

KULTÚRA
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

V hlavných úlohách inscenácie Leonce a Lena hrajú: Zuzana Rohoňová a Matej Babej.  

SKD pripravuje:
3. 6. 2022, Národný dom 

  a. camus / S P R A V O D L I V Í
  laboratórium teroru

Intímna analýza brutálneho činu. Blízke stretnutie 
s politickým terorizmom inšpirované skutočnými 
udalosťami z Ruska z roku 1905. Provokatívne 
uvažovanie o témach, ktoré teroristický útok logicky 
vyvolá: boj za spravodlivosť, jeho hranice, 
vina/nevina obetí, sebaobetovanie...

Réžia:   L. Brutovský 
Hrajú:  •  Barbora  Palčíková  •  Daniel  Žulčák  
 •  Jaro  Kysel  •  Marek  Geišberg   
 •  Ján Dobrík  •  Eva Gašparová   
 •  Ján Kožuch a.h. •  Michal Gazdík

Tretia premiéra: Leonce a Lena
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Poznáme to – 
jazdecká socha, 
sv. Martin sa delí 
o svoj plášť so žob-
rákom. Symbol 
milosrdenstva. Me-
nej sa vie o tom, že 
len vo Francúzsku 
je okolo 4500 kos-

tolov zasvätených tomuto spolupatró-
novi Európy a ďalšie tisíce sú v iných 
krajinách, vrátane mnohých na Slo-
vensku. A ešte menej sa vie o tom, že 
spodobenie sv. Martina v tej „klasic-
kej“ podobe, je síce asi prevládajúce, 
no zďaleka nie jediné – sú aj so žobrá-
kom aj bez, s koňom aj bez, nad žobrá-
kom i „na jednej zemi“ s ním, žobrák 
sedí, kľačí i stojí, sv. Martin nielen 
ako vojak – ale i ako biskup, s husou 
i bez nej; s knihou i bez. A zasa sme 

pri symbole. Sv. Martin bol vyše 40 
rokov biskupom, preslávil sa zázrak-
mi, ale najmä obetavou službou Láske, 
skromnosťou, chudobou, podporou 
vzdelanosti..., životom s ľuďmi a pre 
ľudí. Svätorečený nebol kvôli polovici 
plášťa na prahu jeho cesty.  
Symboly... Niekedy sa v nich skrýva 
významový posun; a nie vždy pozi-
tívny. V Martine sa už dlho hovorí 
o soche sv. Martina. Aká má byť, kde, 
či... – ale nehovorí sa o hanbe, že stále 
ešte nie je. V Martine sa dlho, buďme 
presní: najmenej 20-25 rokov!! – ho-
vorí o mestskom múzeu. Teraz prvý-
krát je nádej, že návrh prejde ďalej ako 
po komisiu kultúry. Hovorí sa, aké má 
byť, kde, či – ale nehovorí sa o hanbe, 
že stále ešte nie je. 
V Martine sa dlho – buďme presní: 
najmenej 40 rokov – hovorí o „meste 

záhradného typu“, s množstvom zele-
ne. Pri leteckom pohľade na celok to 
vyzerá tak. No každý žijeme, dýchame 
na tej a tej ulici, v tej a tej štvrti, na tom 
a tom námestí... A z tohto pohľadu je 
to už trošku horšie: vtedy už cítime 
nedýchateľnú rozpálenosť letnej pešej 
zóny, že s každým stromom ubúda 
tieňa na Bernolákovej ul., na Ul. A. 
Pietra, na Mudroňovej; kým pribudli 
stromy pozdĺž cyklotrás, pri Medokýši 
či na okraji Záturčia – tak v meste... je-
diná aká-taká alej na Hviezdoslavovej 
ul. (ak prežije). Za 60 rokov nepribu-
dol v meste jediný park. V Martine sa 
v posledných týždňoch hodne hovorí 
o názve kina. Je to symbol... Hovorí sa 
o názve - ale nie o tom, že Martin nemá 
mestské kultúrne centrum, ani kongre-
sovú sálu resp. modernú viacúčelovú 
športovú halu. Čoho je toto symbol? 
Môžeme nosiť odznačiky, nasvecovať 

budovy do takých a onakých farieb, 
premenúvať, čo len chceme, robiť 
happeningy ku Dňu Zeme, môžeme 
„byť les, voda, vzduch“, – nič z toho 
nepritiahne vodu do vysychajúcich 
martinských potokov a studní, neza-
loží zeleň na rozpálených mestských 
strechách. Nič z toho neprekročí tieň 
symbolov, gest. „Skutek utek“.  
Pred pár desaťročiami bola v partner-
skej Gothe výstava diel z parížskeho 
Louvru. Symbol. Nebola tam vďaka 
tradícii L. Cranacha ani histórii Cobur-
govcov a ich zámku Friedenstein, ani 
vďaka prekrásnemu Kniežaciemu mú-
zeu – ale vďaka svetovo mysliacemu 
riaditeľovi múzea dr. Hebeckerovi.  
Keď sú veľké činy sprevádzané silný-
mi symbolmi a gestami, účinok býva 
ohromujúci a dlhodobý. Keď chýbajú 
tie činy, po gestách a symboloch ostá-
va len – trpkosť.

Bože, ten čas ale 
letí. Ani sa nechce 
veriť, že už uply-
nulo tucet rokov 
od bronzového 
úspechu martin-
ských hokejistov 
v extralige mužov, 
v ktorej sa v ročníku 

2009/2010 prebojovali do semifinále 
play-off. V ňom sa ich sen o finálovej 
účasti definitívne rozplynul v piatom 
stretnutí série (hralo sa 7. apríla na ko-
šickom ľade, oceliari vyhrali celkovo 
4:1 na zápasy a neskôr sa stali majstra-
mi Slovenska). No Martinčania z neho 
odchádzali so vztýčenými hlavami. 

Keďže v hokejovom play-off sa udo-
mácnilo to, že porazení semifinalisti už 
nehrajú o 3. miesto, bronzové medaily 
získa to mužstvo, ktoré sa po základ-
nej časti umiestnilo vyššie v tabuľke. 
A podľa tohto kritéria bol na tom lepšie 
Martin ako Nitra.  Chcete vedieť, 
ktorí hráči Martina sa pod vedením 
trénera Dušana Gregora vtedy zapojili 
do semifinálovej série? Boli to brankári 
Michal Dzubina s Karolom Križa-
nom, obrancovia Lukáš Kozák, Jiří 
Polák, Ivan Ďatelinka, Ľuboš Velebný, 
Anton Pozník, Adam Drgoň, Vladimír 
Dvořák, Tomáš Brcko a útočníci Mi-
chal Beran, Jaroslav Jabrocký, Marek 
Uram, Ivan Dornič, Peter Trokan, Da-

vid Appel, Peter Galamboš, Jaroslav 
Markovič ml., Andrej Themár, Lukáš 
Říha, Michal Važan, Lukáš Zeliska 
i Miroslav Škumát. Vtedajšia garnitúra 
tak po 16 rokoch zopakovala bronzový 
úspech martinského hokeja z extrali-
gového ročníka 1993/1994.
Prečo to spomínam? Pretože, už 
dlhých päť rokov sa Martin nenachá-
dza na hokejovej extraligovej mape 
Slovenska. Na druhej strane, buďme 
radi, že martinský hokej (po skončení 
ročníka 2016/2017, keď skolaboval 
bývalý klub, mu hrozil zánik) našťastie 
prežil a naďalej má perspektívu. 
Nový klub HK Martin, ktorý vznikol 
v roku 2018, sa každoročne v druhej 

najvyššej súťaži snaží o postup 
do elitnej súťaže.  V sezóne 2018/2019 
podľahli „rytieri“ vo finále play-off 
Michalovciam 3:4 na zápasy, v sezóne 
2019/2020 mali Martinčania asi naj-
väčšiu šancu postúpiť, ale vyraďovacia 
časť sa pre covid nedohrala, v sezóne 
2020/2021 zostali Turčania na štíte Sp. 
N. Vsi v semifinále play-off. V aktu-
álnom ročníku si Martin znovu zahrá 
finále. Tentoraz proti Žiline.
Nepochybujem o tom, že sa martinskí 
hráči vybičujú k najlepším výko-
nom, že siahnu až na dno svojich síl 
a predvedenou hrou potešia svojich 
fanúšikov. Či to bude v derby stačiť 
na tradičného rivala, to neviem, ale že-
lám si, aby sa Martin dostal tam, kam 
patrí a kde už päť rokov chýba.

Aktuálne vykoná-
va svoju činnosť 
na území nášho 
mesta 9 múzeí. 
Oprávnene možno 
tvrdiť, že Martin 
je z pohľadu 
počtu obyvateľov 
miestom s najvyš-

šou koncentráciou múzeí na Sloven-
sku. Nič to ale nemení na fakte, že 
dosiaľ tu nejestvuje múzeum, ktoré 
by bolo špeciálne zamerané na kom-
plexné dokumentovanie a reflexiu 
bohatej histórie mesta od najstarších 
čias až po súčasnosť. Hoci „martinský 
rozmer“ je silno prítomný v zbier-
kových fondoch viacerých múzeí 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, 
- no nie v ich expozičnej činnosti - chý-

ba špecializované mestské múzeum.  
Na jeho citeľnú absenciu dlhodobo 
upozorňujú nielen rešpektovaní 
múzejníci, ale i časť kultúrnej verej-
nosti a zástupcovia cestovného ruchu. 
Výsledkom momentálneho stavu je 
skutočnosť, že návštevník z domova 
i zo zahraničia, ktorý príde do Martina, 
nemá k dispozícii adekvátne miesto, 
kde by dostal na patričnej kvalitatívnej 
úrovni základné informácie o bohatej 
histórii metropoly Turca. Kľúčovým 
faktorom v súvislosti so zriadením 
mestského múzea je výber vhodnej 
budovy (priestorov) na strategicky 
dôležitom mieste. Objekt by mal byť 
v stopercentnom vlastníctve mesta 
a zároveň miestom so silným geniom 
loci, respektíve interesantným histo-
rickým príbehom. Nemôže byť príliš 
vzdialený tak od centra mesta, ako 
i železničnej stanice, ktorá je pre mno-

hých návštevníkov a turistov vstupnou 
bránou do Martina. Všetky uvedené 
faktory spĺňa administratívna budova 
bývalej Advokátskej komory na Ulici 
Andreja Kmeťa z roku 1923 (naposle-
dy Centrum voľného času Kamarát). 
Patrí mestu, exteriér je kvalitne 
zrekonštruovaný a priestranný interiér 
ponúka vhodné možnosti na zriadenie 
múzea. V tejto súvislosti treba uviesť, 
že budova Advokátskej komory 
slúžila v medzivojnovom a vojno-
vom období aj ako dôležitý kultúrny 
bod.  Celkový charakter mestského 
múzea a jeho činnosť sa budú odvíjať 
od priestorových možností. Typ 
klasického zbierkotvorného múzea 
s depozitom, ako i moderné múzeum 
aplikujúce rôzne audiovizuálne formy 
a nové médiá (digitálna animácia, in-
teraktívny objekt a inštalácia, 3D pro-
jekcie, multimediálne prezentácie...) 

si vyžaduje iné priestorové dispozície 
ako stála expozícia v jednej miestnosti, 
alebo napríklad virtuálne múzeum 
s jednou obrazovkou... O charaktere 
(profilácii) múzea možno kvalifikova-
ne diskutovať až vtedy, keď vedenie 
mesta definitívne rozhodne o jeho 
sídle.
Zriadenie mestského múzea môže 
naštartovať v Martine i regióne Turca 
proces kvalitatívne inej úrovne spolu-
práce pri prehlbované a rozvoji kultú-
ry, kreatívneho priemyslu, cestovného 
ruchu, zážitkového turizmu, medziná-
rodných vzťahov a aktivít. Funkčné 
múzeum, širokospektrálne i atraktívne 
reflektujúce slávnu históriu Martina, 
významne prispeje k dosiaľ citeľne 
absentujúcej integrácii a kooperácii 
všetkých tvorivých síl a zložiek z uve-
dených sfér. Preto by už malo po ro-
koch vajatania konečne vzniknúť!

O Martine, symboloch a gestách

Objaviť sa znovu na hokejovej extraligovej mape

O mestskom múzeu 

Michal Beňadik

Ľubomír 
Chochula

Peter Cabadaj 
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V rámci akcie Turčianskej galé-
rie – Dielo mesiaca- vybral na apríl 
ako svoj tip Tibor Kubička, riaditeľ 

Slovenského komorného divadla 
v Martine.
„Ako dielo mesiaca som vybral Ga-
landovo Metafyzické zátišie (maliar-
ska lepenka, 1930).
V roku 2018 som mal vzácnu 
príležitosť navštíviť výstavu obrazov 
Salvadora Dalího a Reného Magritta 
v Bruseli. Na jednom mieste v galérii 
boli inštalované obrazy týchto dvoch 
velikánov surrealizmu v tematických 
blokoch. Obraz Mikuláša Galandu 
– významného slovenského maliara, 
zakladateľa našej moderny, grafika 
a ilustrátora, ktorý s úspechom vy-
stavoval v New Yorku aj na Svetovej 
výstave v Paríži, mi tieto momenty 

pripomenul. Mám pocit, že sa svojím 
spôsobom vymyká z hlavnej línie 
tvorby tohto mimoriadne talentované-
ho turčianskeho rodáka. A dokazuje, 
že Galanda je svetový.“
Mikuláš Galanda (1895, Turčianske 
Teplice – 1938, Bratislava)
Maliar, grafik a ilustrátor. Patrí 
k výrazným priekopníkom a propagá-
torom moderného umenia na Sloven-
sku. Začal študovať na vysokej škole 
výtvarných umení v Budapešti, ktorú 
však kvôli I. svetovej vojne nedokon-
čil. Svoje štúdium úspešne ukončil 
na Akadémii výtvarných umení v Pra-
he (1927) a vrátil sa do Turč. Teplíc. 
V Prahe sa stal spolutvorcom ľavicovo 

orientovanej revue DAV. Ešte počas 
štúdia sa zblížil s Ľudovítom Fullom, 
s ktorým vyučoval na Škole umelec-
kých remesiel v Bratislave. Tu vydali 
manifest moderného maliarstva „Sú-
kromné listy Fullu a Galandu“.Okrem 
maľby dosiahol výrazné výsledky 
v kresbe, voľnej úžitkovej grafike. 
Za knižnú grafiku získal striebornú 
medailu na „svetovej“ výstave v Paríži 
(1937). Manželka Mária Galandová, 
rod. Boudová starostlivo uchovávala 
diela svojho manžela, čo v období II. 
svetovej vojny nebolo jednoduché. 
Časť z nich v 80. rokoch darovala 
Turčianskej galérii v Martine.
Autor: (tgbk), foto: TG

V stredu 23. marca 2022 sa zišli  
v priestoroch Turčianskej knižni-
ce priaznivci histórie na „Novom 
Diškurovaní“. Podujatie sa konalo 
prvýkrát po dvoch rokoch a jeho 
témou boli  marcové udalosti z roku 
1849. Prítomní „diškurenti“ si mohli 
pozrieť vzácny dagerotyp z roku 
1849. Novinkou akcie je rubrika „Ra-
rity a vzácne pohľadnice“, v ktorej 
budú postupne predstavené menej 

známe pohľadnice mesta. 
Hlavnou témou podujatia bola histó-
ria autobusovej dopravy. „Diškuren-
ti“ sa mohli dozvedieť, že už koncom 
30. rokov zastupitelia Turč. Sv. 
Martina plánovali vybudovať medzi 
Martinom a Vrútkami trolejbusovú 
trať. Žiaľ, vojna tento zámer znemož-
nila. Po skončení vojny už nebola 
vôľa dotiahnuť projekt do realizácie.
V priestoroch Turčianskej knižnice 
sa priaznivci dobových fotografií 
budú stretávať každý mesiac. (Video 

na www.mestskenoviny.sk)
Autor: (dbk), foto: Martin Kleskeň

V sobotu 26. marca sa uskutočnila 
súťaž O zlatú guľôčku, ktorá bola 
regionálnym kolom k celoštátnej 
postupovej súťaži a prehliadke hu-
dobného folklóru detí Vidiečanova 
Habovka 2022. „Zlatá guľôčka“ má 
v Turci viac ako 30-ročnú históriu 
a tradične sa spája s koncertom 
finalistov, ktorý sa uskutoční 29. 
mája 2022. 

V kategórii sólisti speváci a spevác-
ke duá bolo prihlásených najviac 
súťažiacich, 21detí.
Priamy postup na krajské kolo 
získala Natália Lettrichová z Turč. 
Teplíc.
V súťažných pásmach sa deti 
umiestnili nasledovne:
Zlaté pásmo: Sára Puchelová, 
Patrícia Geročová, Dávid Novosad, 
Radka Dolníková, Lucia Balážová, 
Alica Kotianová, Alica Bohmeová, 
Ela Maria Hechelmann, Dorota 
Stračinová, Norbert Hutta, Janka 
Pálešová, Hannah Abrman.
Strieborné pásmo: Matúš Maťov-
čík, Terézia Nogová, Vojtech Baláž, 
Daniela Pálešová.
Bronzové pásmo: Zuzana Havlí-
nová a Tamara Beňová, Kristína 
Liptaiová, Anna Mária Puchelová.
V kategórii spevácke skupiny sa 
zúčastnili: Spevácka skupina DFS 
Turiec a Spevácka skupina Dú-
hovka z Martina a z Turč. Teplíc : 
Dievčenská spevácka skupina DFS 
Lúčik, Malá spevácka skupina DFS 
Lúčik. Priamy postup na krajské 

kolo získala Dievčenská spevácka 
skupina DFS Lúčik pod vedením 
Mgr. Gabriely Očkajovej.
Zlaté pásmo: Spevácka skupina 
DFS Turiec, Spevácka skupina 
Dúhovky, Malá spevácka skupina 
DFS Lúčik.
V kategórii sólista inštrumentalista 
bol prihlásený jeden účastník, Filip 
Skoršepa z Valče, ktorý sa podľa 
výsledkov hodnotenia poroty 
umiestnil v zlatom pásme a priamo 
postúpil na krajské kolo.

Eniki beniki 2022
V regionálnom kole 28. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky detských folklórnych 
súborov Eniki beniki 2022 sa stretli 
dva detské folklórne súbory z Mar-
tina: DFS Turiec a DFS Kalužiar. 
Priamy postup na krajské kolo 
získal Detský folklórny súbor Tu-
riec pod vedením Jana Linceniho. 
Návrh na postup a špeciálnu cenu 
za udržiavanie tanečných tradícií 
získal Detský folklórny súbor Ka-
lužiar pod vedením JUDr. Martiny 
Harajdičovej. 
Krajské kolo súťaží Vidiečanova 

Habovka a Eniki beniki sa bude 
konať spoločne 14. mája 2022 
v Habovke.
Turčianske kultúrne stredisko 
v Martine zrealizovalo po dlhej pre-
stávke postupové súťaže detských 
ľudových spevákov a rovnako 
detských folklórnych súborov. 
Z hodnotenia odbornej poroty je 
zrejmé, že prestávka v podobe 
zákazu stretávania sa zanechala ne-
gatívnu stopu aj v rozvoji detských 
umelcov. V sobotu 26. marca 2022 
sa organizátorom z TKS podarilo 
prispieť k rozvoju tradičného ume-
nia a ako zaznelo aj počas súťaží, 
k nevyhnutnému znovu naštarto-
vaniu.
Autor: Mgr. Ondrej Mlynarčík
Foto:Michal Lašut - DFS Lúčik, 
DFS Kalužiar a DFS Turiec

Dielo mesiaca v TG: M. Galanda, Metafyzické zátišie

Obnovené Diškurovanie o Martine

O zlatú guľôčku a Eniki beniki 2022

Igor Dobrovolný, autor Diškurovania „Diškurenti“  na obnovenom Diškurovaní
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Hovorí sa, že 
nevstúpiš dvakrát 
do tej istej rieky; 
martinský mest-
ský parlament to 
dokáže opakova-
ne a dlhodobo. 
Vstupuje 
do bezradnosti, 

bezcieľnosti, nemohúcnosti. 
V niektorých prípadoch vedenia 
je tu len nekonečná potreba niečo 

si dokazovať. Ako inak rozumieť 
postupu, keď na požiadavku 
poslanca zaradiť do programu in-
formáciu o fungovaní dopravného 
podniku, parkovacej politike je táto 
požiadavka zhodená zo stola ako 
niečo zlé, a následne v inom bode 
programu viceprimátor vystúpi 
a povie, že keď on rozhodne, tak sa 
body zaradia a štatutári informácie 
poskytnú. 
Viceprimátor úplne zabúda, že 

tu nejde o to, dokázať si svoju 
prevahu na rokovaní zastupiteľ-
stva. Dokazuje tým úplne niečo iné 
nám, obyvateľom, ktorí úpadok 
mesta, úradu sledujeme.
Neviem, kto je zostavovateľom 
programu zastupiteľstva. Ale 
na prvý pohľad program vyzerá, 
že je všetko v poriadku, nič 
mimoriadne sa v meste nedeje 
a nič netreba riešiť. A potom 
sa zrazu v diskusii dozvedáme 

informácie o zmenách, nečer-
paných dotáciách, opravách, 
technických problémoch, nových 
spoluobčanoch z Ukrajiny, ktorí 
k nám utiekli. Alebo sa aj nedo-
zvedáme, keď zástupca parkovacej 
spoločnosti veľa rozpráva, ale nič 
nepovie.
A nakoniec sa zastupiteľstvo 
skončí blamážou, keď nie je 
uznášaniaschopné, lebo naši volení 
zástupcovia odídu za dôležitejšími 
povinnosťami.

Titulok, názov 
je veľmi dôle-
žitý. Nechcem 

byť bulvárny, hoci takých námetov 
by bolooo...  Titulok má vystihnúť 
udalosť, teda ak to udalosť je. 
Na Ľadovni sa v školskej jedálni ZŠ 
stretol primátor Martina J. Danko 
s občanmi. To je istým spôsobom 
udalosť, stalo sa to prvýkrát v tom-
to volebnom období, hoci pravda 
je, že tu vládol aj kovid. No sľúbil 
pred voľbami, plní pred voľbami. 
Polovicu návštevy tvorili novinári, 
ale zaokrúhlene desať občanov 
sa dozvedelo veľa nového. I keď 
otázka, prečo sa takéto stretnutia 
nedejú častejšie a kde sú občania, 
zostala nezodpovedaná.
Koľko občanov na stretnutí, toľko 
tisícok občanov má mestská časť 

a toľko by sa našlo aj námetov 
na zlepšenie života na Ľadovni 
(nech sa Jahodníčania a Tomčan-
ci neurazia). Lebo, ako odznelo 
od jednej smelej občianky, Ľado-
veň bola lukratívnym sídliskom 
- ale už nie je, vraj za  45 rokov 
života na Ľadovni tu nevidela ani 
jedinýkrát robiť chodníky. Rozmýš-
ľal som, že ľudia tu vlastne nechcú 
až tak veľa - nemajú námestie (ako 
na Severe), ani fontánu (tamtiež), 
ani cyklotrasu, plaváreň, super-
market v centre, park... Ťažko im 
zdôvodniť, prečo je pošta v men-
ších Jahodníkoch, povedzme 
kilometer od hlavnej - ale na vzdia-
lenejšej a trikrát väčšej Ľadovni 
nie. Na poštu nemá mesto priamy 
dosah. No čo by naozaj chceli, to 
sú normálne chodníky, ku ktorým 

logicky patria aj legendárne scho-
dy z Ľadovne do Jahodník. Časť je 
zničená dávno, časť bola oprave-
ná - no vplyvom údržby/neúdržby, 
solenia atď., budú aj tie novšie 
čoskoro rovnako nepoužiteľné, ako 
tie staré...
No nádej neumiera. Primátor 
informoval o veľkej akcii opráv 
ciest a chodníkov, takže v rámci 
nej by sa vraj malo pamätať aj 
na Ľadoveň!
Nuž, po tejto informácii azda 
občania ľahšie strávia, že sa 
zbytočne tešili na - po desaťročiach 
neinvestovania konečne - milió-
novú investíciu: veľkú telocvičňu 
v areáli základnej školy. Nebude, 
lebo ich, ale najmä úrad dobehli 
staré hriechy: majetkovo nevyspo-
riadané pozemky po celom meste. 
I tu bráni vo výstavbe prístup cez - 
v súčasnosti - súkromný pozemok. 
Typový projekt telocvične  nemožno 

upravovať, možno sa postaví inde 
v Martine. A možno sa na Ľadoveň 
nezabudne aspoň s výstavbou atle-
tického oválu, pretože deti by mali 
športovať - a športovať zdravo. 
Aj menšie investície do zateple-
nia, nových okien a modernizácie 
školskej kuchyne by boli načim 
a nielen by potešili, ale šetrili by aj 
energiu a prostredie, čo je návrat-
ná investícia.
Tém sa za tú hodinku našlo via-
cero, podobné stretnutia sú vždy 
na osoh. Hoci tam nemožno vyrie-
šiť všetko a hneď, aj prísľub rieše-
nia pre parkovanie občanov ZŤP, 
prísľub kontrol prerastenej zelene, 
rozširujúceho sa potoka Mädo-
kýš a apel na lepšiu komunikáciu 
úradu s občanmi, to všetko sú malé 
kroky dobrým smerom. Zatiaľ tomu 
občania príliš neveria - viď tá 
účasť... no to sa môže zmeniť.
Michal Beňadik

Cez centrum 
do nemocnice 
denne prejde mrak 
ľudí. Tí, čo zapar-
kujú na parkovisku 
(a je to aj veľa ľudí 
mimo Martina, 
keďže máme 

Univerzitnú nemocnicu so špičko-
vými lekármi a ich výkonmi), musia 
vidieť priam tragickú estetiku tohto 
frekventovaného miesta. Mestská 
časť trhoviska je celkom OK, aj keď 
žiadny architektonický výkrik, ale tá 
„súkromná“ časť – to je jedna veľká 
hanba! Mesto by malo vedieť/mať 

páky, urobiť poriadok. Je to aj vizitka 
„radnice“, nielen majiteľa pozemku. 
Som si istý, že v iných mestách takéto 
niečo v samom centre mesta nestrpia. 
Je to priam odpudzujúce. Pomaly 
sa začne sezóna predaja na tržnici; 
bolo by fajn, keby sa predávajúcim 
hneď na začiatok stanovili striktné 
pravidlá, na ktorých plnenie bude 
mesto/mestská polícia striktne doze-
rať. Obmedziť predajnú plochu len 

na „pevnú“ časť stánkov. Neumožniť 
svojpomocné, neestetické rozširova-
nie plochy (platia za ňu?) vyradenými 
paletami, na kolene vyrobenými šiat-
rami atď., ktoré tam, navyše, nechajú 
celú zimu, aby špatili toto miesto. 
Nečudujme sa, že Martin nemá 
„genius loci“, keď nevieme vdých-
nuť trochu kultúry obyčajnému 
trhovisku. 
Foto: autor

ŽIVOT V MESTE
MESTSKÉ NOVINY | NÁZORY

Nekonečná potreba niečo si dokazovať

Každý občan za tisíc...
Riport

Pár postrehov z centra

Juraj Stahl

Patrick Schwab
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Na bicykli sa postupne vydáme 
na miesta, kde stoja zaujímavé 
historické objekty mesta. Trasa 
vždy kopíruje ich časovú historic-
kú priamku. Domy v centre mes-
ta sú viac menej, najmä pre oby-
vateľov Martina, známe. Viete, 
kto mal v akom dome obchod, 
kto v ňom býval, či určitý čas 
pôsobil. Viditeľné je to aj z rek-
lám na priečeliach domov. To je 
tiež dôvod, prečo sa z času na čas 
na niektorých trasách Cyklopotu-
liek vyberieme aj do „skrytých“ 
častí mesta. 

Tajomstvo dvorov a pavlačí

Dvory pavlačových domov skrývali 
svoje tajomstvá, nachádzali sa totiž 
mimo diania rušnej ulice, na ktorých 
prebiehal čulý obchodnícky ruch. 
Prezradíme vám, že v minulosti 
sa dokonca v niektorých dvoroch 
hrávali divadlá, tak ako vo dvore 
hostinca U Peterkov alebo vo dvo-

re starého Fábryovskeho domu. 
Vo dvoroch pôsobili drobní reme-
selníci, mali tu svoje ateliéry foto-
grafi, bývali tu v podnájme osob-
nosti kultúrneho a spoločenského 
života a pod. Do niektorých dvorov 
sa vyberieme aj na bicykloch. Na-
príklad za fotografom Hegedüsom, 
ktorý bol už v roku 1906 ocenený 
zlatou medailou v Antverpách. Jeho 
fotoateliér sa nachádzal na Hlavnej 
ulici vo dvore Moškóciho domu 
(vedľa býv. VUB). Hegedüs bol aj 
autorom niekoľkých významných 
kabinetiek, ktoré zachytili naše 
mesto na začiatku 20. storočia. 
Žiaľ, niektoré dvory už boli asano-
vané a nebudeme ich môcť navští-
viť. Jedným z takých významných 
dvorov bol pri Fábryho dome. 
Vo dvore bola divadelná „búda“, 
v ktorej hrávali ochotníci divadlo. 
Odtiaľto pochádzala aj prvá filmová 
herečka Mária Fábryová, ktorá si 
zahrala vo filme Jánošík z roku 
1921. Dvor a dom už v Martine 
nenájdeme, ale na Cyklopotulke si 
túto významnú udalosť pripome-
nieme. Aj to, prečo si režisér Siakeľ 
v Amerike vybral za hlavnú predsta-
viteľku práve Máriu Fábryovú. 
Za ďalším tajomstvom sa vyberie-
me k bývalému domu farbiarskej 
rodiny Lilgovcov. V minulosti bolo 
v Turč. Sv. Martine niekoľko rodín, 
ktoré sa zaoberali týmto krás-
nym, pre Martin takým typickým 
remeslom. Farbiarske domy tu mali 

Kohútovci, Švehlovci, Kunajovci, 
na Riadku Weissensteinovci a v cen-
tre mesta spomínaní Lilgovci. 

Žiaľ, ani jeden typický farbiarsky 
dom s „rehňami“ už nestojí. Rehňa-
mi sa nazývalo vysunuté podešie 
(odašie), pod ktorým sa sušili 
nafarbené látky. V súpise živností 
z roku 1932 figurovali v Martine 
už iba dvaja farbiari: Milan Lilge 
a Henrich Weissenstein. V minulos-
ti, keď farbiari svoje zafarbené látky 
sušili, šírila sa mestom ťažká vôňa 
indiga. Tú vôňu už síce nezacítime, 
ale na dvore Lilgovcov sa dozvieme 
o farbení látky a farbiaroch niečo 
viac.
Pavlačových domov v Martine 
už nie je veľa, nám sa však podarí 
na Cyklopotulkách jeden dom 
s pavlačou navštíviť. V ňom 
krátky čas po príchode do Turč. Sv. 
Martina býval Svetozár Hurban-Va-
janský. Viete, ktorý dom máme 
na mysli? Nie? Tak to tajomstvo si 
necháme na jednu z našich mno-
hých Cyklopotuliek.

Dvor Fábryho domu, kde stála divadelná „búda“.

Reklamná potlač fotografa Hegedüsa na kabinetke. Reklama parnej farbiarne Milana Lilgeho

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Tajomstvo dvorov a pavlačí
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Obchodník Glückstahl vs. Prior 

V minulosti stál na západnej 
strane Námestia SNP poschodový 
reprezentačný dom obchodníka 
Jonáša Glückstahla. Dom 
si nechal postaviť v roku 
1880.  O rok na to (1881) 
pri veľkom požiari Turč. Sv. 
Martina dom vyhorel. Dom bol 
po čase opravený a napokon 
ho Jonáš Glückstahl v roku 
1896 predal veľkej obci Turč. 
Sv. Martin. Mesto v ňom 
zriadilo obecný úrad. Obchodné 
priestory na prízemí často menili 
nájomcov. Sídlo tu mala istý čas 
aj Mestská sporiteľňa, obchody 
Adolf Grossmann či Armin 
Bindfeld. Na poschodí mal zubnú 
ambulanciu MUDr. Ján Kohút.
Mnohí zo skôr narodených 
Martinčanov si práve v tomto 
dome povedali svoje „áno“ 
pri slávnostnom svadobnom 
obrade. 
„Mestský“ dom napokon 
asanovali a musel ustúpiť novému 
obchodnému domu Prior. Ten 
bol dielom architekta Fedora 
Minárika. S  výstavbou Priora 
sa začalo hneď po asanácii 
„Glückstahlovho“ domu v roku 
1976. 
Indícií, podľa ktorých by ste mohli 
odhaliť náš „podvod“, sme vám 

poskytli dnes o trochu viac. Viete, 
kde sme tentoraz zámerne spravili 
chybu a na čom vás chceme 
nachytať? Viete v čom nemáme 
pravdu? 
Čiastočne vám ešte pomôžeme 
a dáme vám na výber z  troch 
možností. Obchodný dom Prior 
začali stavať: a) 1976, b) 1979, c) 

v roku 1986.
Veríme, že nielen dávne historické 
súvislosti ovládate dokonale, ale 
aj históriu, ktorá nie je až takou 
dávnou minulosťou. Pretože čas 
letí, a tak ako Glückstahlov dom, 
aj obchodný dom Prior je už 
v Martine tiež minulosťou. Prior 
bol v roku 2016 asanovaný.

Výherca z minulého čísla 
MESTSKÝCH NOVÍN Anna 
Cigerová správne uviedla, že 
správnym dátumom prvého vlaku 
v Martine (Vrútkach) je rok 1872 
(nie 1873) a že trať viedla z Vrútok 
do Budapešti (nie do Ostrihomu). 
Výhercovi gratulujeme a tešíme sa 
na odpovede.
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Z výstavby obchodného domu Prior. Vľavo vidno domy na mieste Sociálnej poisťovne, vpravo stará katolícka fara.

Velociped pripravený v Penzióne Ľadoveň na Cyklopotulky.

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

V predchádzajúcich číslach 
MESTSKÝCH NOVÍN sme 
vám podrobnejšie predstavili, 
ako také Cyklopotulky budú 
prebiehať. Naším zámerom 
bolo, aby ste mali predstavu 
o jednotlivých zastaveniach 
a čo od tohto projektu 
môžete očakávať. Rubriku 
o Cyklopotulkách budeme 
vydávať aj naďalej, ale po zime 
sa vyberieme už na jednotlivé 
trasy a z tých vám prinesieme 
krátke reportáže. 

Ak máte tip na zaujímavé 
miesto a chceli by ste ho zaradiť 
do cyklotrasy, napíšte nám 
do redakcie. Každým jedným 
námetom sa budeme zaoberať.
Na záver odpoveď ohľadne 
bicyklov a oblečenia. 
Na verejnosť už prenikla 

informácia, že sprevodcovia 
Cyklopotuliek budú jazdiť 
na velocipede. Od toho 
je odvodené aj naše logo. 
Velociped si môžete prísť pozrieť 
do Penziónu Ľadoveň, kde je 
dočasne vystavený. Vás však 
zaujímalo, či aj vy musíte prísť 
na „historických“ bicykloch a či 
máte prísť v dobovom oblečení. 
Odpoveď je jasná: nemusíte síce 
prísť v dobovom a tiež nie je 
podmienkou prísť na „kostitrase“, 
ale ak sa tak rozhodnete, poteší 
to nielen nás, ale každého, 
koho na našich Cyklopotulkách 
stretneme.

Dvojstranu pripravuje: 
Igor Dobrovolný
Fotografie: M. Kramárová, 
SNK Martin, I. Dobrovolný, 
Ľ. Pavlišová, M. Beňadik

V čom nemáme pravdu?
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Raňajkové menu v Penzióne t.adoveň 
ku každému menu sú v cene zahrnuté: 

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

5,99€ 

Domáce gazdovské párky Praženica na cibulke zo 4 vajec 

r 

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

VI LLA c E N T R u M 

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

INZERCIA 
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO 
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Pre Ladislava Bíra st. je šport 
láskou na celý život. Ten jeho sa aj 
teraz, hoci už má 72,5 roka, stále 
točí okolo hádzanej. MESTSKÉ 
NOVINY vám touto formou pred-
stavujú túto športovú osobnosť, 
bývalého brankára a momentálne 
trénera mužov MHáK Martin.  

A – AKO: „Ako som 
sa dostal k športu? 
Celkom jednoducho. 
Už ako dieťa som hýril 

aktivitou, vyhľadával som pohyb 
a súťaženie. Vzťah k športu som 
zdedil po svojom otcovi, ktorý mal 
všestranný športový talent, dokonca 
bol čs. reprezentantom vo futbale. Aj 
ja som bol „univerzál“. Za školu som 
hrával všetky kolektívne športy, ktoré 
som preferoval pred individuálnymi, 
hoci aj v nich mi to celkom išlo a pre-
sadzoval som sa aj na atletických 
súťažiach mládeže. Samozrejme, že 
vzhľadom na otcovu kariéru mi naj-
skôr učaroval futbal. No nezostal som 
pri ňom. Vysvetlím prečo. Vtedy sme 
chodili do školy na zmeny a z tohto 
dôvodu som navštevoval tréningy 
len každý druhý týždeň. Keď som sa 
potom celý týždeň nezapojil do tré-
ningového procesu, tréner ma nedal 
do základnej zostavy na zápas. To mi 
ten futbal trochu znechutilo, a tak som 
sa zameral na iný kolektívny šport. 
Bol som na gymnáziu, mal som 16 
rokov, keď som sa začal systematicky 
venovať hádzanej. Tomuto môjmu 
rozhodnutiu predchádzalo pozvanie 
od jedného zo zakladateľov hádza-
nárskeho klubu v Martine a trénera 
Milana Turčana, ktorý ma poznal 
zo stredoškolských hádzanárskych 
turnajov, aby som to skúsil u nich. 
Nebanujem, práve naopak. Samo-

zrejme, nebolo to bezproblémové, 
prišli aj prehry a sklamania, ale tie 
časom vyprchali, na rozdiel od víťaz-
stiev a pamätných momentov. Okrem 
klubových úspechov je pre mňa cenné 
aj to, že som bol akademickým repre-
zentantom Československa. Vtedy to 
niečo znamenalo, lebo náš národný 
tím vysokoškolákov mal tiež veľkú 
kvalitu. Prežil som krásnu kariéru, 
nemám sa na čo sťažovať. Aktívnu 
činnosť som ukončil ako 29-ročný.“

B – BRANKÁR: „Naj-
prv ma bavilo chytať 
vo veľkej futbalovej brá-
ne, riešiť herné situácie 

v šestnástke, reagovať na centrované 
lopty a strely súperových hráčov. 
Na tomto poste som sa cítil dobre, 
podľa mňa som mal aj cit na vybie-
hanie, ale to vynútené vynechávanie 
tréningov malo za následok, že som 
sa futbalovo nemohol rozvíjať tak, 
ako som chcel. Aj v hádzanej som 
strážil priestor medzi troma žrďami. 
Spočiatku som to mal ťažké. Musel 
som si zvykať na niektoré nové veci. 
V hádzanej na vás idú strely aj 
z bezprostrednej blízkosti, lopty vám 
lietajú okolo hlavy a je potrebné 
potlačiť prirodzený strach, že vás 
to trafí. Inak, keby v období mojich 
športových začiatkov bol v Martine 
rozvinutejší hokej, možno by som 
zakotvil v hokejovej bránke. Keď som 
si raz vyskúšal, aké je to chytať strely 
v brankárskom výstroji, zdalo sa mi, 
že som neprekonateľný, ale to berte 
s rezervou, lebo to nebolo v zápase. 
Neviem posúdiť, ako by sa mi darilo, 
keby som sa vydal touto cestou, 
ale mám taký subjektívny pocit, že 
práve na hokej som mal asi najväčší 
talent.“

C – CIELE: „Nedával som 
si konkrétne ciele, skôr 
som sa snažil zlepšovať, 
aby som bol prínosom 

pre družstvo. Keďže v Martine sa ko-
nali aj turnaje SNP reprezentačných 
družstiev, ako mladík som doslova 
nasával spôsob chytania nielen čes-
koslovenských gólmanov, ale aj tých 
zo Sovietskeho zväzu, Juhoslávie, Ma-
ďarska, Poľska atď. A aj vďaka tomu 
som sa zlepšoval. Mal som niekoľko 
brankárskych vzorov, doma i v zahra-
ničí, od ktorých som sa veľa naučil.“

D – DOBA: „Hádzaná 
bola počas mojej aktív-
nej činnosti športom čís-
lo jeden v našom meste. 

Strojárne vtedy celkovo veľmi podpo-
rovali šport. Rozvoju hádzanej pomoh-
la výstavba športovej haly na Podháji, 
do ktorej sme sa v roku 1971 presunu-
li, čo bolo veľkým plusom z hľadiska 
celoročnej prípravy. V tomto období sa 
mi páčila nefalšovaná spolupatričnosť 
nás športovcov v Martine. My sme 
chodili povzbudzovať futbalistov, boxe-
rov, hokejistov a oni na oplátku zasa 
nás. Ale späť k hádzanej. Podľa štatútu 
sme boli amatéri (chodilo sa do prá-
ce, ale nie na osem hodín, inak by sme 
nemohli trénovať aj dopoludnia), ale 
prístup k tréningovým a zápasovým 
povinnostiam sme mali profesionálny. 
My sme robili šport s láskou, nadše-
ním, nie pre peniaze. Dostávali sme len 
tzv. kalórne (800 až 900 korún mesač-
ne) a prémie (za víťazstvo v zápase 100 
korún, za remízu polovica). Nás penia-
ze nemohli pokaziť.“ 

E – EUFÓRIA: „Nikdy 
nezabudnem na to, ako 
sme v roku 1968 získa-
li titul majstra Českoslo-

venska v doraste (mimochodom, v tom 
istom roku muži Martina premiérovo 
postúpili do elitnej čs. ligy), ako sme si 
dvakrát vybojovali striebornú medai-
lu na Európskych hrách mládeže, ako 
sme dva razy vyhrali Československý 
pohár v mužskej kategórii. Najskôr 
to bolo v roku 1972, čo bol husársky 
kúsok, lebo ako druholigista sme v hale 
na Pasienkoch v Bratislave porazili pr-
voligový Náchod. Potom sme tento ob-
rovský úspech zopakovali v roku 1977 
v Prešove, čo nám zabezpečilo debut 
v Pohári víťazov pohárov, kde sme to 
dotiahli až do štvrťfinále. V mužskom 
áčku Martina som pôsobil od sezóny 
1969/1970. Rád spomínam aj na fede-

rálnu najvyššiu súťaž, v ktorej nebolo 
jednoduché (hlavne družstvu zo Slo-
venska) udržať sa, ale nám sa to väč-
šinou podarilo. Z desiatich rokov sme 
sedem hrali s najlepšími čs. klubmi. 
Celoštátna liga mala špičkovú úroveň. 
Teraz si to už ani nevieme predstaviť, 
ale Československo vtedy tvrdilo mu-
ziku vo svetovej hádzanej, napr. vyhra-
lo MS 1967 a bolo strieborné na OH 
1972.  V najvyššej súťaži som odohral 
okolo stovky zápasov a dokonca sa mi 
ako brankárovi pošťastilo streliť dva 
góly.“   

G – GÓLY: „Dnes to už 
taká rarita nie je, lebo sú-
časné pravidlá dovoľujú 
hrať aj s jedným hráčom 

v poli navyše miesto brankára, čo tímy 
využívajú pri útočnom snažení (vidíme 
to aj v hokeji pri power-play). Takže 
tých gólov cez celé ihrisko do opus-
tenej svätyne súpera padá viac. Veľ-
mi som sa potešil, keď som v našom 
domácom dueli s Karvinou prekonal 
reprezentačného gólmana. Toho som 
prekabátil tak, že namiesto avizovanej 
prihrávky na unikajúceho spoluhráča, 
na čo on zareagoval vybehnutím, som 
na poslednú chvíľu stočil ruku a skó-
roval som do prázdnej bránky. Verte, 
či nie, mám na konte aj presné zásahy 
v neoficiálnych stretnutiach, ale nie 
ako brankár. Po našom prvom triumfe 
v Čs. pohári sme ako tímovú odmenu 
dostali zájazd do Alžírska, kde sme ro-
bili  sparringpartnera domácej repre-
zentácie, ktorá sa pripravovala na MS. 
V jednom prípravnom zápase som tam 
nastúpil na krídle a dal som zopár gó-
lov. Potom miestne noviny písali o mne 
ako o veľmi talentovanom krídelníko-
vi čs. hádzanej. Všetci sme sa na tom 
schuti zasmiali.“        

H – HRA: „Niekedy nám 
to išlo lepšie, inoke-
dy menej, ale vždy sme 
sa snažili produkovať 

atraktívnu hádzanú, založenú na dob-
rom pohybe, s patričnou bojovnosťou, 
obetavosťou a entuziazmom. Hrali sme 
so srdcom. Keď sa nám darilo, doká-
zali sme zaskočiť aj veľkých favoritov. 
Veľmi rád spomínam napr. aj na domá-
ce víťazstvo nad Duklou Praha, ktorá 
bola víťazom Pohára majstrov európ-
skych krajín. K cennému triumfu nás 
„dotlačilo“asi dvetisíc divákov (vtedy 
sme ešte hrali na ihrisku pri Sokolov-
ni), ktorí vytvorili úžasnú atmosféru, až 
mi z toho behali po tele zimomriavky.“

ŠPORT

„Mojím najväčším úspechom je, že mám veľa priateľov“ 
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Bírovci (otec so synom) majú šport v krvi. Foto: chir 
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K – KOLEKTÍV: „Ako 
som už povedal, priťa-
hovali ma tímové športy, 
v ktorých prežívate ra-

dosti i starosti so spoluhráčmi. Naše 
hádzanárske družstvo, to bola skve-
lá partia ľudí. Vedeli sme si pomáhať 
na ihrisku i mimo neho. Na tie krásne 
zážitky sa nedá zabudnúť. No a to ka-
marátstvo nám zostalo dodnes. Všetky 
úspechy sme dosiahli práve vďaka sile 
kolektívu, ktorá bola naozaj obrovská, 
pričom mojím najväčším úspechom 
je to, že mám doteraz množstvo pria-
teľov.“   

L – LOPTA: „Dnes sa hrá 
hádzaná s mäkšími lopta-
mi, na rozdiel od mojej ka-
riéry. Pre nás to bolo menej 

bezpečné. Raz som dostal takú ranu 
loptou do oka, že som o pár minút ne-
skôr naň vôbec nevidel, tak mi opuch-
lo, až som musel byť vystriedaný. Nás 
to viac bolelo, ale oproti terajším gól-
manom sme mali výhodou v tom, že 
protihráči nemohli s tou tvrdou loptou 
robiť také finty ako v súčasnosti, keď sú 
lopty mäkšie, lepia sa, resp. sa používa 
živica, vďaka čomu strelci pri manipu-
lácii s ňou jednou rukou miestami až 
čarujú. Preto sa brankárom dnes chytá 
ťažšie. Na druhej strane, ak ho trafíte 
loptou z voľnej ruky do hlavy, okamžite 
dostanete červenú kartu, čo predtým 
nebolo.“   

M – MLÁDEŽ: „Keď 
mladí ľudia, napriek 
tomu, že vyrastajú 
v úplne inom svete 

ako my, vo svete plnom iných lákadiel, 
naďalej majú záujem o šport, veľmi sa 
z toho teším. Samozrejme, už to nie je 
v masovom meradle, ale sme vďační 

za každého, kto sa vydá na túto cestu. 
Prioritou nášho klubu je mládež, kto-
rej sa v MHáK venujeme na rôznych 
úrovniach už od prípravky. Snažíme sa 
vychovávať hráčov pre potreby muž-
ského áčka, v ktorom sú okrem zopár 
starších hráčov samí mladíci.“ 

O – OLD BOYS: „Aj keď 
som sa s hádzanárskou 
kariérou rozlúčil už pred 
tridsiatkou (moja peda-

gogická činnosť sa už ďalej nedala 
úplne zladiť s vrcholovým športom), 
nadviazal som na ňu vo vyššom veku, 
keď som s tímom „starých pánov“ ab-
solvoval niekoľko podujatí. A to veľmi 
úspešne. Bol som brankárom a záro-
veň trénerom nášho družstva, ktoré 
trikrát vyhralo majstrovstvá Európy 
veteránov.“

P – POSTUP: „Sme špor-
tovci, postupové ambí-
cie do extraligy máme, ale 
zároveň sme aj realisti. 

Po športovej stránke by sme možno 
na postup aj mali, ale kým sa nezlep-
šia podmienky pre hádzanú v našom 
meste, kým nebudeme mať istotu stre-
chy nad hlavou, nemá zmysel sa hnať 
do extraligy. Bolo by to od nás nezod-
povedné. V prípade postupu by bolo 
nutné zvýšiť rozpočet, posilniť káder 
a vyriešiť otázku, kde by sme hrávali. 
Mrzí ma, že deviate najväčšie mesto 
na Slovensku nemá mestskú športovú 
halu. Plány síce na Pltníkoch existujú, 
ale kým sa tam také športovisko posta-
ví, bude to trvať roky.“ 

R – RODINA: „S man-
želkou, ktorá je lekárka, 
máme dve deti. Dcéra 
Evička dodnes hrá cel-

kom dobre tenis, žije v Rakúska a živí 
sa ako architektka. Aj syn Ladislav, 
ktorý je od sestry o deväť rokov starší, 
začínal s tenisom, ale neskôr presed-
lal na hádzanú, lebo tiež má rovnako 
ako ja radšej kolektívne športy.“

S – SYN: „Keď prišiel ako 
10-ročný na prvý hádza-
nársky tréning, okamžite 
ho strčili do bránky. Pre-

čo? Lebo Bíro! No jemu brankárska 
pozícia až tak nesedela (v tomto sa 
odlišujeme), ťahalo ho to skôr do úto-
ku. Postupne sa prepracoval na post 
stredná spojka, na ktorom môže tvo-
riť hru a pozitívne vplývať na spo-
luhráčov. Hoci už má 40 rokov, ešte 
stále patrí k oporám nášho družstva. 
A popri tom mi pomáha s vedením 
mužského tímu, najmä čo sa týka 
ofenzívnej činnosti. Hoci nie vždy 
máme na určité herné situácie rovna-
ké názory, na svojho syna sa môžem 
spoľahnúť. Inak, v rodine nám možno 
rastie ďalší hádzanár. Matúško má 
ešte len dva roky, ale podľa toho, ako 
sa prejavuje, vyzerá to tak, že sa „po-
tatil“. Uvidíme, čo bude ďalej.“

T – TREND: „Súčasná 
hádzaná je trochu iná 
ako v našej dobe (lepe-
nie lopty a určité zmeny 

pravidiel som už spomínal). Hra je 
dynamickejšia, padá viac gólov, čo je 
pre fanúšikov atraktívnejšie, ale je to 
aj podstatne tvrdšie. Dnes je na nie-
ktorých postoch dominantná výška 
a sila. Napr. ideálny pivot meria dva 
metre a váži 120 kg. Zmeny badať 
aj v tréningovom procese a celkovo 
v príprave. Podstata hádzanej je však 
stále tá istá, ide o to – športovými 
zbraňami vyhrať nad súperom.“

U – UČITEĽ: „Reali-
zujem sa ako tréner 
(absolvoval som FTVŠ 
UK v Bratislave) a táto 

práca ma napĺňa. Učiteľské povola-
nie som vykonával 35 rokov, konkrétne 
na Strednej odbornej škole obchodu 
a služieb v Martine, kde som bol aj 10 
rokov riaditeľom a 12 rokov zástup-
com riaditeľa. Učil som matematiku 
a telesnú výchovu. Pochádzam nielen 
zo športovej, ale zároveň aj z učiteľ-
skej rodiny. Moja mama bola učiteľka 
a môj otec zasa inklinoval k prírodným 
vedám.“ 

V – VEK: „Vek je len čís-
lo, záleží, ako sa človek 
cíti a aký životný štýl 
uprednostňuje. Považu-

jem sa za aktívneho dôchodcu. Tréno-
vanie ma udržiava v dobrej kondícii. 
Rád pracujem s mladými ľuďmi, čo 
ma nabíja pozitívnou energiou, ra-
dosťou a optimizmom. A to je dobrá 
prevencia pred depresiou a čiernymi 
myšlienkami. Pohyb a kontakt s ľuďmi 
je pre mňa veľmi dôležitý. Keby som sa 
nehýbal a bol od športu izolovaný, asi 
by som mal nadváhu a rôzne civilizač-
né choroby.“  

Z – ZDRAVIE: „Keď som 
bol mladý, nerozmýšľal 
som nad tým, že tie moje 
brankárske zákroky, kto-

rými som sa snažil zabraňovať gólom 
súpera, môžu zanechať nejaké stopy 
do budúcna. V začiatkoch mojej ka-
riéry sme hrávali napr. aj na asfalte, 
čo kĺbom neprospelo. Môj pohybový 
aparát dostal poriadne zabrať, ale to 
je daň za športovanie. Mne štyrikrát 
menili bedrové kĺby a mám aj zdrôto-
vanú chrbticu. Napriek tomu (alebo 
práve preto) som na šport nezanevrel. 
Každé ráno cvičím zhruba polhodi-
nu. Okrem toho chodím so psom 2,5 
až 3 km denne, niekedy si s ním aj za-
behnem. No a keď mám čas, chuť a s 
kým, tak si zahrám tenis, futbal, alebo 
si vyrazím niekam na bicykli. Samo-
zrejme, že športové aktivity vykonávam 
v rámci svojich aktuálnych možností. 
Mimochodom, keď sme pre pandémiu 
mali na tréningu nedostatok branká-
rov, išiel som do bránky. Pri tom chy-
taní som cítil, že už nie som najmladší. 
Na druhej strane som šťastný, že môj 
zdravotný stav mi ešte dovolí žiť tak, 
ako žijem. Pomáha mi to po fyzickej 
i psychickej stránke. Všetkým ľuďom 
želám hlavne zdravie, lebo to je naozaj 
najdôležitejšie.“
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Ladislav Bíro (horný rad prvý zľava) v tíme „starých pánov“. Foto: archív
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Finálová séria play-off Slo-
venskej hokejovej ligy mužov 
odštartovala dvomi zápasmi 
na ľade víťaza základnej časti 
mužstva Vlci Žilina. V prvom 
dueli (4. apríla) vyhral HK 
Vitar Martin 3:2, v druhom 
zápase o deň neskôr triumfovali 
„rytieri“ 1:0.

PRVÉ FINÁLE
Zverenci trénerov Daniela Babku 
a Jána Tabačeka zaskočili favorita 
zodpovedným, bojovným, kolek-
tívnym, obetavým a sebavedomým 
výkonom. Na rýchly vedúci gól 
domácich dokázali odpovedať dvo-
mi presnými zásahmi a psychicky 
zvládli aj moment, keď hostiteľ vy-
rovnal. O víťazovi sa rozhodlo 230 
sekúnd pred koncom riadnej hracej 
doby. Vtedy sa po chybe žilinskej 
obrany dostal k odrazenému puku 
po zákroku brankára Stanislava 
Škorvánka martinský útočník 
František Poliaček, ktorý túto 
situáciu vyriešil bravúrne a roz-
vlnil sieť. Martin si jednogólový 
náskok udržal aj počas záverečnej 
power-play Žiliny. Derby zápas 
dvoch odvekých rivalov sledoval 
v žilinskom hľadisku aj početný tá-
bor martinských fanúšikov, čo tiež 
pomáhalo hosťujúcim hokejistom.

Hlavný martinský tréner Da-
niel Babka po skončení duelu 
povedal pre JOJ Šport toto: „V 
úvode Žilina využila presilovku, 
skórovala ako prvá, ale potom už 
domáci z počiatočného tlaku nič 
nevyťažili a v prvej tretine sme už 
neinkasovali. Postupne sme sa 
dostali do tempa, otočili sme skóre 
z 0:1 na 2:1. Žilina síce tesne pred 
druhou prestávkou vyrovnala, ale 
chlieb sa lámal v závere základnej 
časti, keď sme strelili víťazný gól. 
Myslím si, že to bol výborný zápas, 
so všetkým, čo k play-off patrí, 
sme šťastní za toto víťazstvo. Sme 
motivovaní ísť ďalej.“ 

Zaujímavosťou je, že Žilina našla 
premožiteľa až po 36 triumfoch 
za sebou. Naposledy okúsila trp-
kosť prehry práve s Martinom (ZŠ 
na Podháji) ešte vlani v novembri. 
Mimochodom, vzájomné duely 
oboch súperov boli v základnej 
časti SHL vzácne vyrovnané, 
dve víťazstvá, dve prehry a skóre 
14:14. 

DRUHÉ FINÁLE
Aj v druhom zápase finále sa 
Martinčania prekonávali v obe-
tavosti, boli precízni v defenzíve, 
ani raz neinkasovali, pričom 
dokázali raz skórovať, čo stačilo 
na víťazstvo. Sieť súpera rozvlnil 
útočník František Poliaček (v 11. 
min v presilovke hostí), ktorý 
znovu ukázal svoje  schopnosti 
zakončovateľa. Tento útočník 
„rytierov“ má tak na konte víťazný 
presný zásah nielen v prvom, ale aj 
druhom finále. „Motal som sa pred 
domácou bránkou, puk sa odrazil 
ku mne, čo som využil. Som rád, že 
sa nám podarilo vyhrať oba duely. 
Urobíme všetko pre to, aby sme 
to doma potvrdili. Verím, že bude 
plný „zimák“, skvelá atmosféra 
a znovu podáme výkon na hranici 
svojich možností. Máme to dobre 
našliapnuté, tak si to nepokazme,“ 
poznamenal F. Poliaček.
Hrdinom druhého duelu bol mar-
tinský golman Vladimír Glosár, 
ktorý uviedol: „V prvých dvoch 
finálových zápasoch sme prejavili 
veľkú bojovnosť a obrovské nasa-
denie. Predviedli sme tímový a tak-
tický výkon. Chytalo sa mi dobre aj 

HK Vitar Martin skončil po základnej 
časti na 3. mieste. V 1. kole play-off 
tak narazil na šiestu Dubnicu, v2. 
kole vyradil Skalicu a vo finále bojuje 
so Žilinou.

Štvrťfinále 1. zápas: HK Vitar Martin 
vs. TSS Group Spartak Dubnica 2:3 
pp (0:0, 1:1, 1:1, 0:1), stav série 1:0. 
Góly: 37. Toma (Nauš, Dírer), 41. Murček 
(Tiainen) – 28. Vaňo (Síkela), 55. Kristín 
(Tyczinski, Ďuriš), 68. Ďuriš (Kristín). 
Rozhodovali: Fridrich, Lesay – Janiga, 
Tvrdoň – Lokšík, strely: 26:32, vylúčení: 
3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 603 
divákov. 
Štvrťfinále 2. zápas: Martin vs. Dubni-
ca 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), stav série 1:1. Góly: 
13. Toma (Bobček), 15. Dírer (Toma), 39. 
Makarov (Dvořák), 60. Fafrák (Bartoš) – 
40. Trška (Ďuriš, Kristín). Strely: 28:23, 
vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Huhtela, 
Lavička a Ferenyi, Mikuš 5+DKZ za päst-
ný súboj a hrubosť, Tiainen 5+DKZ za na-
padnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: Müllner, Mĺkvy - Haringa, 
Vyšný, 599 divákov. 
Štvrťfinále 3. zápas: Dubnica - HK 
VITAR Martin 1:0 sn (0:0, 0:0, 0:0 – 
0:0, 1:0), stav série 2:1. Góly: rozh. sam. 
nájazd Hegyi. Strely: 39:32, vylúčení: 2:3, 
presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Rozhodo-
vali: Hronský, Krist – Wolf. 
Štvrťfinále 4. zápas: Dubnica - HK VI-
TAR Martin 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1), 
stav série 2:2. Góly: 46. Kristín Mi., 58. 
Tyczynski (Kristín Mi., Ďuriš) – 39. Toma 
(Dírer, Dvořák), 57. Charvát (Thomka, 
Fafrák), 69. Poliaček (Toma, Dírer). 
Strely: 30:39, vylúčení: 5:5, navyše On-
druš 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, 
presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0. Rozhodo-
vali: Moller, J. Konc ml. – Crman, Danko, 
802 divákov. 
Štvrťfinále 5. zápas: Martin vs. Dub-
nica 4:1 (1:0, 0:1, 3:0), stav série 3:2. 
Góly: 17. Tiainen (Charvát), 41. Makarov 
(Fafrák, Murček), 55. Makarov (Fafrák, 
Charvát), 59. Nauš (Krempaský) – 38. 
Hegyi (Tábi). Strely: 40:28, vylúčení: 2:4, 
presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0. Rozhodo-
vali: Hronský, Baluška – Crman, Synek, 1 
111divákov. 
Štvrťfinále 6. zápas: Dubnica vs. 
Martin 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), stav série 3:3. 
Góly: 29. Beták (Ondruš, Tábi) 34. Mi. 
Kristín (Beták, Tyczynski) 59. Trška (Ďu-
riš, Tyczynski). Rozhodovali: Juraj Konc 
ml., Orolin – Šoltés, Kacej, strely: 32:43, 
vylúčení: 8:8 (navyše: Tábi 5+DKZ 
za pästný súboj, hrubosť, Pacalaj 5+DKZ 
za pästný súboj, hrubosť) presilovky: 2:0, 
oslabenia: 0:0, 1238 divákov. 
Štvrťfinále 7. zápas: Martin vs. Dubni-
ca 4:1 (0:0, 1:1, 3:0), konečný stave série 
4:3. Góly: 27. Poliaček (Fafrák, Murček), 
pokračovanie na str. 19. → 

ŠPORT

„Rytieri“ boli po dvoch finálových 
dejstvách proti Vlkom na koni 

ZRKADLO 
PLAY-OFF

Gejzír víťaznej radosti, Martinčanom vyšiel vstup do finálovej série. Foto: Mário Bóna

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  

Martinčan Michal Murček v defenzívnej činnosti proti Samuelovi Rehákovi. Foto: Vlci Žilina
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vďaka mojim spoluhráčom, ktorí 
zbierali odrazené puky a blokovali 
strely súpera. V druhom zápase 
mi bolo najťažšie v prvej tretine 
pri tlaku Žiliny, vtedy som to trochu 
cítil v nohách, ale nepríjemná bola 
aj prevaha Vlkov v záverečných 
troch minútach riadnej hracej 
doby pri domácej power-play. 
Našťastie sme jednogólový náskok 
dokázali nesmiernou bojovnosťou 
a obetavosťou udržať až do konca 
zápasu. Čistý štít je len čerešničkou 
na torte, potešilo by ma akékoľvek 
víťazstvo. Hoci vedieme v sérii 2:0, 
ešte nie je o ničom rozhodnuté. 
K najbližšiemu duelu (8. apríla) 
musíme pristúpiť rovnako zod-
povedne, nič nepodceniť a ísť si 
za svojím snom. S podporou našich 
divákov (lepšiu pozvánku sme im 
nemohli dať) sa pokúsime znovu 
uspieť.“
Skúsený útočník Michal Murček 
pre MN dodal: „Náročná štvrť-
finálová séria s Dubnicou nás 
zocelila. Vytvorili sme silnú partiu, 
bojujeme, čo nám sily stačia, 
veríme svojim schopnostiam 
i nášmu srdiečku. Pred domácimi 
duelmi so Žilinou si nepripúšťame 
psychický tlak, aj keď sú teraz tie 
očakávania už väčšie. Nepozeráme 
sa na kvalitu súpera, ale na seba. 
Máme vynikajúceho brankára, 
ktorý nás drží nad vodou, štyri 
výborné „lajny“ (každý hráč si 
plní povinnosti na sto percent) a na 
svojej strane aj divákov. Martinskí 
fanúšikovia sú fantastickí. Je 
úžasné hrať pred takým skvelým 

publikum, ktoré nechceme sklamať, 
ale, naopak, ešte viac potešiť.“
No a na záver zhodnotil doterajší 
priebeh finálovej série martinský 
tréner Daniel Babka: „Kým Vlci 
v úvode druhého zápasu nevyužili 
presilovku, my áno a otvorili sme 
skóre, čo bolo dôležité. Potom nás 
domáci neskutočne tlačili, ale moji 
zverenci podali heroický výkon 
a dokonca mohli pridať aj ďalší gól 
(napr. v 53. min išiel Tiainen sám 
na Škorvánka – pozn. red.). Žilina 
má veľkú kvalitu, na to netreba 
zabudnúť. Stretnutia v Martine sa 
budeme snažiť zvládnuť tak, aby 
sme boli po nich vysmiati.“

ĎALŠÍ PROGRAM
Finálová séria sa hrá na štyri 
víťazstvá. Prvé dve dejstvá sa odo-
hrali v Žiline, ďalšie dve v Martine 
a potom je to na striedačku, až 
do konečného výsledku. V Turci si 
obaja súperi skrížili hokejky 8. a 9. 
apríla (hralo sa až po našej uzávier-
ke). Ak sa už vtedy nerozhodlo, 
budú k dispozícii ďalšie merania 
síl – 11. apríla v Žiline, prípadne 
13. apríla v Martine, alebo sa to 
rozuzlí až v siedmom zápase 15. 
apríla v Žiline.

FANÚŠIKOVIA
Na prvých dvoch finálových due-
loch pod Dubňom bol v žilinskom 
hľadisku početný tábor martin-
ských fanúšikov, čo „rytierom“ 
pomáhalo v boji s favorizovaným 
súperom. A práve martinskí 
fanúšikovia mali byť povestným 

šiestym hráčom v poli (a možno aj 
jazýčkom na váhach) v domácich 
zápasoch proti Vlkom. Tak ako 
boli aj v semifinále so Skalicou, 
keď dvakrát vytvorili priaznivci 
„rytierov“ fantastickú atmosféru 
a tribúny zaplnili skoro spolovice. 
Dalo sa očakávať, že vzhľadom 
na finálovú prestíž, rivalitu 
so Žilinou s patričným nábojom 
a rastúcu formu martinských hoke-
jistov bude na štadióne na Podháji 
rekordná návšteva v tejto sezóne 
s búrlivou diváckou kulisou.     
  
BARÁŽ O EXTRALIGU
Zápasová séria baráže o účasť v ex-
tralige sa začne na klzisku šam-
pióna SHL, kde by sa potenciálne 
odohral aj siedmy záverečný zápas, 
ak by to bolo potrebné. Termín 
baráže nie je pevne zakotvený, pri-
spôsobí sa situácii. Boje o extraligu 
medzi víťazom SHL a najslabším 
účastníkom najvyššej súťaže 
(Lipt. Mikuláš) by mali vypuknúť 
na štvrtý deň po skončení finálovej 
série play-off SHL. Dvadsaťročný 
martinský odchovanec Tomáš 
Nauš absolvoval v tejto sezóne 
16 extraligových zápasov v drese 
Prešova, kam ho na jeseň minulého 
roku uvoľnil materský klub. Ale 
už v závere základnej časti SHL 
zarezával znovu v Martine a aj 
teraz je jednou z ofenzívnych 
opôr „rytierov“. Pre MN povedal: 
„Extraligový hokej je iný. Hrá sa 
rýchlejšie tvrdšie, ale aj technickej-
šie, na všetko je menej času. Chvíľu 
mi trvalo, kým som si na to zvykol, 
ale nakoniec som sa do toho dostal 
a za Prešov som dal aj tri góly. 
Bol som tam iba na hosťovaní, 
taká bola dohoda oboch klubov, 
takže, keď ma Martin stiahol 
späť, vrátil som sa domov, s čím 
som aj počítal, že k tomu skôr či 
neskôr dôjde. Snažím sa mužstvu 
pomáhať, ako sa len dá. Čo sa 
týka baráže, jedno je isté, víťaz 
SHL, nech už to bude hocikto, to 
nebude mať jednoduché. Na druhej 
strane, bude mať ostrú zápasovú 
prax, na rozdiel od Liptákov, ktorí 
teraz hrajú len prípravné duely, 
nie súťažné.“ Vlani sa do extraligy 
postupovalo priamo, čo využila Sp. 
N. Ves, ktorá vo finále prekvapu-
júco zdolala lídra zo Žiliny. V roku 
2020 sa SHL nedohrala a v roku 
2019 zvíťazili v baráži Michalovce 
nad vtedy extraligovou Žilinou. 
Dvojstranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Za Žilinu nastúpili aj traja martinskí odchovanci – František Skladaný, 
Jakub Cíger a Jaroslav Markovič. Foto: Vlci Žilina   

51. Fafrák (Poliaček, Murček), 53. Nauš 
(Toma, Dvořák), 59. Dírer – 30. Beták 
(Trška, Tyczynski). Rozhodovali: Orolin,  
Štefik – Šoltés, Synek – Beniač, strely: 
33:23, vylúčení: 5:4, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 1458 divákov. 
Semifinále 1. zápas: HK iClinic Skalica 
vs. HK Vitar Martin 2:3 pp (0:0, 1:0, 1:2, 
0:1), stav série: 0:1. Góly: 39. Dziošvili 
(Hujsa, Štumpf), 53. Dziošvili (Šmach) 
– 48. Murček (Krempaský, Lavička), 57. 
Dírer (Toma, Dvořák), 61. Charvát. Roz-
hodovali: Moller, Krist – Ševčík, Rehák, 
strely: 28:41, vylúčení: 8:7, presilovky: 1:1, 
oslabenia: 0:0, 1366 divákov. 
Semifinále 2. zápas: Skalica vs. Martin 
2:4 (0:2, 0:2, 2:0), stav série 0:2. Góly: 45. 
Jarolín (Janík, Jaša) 55. Včelka (Šmach) 
- 5. Charvát (Makarov, Fafrák) 7. Huhtela 
(Makarov, Thomka) 24. Huhtela (Charvát) 
32. Toma (Dvořák). Rozhodovali: Krajčík, 
Bachúrik– Staššák, Vyšný, strely: 29:29, 
vylúčení: 6:8 (navyše: Kadlečík, A. Bartoš, 
Janáč, Huhtela 5+DKZ za bitku), presilov-
ky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1389 divákov. 
Semifinále 3. zápas: Martin vs. Skalica 
2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1), stav série 
2:1. Góly: 38. Toma (Dírer), 47. Poliaček 
(Charvát, Dvořák) – 17. Vidovič (Janáč), 
37. Džiošvili (Galimov), 63. Galimov 
(Džiošvili). Rozhodovali: Konc ml, Ada-
mec – Pribula, Riš, strely: 43:25, vylúčení: 
1:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1789 
divákov. 
Semifinále 4. zápas: Martin vs. Skalica 
3:0 (2:0, 0:0, 1:0), stav série 3:1. Góly: 
6. Juščák (Charvát, Toma), 20. Dírer 
(Pacalaj, Lavička), 43. Toma (Pacalaj). 
Rozhodovali: Smrek, Bachúrik – Beniač, 
Danko – Martinko, strely: 29:33, vylúčení: 
10:12, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1899 
divákov. 
Semifinále 5. zápas: Skalica vs. Martin 
1:5 (1:1, 0:2, 0:2), konečný stav série 
1:4, Martin postúpil do finále. Góly: 20. 
Galimov (Džiošvili, Janáč) – 16. Huhtela 
(Juščák, Poliaček), 25. Makarov (Murček, 
Fafrák), 31. Tiainen (Fafrák, Huhtela), 57. 
Tiainen, 57. Nauš (Glosár). Rozhodovali: 
Výleta, Krist – Nosek, Šefčík, strely: 40:31, 
vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 1:1, 
oslabenia: 0:0, 2501 divákov. 
Finále 1. zápas: Vlci Žilina – HK Vitar 
Martin 2:3 (1:0, 1:2, 0:1), stav série 0:1. 
Góly: 2. Koyš (Drtina), 39. Petran (Safa-
raleev, Šidlík) – 22. Makarov (Nauš), 24. 
Tiainen (Charvát, Makarov), 57. Poliaček 
(Makarov). Strely: 35:40, vylúčení: 4:3, 
presilovky: 1:1 , oslabenia: 0:0. Rozho-
dovali: Adamec, Smrek, Beniač, Pribula. 
3084 divákov. 
Finále 2. zápas: Žilina vs. Martin 0:1 
(0:1, 0:0, 0:0), stav série: 0:2. Góly: 11. 
Poliaček (Toma, Charvát). Rozhodovali: 
Výleta, Mĺkvy – Haringa, Šefčík – Jonák, 
strely: 35:23, vylúčení: 3:3, presilovky: 
0:1, oslabenia: 0:0, 3096 divákov. Zostava 
Martina: Glosár – Charvát, Dvořák, Lavič-
ka, Pacalaj, Bobček, Krempaský, Belica, 
Nemec – Juščák, Murček, Tiainen – Toma, 
Dírer, Nauš – Makarov, Huhtela, Poliaček 
– Smidžár, Thomka, Bartoš.
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V tabuľke 3. ligy Stred zimovali 
martinskí futbalisti na druhej 
priečke. Do jarnej časti vstúpili 
prehrou v Rakytovciach (27. 
marca), o týždeň neskôr porazili 
Or. Veselé.

Martinčanom jarná ouvertúra 
vôbec nevyšla a po slabom výkone 
prehrali so súperom 2:3. Sklama-
ný z hry svojich zverencov bol aj 
tréner Fomatu Pavol Šuhaj, ktorý 
pre MN povedal: „Urobili sme veľa 
taktických a pozičných chýb. Ľahko 
sme strácali lopty, boli sme bojazliví, 
v pokutovom území nedôrazní, nič 

nám nefungovalo. Pritom sme chceli 
byť aktívni, ale opak bol pravdou. 
Rakytovce, ktoré boli po jeseni tretie, 
otvorili so šťastím skóre už v 4. 
min, čo zatriaslo so sebavedomím 
našich hráčov, ktorí sa potom báli 
zobrať na seba zodpovednosť, čo 
bola voda na súperov mlyn. Domáci 
boli agresívnejší, mali väčšiu túžbu 
po víťazstve a veľkú motiváciu, lebo 
už päť rokov s nami nevyhrali. Ra-
kytovce zvýšili po brejku na 2:0 (34. 
min). My sme sa vrátili do zápasu 
v nadstavenom čase prvého polčasu 
po štandardnej situácii. Tento 
gól na 2:1 bol pre nás vzpruhou. 
V kabíne som cez polčas chalanom 
trochu prehovoril do duše, čo po-
mohlo. Potom bol náš herný prejav 
lepší a výsledkom toho bolo, že sme 
vyrovnali skóre (56. min). V ďalšej 
fáze sme súpera držali na dištanc, 
ale, žiaľ, znovu prišla naša taktická 
chyba a inkasovali sme lacný gól 
(86. min). To rozhodlo o víťazstve 
domácich.“
P. Šuhaj pre MH zhodnotil aj duel 
s Or. Veselým. „Našťastie sme ne-
hrali na ich malom ihrisku na Orave, 

kde by bolo v tomto ročnom období 
zrejme aj blato, ale na umelej tráve 
v Ružomberku. Viac priestoru a lepší 
terén nám hral do karát. Na tento 
duel sme sa zodpovedne pripravili, 
poučili sme sa z prehry v prvom jar-
nom kole, chlapci si vstúpili do sve-
domia a v trochu inom zložení (päť 
zmien v zostave) sme tentoraz hrali 
podstatne lepšie v obrane a v útoku 
sme čakali na svoju chvíľu. Hostiteľa 
sme prakticky do ničoho nepustili. 
V zápase padol iba jeden gól, ktorý 
sme strelili v druhom polčase (74. 
min). Celkovo náš výkon hodnotím 
kladne. Bola to diametrálne úplne 
iná hra ako proti Rakytovciam. 
Hráči si zaslúžia absolutórium, 
od prvej do poslednej minúty išli 
za víťazstvom. Negatívom prvých 
dvoch duelov na jar sú zranenia 
Tibora Ďungela, Marka Repáňa 
a najmä Daniela Cvika, ktorý si 
poškodil koleno, pričom sa možno 
táto sezóna už pre neho skončila. 
Naopak, som rád, že sa po dlhodo-
bom zranení vrátil do zostavy Martin 
Mlynár. Ten pauzoval rok a pol, mal 
zlomenú priehlavkovú kosť v členku, 

absolvoval dve operácie, ale už je 
v poriadku a hladný po futbale.“
Hráči Fomatu sa po prvý raz v od-
vetnej fáze predstavia pred svojimi 
fanúšikmi 9. apríla (tradične na ih-
risku v Žabokrekoch) proti Podko-
niciam (výkop o 15:30 h), s ktorými 
na jeseň prehrali vysoko 1:5. „Radi 
by sme doma potvrdili tri body z pre-
došlého kola. Podkoniciam veru 
máme čo vracať. Určite chceme byť 
v tomto súboji s priamym konkuren-
tom o účasť v reorganizovanej 3. lige 
Západ úspešní. Dobrou správou je, 
že už bude k dispozícii náš najlep-
ší hráč Miroslav Barčík, ktorý je 
už po covide zasa zdravý,“ dodal 
pre MN P. Šuhaj.
Ešte doplníme zmeny v hráčskom 
kádri Fomatu, ktoré nastali počas 
zimného obdobia. Odišli: Peter Ku-
lich, Radoslav Arvensis, Jakub Bučo 
a otázny je Rus Danil Kľučikov. Pri-
šli: z Or. Veselého sa vrátil Samuel 
Raček, zo Švošova (5. liga) dorazil 
Martin Dauda a novými tvárami sú 
aj dvaja Ukrajinci – stopér Dmytro 
Nemčaninov i útočník Artem Rad-
čenko. S mužským áčkom trénuje aj 
niekoľko mladíkov z akadémie.
Autor: Ľubomir Chochula

Hráči MŠK Fomat sa z úvodnej prehry poučili

Tréner Martina Pavol Šuhaj (vpravo). Foto: Fomat  
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Vzhľadom na sťažnosti a pripomienky našich čitateľov 
z rôznych častí Martina sme zabezpečili popri distribúcii 
do poštových schránok aj distribúciu prostredníctvom 
predajní potravín a stánkov.

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

• 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 priestoroch Stálej expozície
dejín železničného mesta 
Vrútky bola 22. marca vernisáž
výstavy hračiek z kinder vajíčok.

Primátor Vrútok Branislav 
Zacharides privítal všetkých 
prítomných, osobitne autora 
výstavy a vrútockého zberateľa 
Ľuboša Richtárecha, ktorý pre MN 
uviedol: „Vystavujem tu 4000 kusov 
hračiek a figúrok zo svojej zbierky. 
Zbieram to už 30 rokov, je to môj 
veľký koníček, doslova vášeň a stále 
ma to veľmi baví. Som rád, že ma 
v tom podporuje aj moja rodina. 
Keď mám nejaký sviatok, dostanem 
ako darček kinder vajíčko, s čím 

som spokojný. Celkovo mám už 
12 000 exponátov. Vo Vrútkach 
vystavujem po prvý raz. Ďakujem 
vedeniu mesta za to, že sa to 
podarilo zrealizovať. V minulosti 
som mal výstavu aj v Martine 
(Múzeum Andreja Kmeťa), 
Ružomberku, Žiline či Radoli.“ 
Výstava hračiek z kinder vajíčok 
potrvá v priestoroch Stálej 
expozície dejín železničného mesta 
Vrútky do 21. mája 2022. Ak máte 
záujem o prehliadku exponátov, 
ak si chcete pozrieť čarovný svet 
hračiek, je potrebné kontaktovať 
pracovníčky Mestskej knižnice 
Hany Zelinovej na tomto tel. č.: 
043/ 428 12 19. 

Stála expozícia dejín 
železničného mesta sa nachádza 
v pešej zóne vo Vrútkach 
(v bývalom objekte mestskej 
knižnice).
Slávnostne ju otvorili vlani 
v septembri počas Dní osláv 
mesta Vrútky.

Expozícia dokumentuje históriu 
Vrútok od pravekých čias 
cez uhorské obdobie až po prvú 
polovicu 20. storočia. V tomto 
„múzeu“ návštevníci nájdu veľa 
zaujímavých informácii, ktoré sa 
týkajú histórie železnice a Vrútok, 
pričom exponáty im priblížia aj 

to, aký bol spoločenský život 
v meste. Koncept výstavného 
priestoru je nastavený tak, že 
v troch miestnostiach sa nachádza 
stála historická expozícia a jedna 
miestnosť je určená na tzv. dočasné 
výstavy, ktoré sa menia podľa 
potreby.

V marci tohto roku sa v rámci 
projektu „Výstavba chodní-
kov a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií vo Vrútkach“ začali 
realizovať stavebné práce na Ul. sv. 
Cyrila a Metoda i na Mierovej ul.

Hlavným cieľom projektu je podpora 
dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry vo Vrútkach. Celkové 
náklady na projekt predstavujú sumu 
takmer 300 000 eur. Mesto Vrútky 
získalo na tento účel nenávratný 
finančný príspevok z eurofondov 
a jeho spoluúčasť je vo výške päť 
percent. 
Vrútocký primátor B. Zacharides 
pre MN povedal: „Konečne sa 

po troch rokoch od vyhlásenia výzvy 
na predkladanie žiadosti na technickú 
infraštruktúru v obciach s prítom-
nosťou marginalizovaných rómskych 
komunít, do ktorej sme sa zapojili, 
začalo s rekonštrukciou Ul. sv. Cyrila 
a Metoda (v úseku od kina 1. máj 
až po autobusovú zastávku oproti 
bývalej baterkovej továrni) a celej 
Mierovej ul. Ambíciou zhotoviteľa 
(spoločnosť Colas Slovakia) je do-
končiť dielo do leta tohto roku. Urobí 
sa komplexná hĺbková rekonštrukcia 
oboch komunikácii na spomínaných 
uliciach, plus vybudovanie a rekon-
štrukcia chodníkov pozdĺž rekonštru-
ovaných úsekov, vrátane výstavby 
spevnených plôch vo dvore kina 1. 
máj.  Tá v raňajších a popoludňajších 
hodinách poslúži aj rodičom, ktorí 
12do tamojšej škôlky vozia svoje deti. 
Vo večerných hodinách tu zas budú 

môcť parkovať svoje autá obyvatelia 
priľahlých bytoviek. No a počas kul-
túrnych podujatí v kine poslúži plocha 
vozidlám účinkujúcich súborov.“
Počtom obyvateľom neveľké mesto 
Vrútky sa v tomto volebnom období 
zapojilo do viacerých výziev na získa-
nie eurofondov. Uspelo nielen v pro-
jekte „Výstavba chodníkov a rekon-
štrukcia miestnych komunikácii“,, ale 
aj v mnohých ďalších. Napr. nedávno 
aj v projekte z fondov EÚ (Minister-
stvo vnútra SR vyčlenilo pre mesto 
Vrútky 32 631 eur) na zriadenie 
miestnej občianskej poriadkovej 
služby (MOPS), ktorá bude pomáhať 
pri predchádzaní a riešení problémov 
dotýkajúcich sa marginalizovanej 
rómskej komunity. Tá je vo Vrútkach 
sústredená najmä na Kafendovej ul. 
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Pozoruhodná výstava hračiek z kinder vajíčok

Stála expozícia dejín železničného mesta 

Začala sa rekonštrukcia dvoch ulíc, má potrvať do leta
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Ľuboš Richtárech (vpravo) s primátorom Vrútok Branislavom Zacharidesom. Foto: ľch

Na Ul. sv. Cyrila a Metoda je čulý stavebný ruch (vľavo),
 ale rekonštrukcia pokračuje aj na Mierovej ul. (vpravo) Foto: ľch

Stála expozícia dejín železničného mesta má 
návštevníkom čo ponúknuť. Foto: ľch
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VRÚTKY – ŠPORT 

Tretím najlepším slovenským 
kolkárskym klubom v mužskej 
kategórii je v aktuálnej sezóne TJ 
Lokomotíva Vrútky, ktorá si toto 
označenie vybojovala výkonmi 
v medzinárodnej 11-člennej 
interlige, kde pôsobí päť českých 
a šesť slovenských družstiev. 

Spomedzi slovenských účastníkov 
sú od Vrútok lepšie len Podbrezová 
(líder interligy) a Trstená (je na 2. 
mieste v interlige), ale na vrútocký 
chrbát sa v tabuľke pozerajú Rako-
vice, Sučany a Veľký Šariš.
Jednou z opôr vrútockého družstva 
je Peter Marček, ktorý si k svojim 
60. narodeninám, ktoré mal 1. 
februára tohto roku, dal v podobe 
bronzovej medaily najkrajší darček 
k svojmu životnému jubileu (rovna-
ko tak kolega z tímu iba o niekoľko 
dní mladší Jozef Adamčík).
„Čs. interliga má oveľa vyššiu 
úroveň ako slovenská extraliga, kde 
sme predtým účinkovali. Kvalita 
súperov je vysoká, najlepšie slo-
venské i české tímy majú vo svojich 
tímoch reprezentantov, ale niektorí 
účastníci aj špičkových legionárov. 
Najsilnejšia je Podbrezová, ktorá 
proti nám dosiahla výkon až 3912 
zhodených kolov. No ani my sme 
sa, najmä vo svojej kolkárni, kde 
sme z desiatich zápasov sedemkrát 
vyhrali, nenechali zahanbiť. Napr. 
našu výhru nad Jihlavou sme 
vyšperkovali výkonom 3882 bodov, 
pričom v tomto domácom dueli sa 
darilo aj mne, o čom svedčí 687 
zvalených kolov. Teší ma, že doma 
som neprehral ani jeden súboj, 
na druhej strane ma mrzí, že vonku 

to z mojej strany bolo slabšie. Celko-
vo môžeme byť so sezónou spokojní, 
v interligovej tabuľke sme v strede 
pelotónu, ale v tej redukovanej iba 
so slovenským družstvami nám 
patrí tretia priečka. Prvý krok sme 
urobili hneď v otváracom stretnutí 
v Sučanoch, keď sme v tomto derby 
zvíťazili. A triumfovali sme aj v od-
vete na našich dráhach. Na bron-
zovom úspechu má veľkú zásluhu 
aj Miroslav Ruttkay, ktorý nás, žiaľ, 
vo veku 67 rokov navždy opustil. Bol 
stabilným členom kádra, ale stihol 
odohrať len polovicu sezóny. Kolky 
miloval, dokonca hral aj vtedy, 
keď už absolvoval chemoterapiu. 
Bude nám veľmi chýbať. Bronzovú 
medailu mu posielame do nebíčka,“ 
podotkol pre MN P. Marček. 
Lídrom Lokomotívy je bývalý 
slovenský reprezentant Milan 
Tomka (trikrát bronzový na MS, 
z toho dvakrát v tandeme a raz ako 
člen družstva), ktorý pred návratom 
do Vrútok zaznamenal veľké klu-
bové úspechy v drese Podbrezovej. 
„Teraz je to takisto skvelý pocit, je 
to síce bronzová medaila, ale hreje 
pri srdci rovnako, ako keby bola 
zlatá, lebo som ju získal ako člen 
vrútockého družstva. A to pre mňa 
dosť znamená. Je to jeden z najväč-
ších úspechov kolkárskeho športu 
vo Vrútkach. Vyššie sú len dva 
slovenské tituly ženského kolektívu 
v extralige. Najlepší výkon som 
dosiahol doma proti Trstenej (26. 
marca), keď som zvalil 681 kolov 
(rekord mám 707). No nie je to
o jednotlivcoch, ale o kolektíve. Som 
rád, že sme to dotiahli na bronzovú 
priečku. Teší ma tiež to, že si v in-

terlige zahrali obaja moji synovia. 
Matej (22 rokov) odohral jeden duel 
(on je futbalista, hráva za Fomat 
Martin), ale mladší Adam (19) má 
na konte viac zápasov a bol platným 
hráčom družstva,“ poznamenal 
pre MN M. Tomka.
Adam Tomka tiež začínal s futba-
lom, ale nebol v ňom taký úspešný 
ako jeho starší brat. Zameral sa 
na kolky. „Sme kolkárska rodina, 
mama i otec sa tomuto športu dlho 
venujú, boli v slovenskej reprezentá-
cii a azda som niečo po nich zdedil. 
Kolky hrávam odmalička, súťažne 
asi od svojich 14 rokov. V aktuálnej 
interligovej sezóne sa mi najviac 
darilo doma proti Jihlave, keď som 
dosiahol výkon 610 zvalených kolov, 
čo je iba o niečo menej, ako mám 
rekord ešte z dorasteneckej kategó-
rie (625). Rady svojich rodičov, 
vynikajúcich kolkárov, si beriem k 
srdcu a snažím sa zobrať si z nich 
príklad. Chcem sa zlepšovať a niečo 
v tomto športe dosiahnuť. Som šťast-
ný, že môžem byť súčasťou muž-
ského družstva Vrútok. Od starších 
skúsenejších spoluhráčov zbieram 
cenné skúsenosti. V kolektíve, kde 
je aj môj kamarát z dorastu Adam 
Dibdiak, sa cítim veľmi dobre,“ 
povedal pre MN talentovaný kolkár 
a študent Strednej odbornej škole 
dopravnej Adam Tomka.
Bronz vybojovali: Milan Tomka, 
Marián Ruttkay, Peter Marček, Ján 
Kubena, Adam Tomka, Jozef Adam-
čík, Peter Hanko, Adam Dibdiak, 
Matej Tomka a Miroslav Ruttkay.
Vrútocké kolky majú vysoký kredit 
aj v ženskej kategórii. Družstvo 
žien Lokomotívy Vrútok síce tohto 
roku neobháji majstrovský titul, ale 

aj 2. pozícia v slovenskej extralige 
je dobré umiestnenie. „Žiaľ, teraz 
sme nestačili na Podbrezovú, ale 
nedá sa byť stále na výslní. Určite 
ešte nepatríme do „starého železa“ 
a v budúcom ročníku sa pokúsime 
o návrat na najvyšší piedestál. 
Mužom k ich výbornému výsledku, 
samozrejme, blahoželám a veľmi
im to želám,“ dodala pre MN hráčka 
Vrútok Lenka Stasinková. Okrem 
nej boli v tíme aj Mária Tomková, 
Žaneta Bednárová, Katarína  
Ďurčeková, Martina Buckulčíková  
a Anna Ihnátová.
MN na záver požiadali o krátke 
zhodnotenie sezóny aj predsedu 
kolkárského oddielu vo Vrútkach 
Dušana Machníka: „Sme radi, že  
sa súťaže mohli dohrať. Je skvelé
byť tretím najlepším mužským tímom 
na Slovensku. My sme amatérsky 
klub, na rozdiel od poloprofesio-
nálnej Trstenej a profesionálnej 
Podbrezovej. Účasť v interlige nám 
po športovej stránke dala veľa, 
po tej finančnej sme mali čo robiť, 
aby sme to vôbec utiahli. Napr. 
výjazd na októbrový dvojzápas (Ro-
kycany a Praha) nás stál s cestou, 
ubytovaním a základnou stravou 
viac ako 400 eur. Je to finančne 
náročnejšie, vrážame do toho aj 
vlastné peniaze. Reprezentujeme 
mesto Vrútky, ale hrávame v kol-
kárni, ktorá sa nachádza v Martine 
(Priekopa). To je naše špecifikum. 
My si vážime každú pomoc, sme 
vďační za každé euro, ale úprimne 
hovorím, že by sa nám ako klubu 
s takou históriou a takými dobrými 
výsledkami v súčasnosti, zišla väčšia 
finančná podpora.“
Autor: Ľubomír Chochula

Vrútockí kolkári získali bronzové medaily 

Čerství šesťdesiatnici – Peter Marček (vľavo) a Jozef Adamčík. Foto: ľch

Milan Tomka so synmi Adamom (vľavo) a Matejom (vpravo). Foto: ľch 
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KULTÚRA/ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Starnutie
Ako sa rok s rokom
           míňa,
aj oddych je už len
          drina.

Slepá spravodlivosť
Spravodlivo potrestajú
každý dobrý skutok.
Niektorým sa čudujem,
iných mi je ľúto.

POVRÁVKY Petra Mišáka

OZVENA
Malo by to byť
do vlády počuť,
že si z nej robíme
prču.

ZMENA
Nosili sme 
primerosy,
teraz sa už
rúško nosí.
Nevie dievča,
že aj potme
anonymne
otehotnie.

ZA  OPONOU
Pred verejnosťou
treba všetko skrývať,
Vlastný názor
na prekážku býva.

Kresby: 
Peter Sabov

POSMEŠNÍKY 
Ondreja Nagaja

• Čo sa môže „narodiť“, keď miesto koncepcie  
vládne antikoncepcia?

SENTENCIA M. Beňadika


