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ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Detské ihrisko pod drobnohľadom
STRED: CVČ Kamarát má byť od jesene v nových priestoroch v amfiteátri
PODHÁJ-STRÁNE: Mnoho sa urobilo, ešte viac neduhov čaká na riešenie
SEVER: Vyrastie v areáli ZŠ A. Dubčeka športová hala?
KOŠÚTY: Vytvoriť priestor, kde by sa ľudia stretávali
ZÁTURČIE: Nech starostlivosť o sídlisko pokračuje aj po voľbách 
PRIEKOPA: Za bytmi mešká infraštruktúra – prichádza rad na ňu?

Zo známych dôvodov sme dávno 
nemali v Martine podobné podu- 
jatie s takým diplomatickým 
zastúpením. Na vernisáži výsta-
vy Pavel Hajko, insitný maliar 
z Kovačice, sa zúčastnil i Vuk 
Radulović – poradca podpredsed-

níčky vlády a ministerky kultúry 
Srbska pre medzinárodnú spolu-
prácu, Marija Barlović – chargé 
d’affaires srbského veľvyslanectva 
na Slovensku, emeritný honorárny 
konzul Islandu v SR Otto Halás 
a honorárni konzuli Kirgizska 
(Tibor Podoba) a Čile (Jaroslav 
Šoltýs), Jaroslav Hrúbik – predse-
du okresu Kovačica, Stane Ribić – 
predsedu Spolku Srbov na Sloven-
sku a martinský honorárny konzul 
Srbska na Slovensku Mojmír Vrlík.
Ako uviedol riaditeľ SNM 
v Martine Radovan Sýkora, insitné 
umenie sa vracia do SNM v Marti-
ne po ôsmich rokoch ako výsledok 
spolupráce s Galériou Babka 
v Kovačici. 
V. Radulović vyzdvihol, že medzi 
Slovenskom a Srbskom existuje 
dlhodobá spolupráca a kultúrna 

výmena. Pripomenul, že skupina 
insitných umelcov v Kovačici 
pracuje už vyše 80 rokov. Aktuálne 
sa pripravuje zaradenie insitného 
umenia vojvodinských Slovákov 
na zoznam svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. M. Barlović 
ocenila že výstavu organizujú 
v roku 220. výročia príchodu Slo-
vákov do oblasti Kovačice. 
Výstavu na Malej hore možno 
označiť podľa jej prínosu do mar-
tinského kultúrneho života ako 
osvieženie i ocenenie. Zaraďuje 
Martin na svetovú mapu, na ktorej 
je insitné umenie univerzálnym 
jazykom prepájajúcim kultúry. 
Pekne to vyjadril J. Hrúbik z Kova-
čice: – Dali sme svetu umenie, 
ktoré pozná Európa, Ázia, Amerika 
i Austrália a svet nám oprávne-
ne dal prívlastok „Metropola 
insitného umenia“.  Od nášho 
príchodu do oblasti dnešnej Kova-
čice uplynulo 220 rokov a pozrite 
sa, ako sa našim talentovaným 
ľuďom podarilo vo svete insitného 
umenia. Predstavte si, čo urobíme 
za ešte toľko! 
Autor, foto: M. Beňadik

Medzinárodné kultúrne podujatie v Slovenskom národnom múzeu na Malej hore

Pavel Hajko, insitný maliar z Kovačice: cesta k človeku

Potrebujeme
systémový prístup

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Všetci si všímame, že kolotoč ne-
spokojnosti s dianím v Martine sa už 
roztočil a reakcie na to sú, s blížiacimi 
sa voľbami, čoraz výraznejšie a odliš-
nejšie. Stále viac občanov prejavuje 
svoj postoj; a to je dobre. Odrazom 
toho sú rôzne iniciatívy, ba aj politic-
ké strany. MESTSKÉ NOVINY stále 
sú a zostanú na strane občanov – ako 
jediné nezávislé médium v Martine, 
ktoré bez cenzúry informuje o živote 
v meste. A vrátane poukazovania 
na problémy alebo chyby, nielen 
úspechy vedenia mesta. (Nenecháme 
sa odradiť - o cenzúre ešte bude reč 
v nasledujúcich MN.)
Aj v tomto vydaní MN nájdete 
informácie o zastupiteľstve, o živote 
v mestských častiach, kultúre i športe. 
Približujeme i „návod“, ako prekle-
núť systémové nedostatky napr. v sta-
rostlivosti o seniorov a ako formou 
„malého turizmu“ podporiť i miestny 
rozvoj a medziregionálne väzby.
Prinášame aj ďalšiu časť môjho 
programu pre Martin ako kandidáta 
na primátora. Kultúra je tiež oblasťou, 
v ktorej sa žiada celkom nový prístup 
a mnoho zásadných riešení.
MESTSKÉ NOVINY sú jedným 
z prejavov iného prístupu: pozitívne-
ho a spájajúceho. MN nevylučujú, 
netrestajú, nezneužívajú mestské 
financie. 
Sú k dispozícii všetkým, ktorí chcú 
život v Martine zlepšiť.
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

Sledujte:
www.mestskenoviny.sk (správy, publicistika, osobnosti, podujatia...)

Mestské Noviny Online

Čestní hostia vernisáže: emer. riaditeľka BioMedu v Martine prof. G. Nosáľová, 
S. Ribić s manželkou, V. Radulović, M. Barlović a R. Popovič.

P. Hajko (vpravo) s manželkou v rozhovore
 s M. Kalnickým

P. Hajko: Zamilovaní (2021)
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O cestovnom ruchu a potenciáli Turca

V minulom vydaní sme na strán-
kach MN odštartovali podcastový 
seriál Martina Kalnického o Mar-
tine a Martinčanoch pod názvom 
Martin SiTY s prvými dvoma 
hosťami. Teraz vám predstavíme 
ďalších dvoch účinkujúcich. 

V tretej epizóde sa M. Kalnický 
porozprával so zakladateľom a ko-
nateľom Fatra Ski Ing. Miroslavom 
Dolinským a finančným manažérom 
Ing. Tomášom Holičom tej istej spo-
ločnosti, ktorá už viac ako 20 rokov 
podniká v oblasti cestovného ruchu. 
Obaja skúsení odborníci, ktorí sa síce 
narodili v iných častiach Slovenska 
(jeden v Dubnici, druhý v Bratislave) 

si región Turca zamilovali.
Miroslav Dolinský: „Keď som sa 
po vysokoškolskom štúdiu rozhodo-
val, čo chcem robiť, zvolil som si túto 
cestu. Región Turiec ma oslovil svojou 
krásou, potenciálom a možnosťami. 
Keď sme začínali pôsobiť v cestovnom 
ruchu, bolo Slovensko novým trhom 
na európskej mape. Boli sme cenovo 
dostupní a zaujímaví pre zahraničnú 
klientelu. Po prechode na euro sme 
začali byť drahší, konkurencieschop-
nosť poklesla, ale na druhej strane, 
eurofondy a investície do infraštruk-
túry zvýšili kvalitu služieb. Progres je 
evidentný. Zažili sme boom v Jasen-
skej doline, potom vzniklo moderné 
stredisko pri Valči, ale Hole mali ako 

keby zatiahnutú ručnú brzdu.“
Fatra Ski vznikla v roku 1999, teda 
v období, keď ešte premávala stará la-
novka na Martinské hole. Legendárnu 
„jednosedačku“ mala nahradiť nová 
kabínková lanovka, čo sa však doteraz 
nezrealizovalo. V roku 2019 sa táto 
myšlienka znovu dostala na svet-
lo sveta, ale vedenie mesta vtedy 
predložilo na zasadnutie MsZ k takej 
významnej a niekoľkomiliónovej 
investícii nepripravený materiál, čo 
poslanci nemohli akceptovať, preto sa 
to stiahlo z rokovania a odvtedy sa to 
nepohlo vpred. 
„Ja mám skúsenosť z mestečka Pec 
pod Snežkou v Krkonošiach, kde je 
zo strediska vybudovaná kabínková 
lanovka na najvyššiu českú horu. 
Lanovka je mestská, pričom na jej vý-
stavbu boli použité prostriedky z EÚ,“ 
informoval M. Dolinský.
Nová osemmiestna kabínková lanová 
dráha zo Strání na „Martinky“ môže 
byť prínosom v oblasti cestovného 
ruchu. Veľmi dôležitá je tiež spoluprá-
ca rôznych subjektov na pozdvihnutie 
regiónu. „Aj my sme závislí od cestov-
ného ruchu. Radi prispejeme svojím 
know-how, skúsenosťami a nasade-
ním k tomu, aby sa to v našom regióne 
zlepšilo a fungovalo to,“ dodal k tomu 

ešte M. Dolinský. 
Svojho šéfa doplnil Tomáš Holič: 
„Mojich rodičov pritiahla do „Tur-
čianskej záhradky“ scenéria okolitých 
kopcov a nádhera tohto regiónu. Vy-
rastal som tu zhruba od svojich troch 
rokov. Po škole som našiel uplatnenie 
vo Fatra Ski, kde mám na starosti 
finančnú, personálnu, ekonomickú 
a mzdovú administratívu. Do tímu 
som prišiel pred 17 rokmi. Fatra Ski 
je továreň na zážitky. Naším cieľom je, 
aby boli klienti spokojní a odchádzali 
domov s dobrým pocitom. Myslím si, 
že výstavba novej modernej viacmiest-
nej „kabínky“ na Martinské hole by 
bola vhodným impulzom z hľadiska 
ďalšieho rozvoja cestovného ruchu 
v Turci. Lanovku treba vnímať ako 
dopravnú tepnu, ako menej náklad-
nejšiu alternatívu z hľadiska investícii 
k prípadnej rekonštrukcii starej cesty. 
S výstavbou lanovky s prepravnou 
kapacitou napr. tisíc osôb za hodinu 
by sa však museli skvalitniť služby 
a celková infraštruktúra aj na Martin-
ských holiach, lebo v súčasnom stave 
by toto horské stredisko nezvládlo 
väčší prílev turistov. Samozrejme, že je 
tiež dôležité lepšie propagovať Turiec, 
aby nezostal zabudnutý na mape 
Slovenska.“

V štvrtej epizóde seriálu dostal 
priestor na vyjadrenie svojich 
odborných názorov špecialista 
na dopravu a rodák z Martina Ing. 
Milan Veterník, PhD.

V tejto časti sa diváci dozvedeli, čo 
znamená termín – udržateľná mobili-
ta. Pozostáva zo šiestich pilierov: 1.) 
aktualizácia a tvorba koncepčných 
materiálov, 2.) plánovanie dopravy 
pre ľudí, chodci na prvom mieste, 

3.) podpora mestskej cyklodopravy 
a alternatívnych druhov dopravy, 4.) 
kvalitná MHD, 5.) individuálna auto-
mobilová doprava a parkovanie, 6.) 
digitalizácia mesta a smart mobility. 
Ako M. Veterník v diskusii s M. Kal-
nickým povedal, má záujem zmeniť 
veci k lepšiemu v oblasti dopravy 
v meste Martin. „Kvalitné dáta rovná 
sa kvalitné rozhodnutia, nielen čo 
sa týka nastavenia novej parkovacej 
politiky, ale všeobecne,“ zdôraznil 

M. Veterník, ktorý bol aj členom ko-
misie, ktorú zriadil primátor ohľadne 
regulácie parkovania, kde sa snažil 
ponúkať svoje odborné pohľady 
na túto problematiku. Aj jeho zasko-
čilo, že komisia skončila tak rýchlo 
a bez výsledku. Ako v podcaste na-
značil, na stretnutí s primátorom dal 
najavo, že existuje skupina ľudí, ktorí 
sa venujú doprave a vedia pomôcť. 
„Keď sme prechádzali tie témy, tak 
na konci som dostal odpoveď, že 
zavedením MHD máme dopravu 
v Martine v podstate vyriešenú. No 
s dodatkom, že keď nastanú nejaké 
problémy, bude ich treba ešte doladiť. 
Lenže ja nepovažujem dopravu za vy-
riešenú ani po tom, čo mesto začalo 
prostredníctvom DPMM prevádzko-
vať vlastnú MHD. A takisto nebude 
vyriešená ani zavedením parkovacej 
politiky. Potrebujeme sa na to pozrieť 
koncepčne a zo širšieho pohľadu.“
Diskutovalo sa aj o rekonštrukcii 
mosta pri Košútoch (má to byť 
dokončené do konca roka 2022), 
možnostiach riešenia dopravného 
problému pri OC Campo di Martin 
a plánovanom východnom mest-
skom okruhu, križovatke pod Bys-

tričkou, o zápchach pri cintoríne a na 
začiatku Martina z južnej strany.  
M. Veterník na margo dopravy 
v meste okrem iného ešte pozname-
nal: „Páči sa mi mestský systém, aký 
funguje v Drážďanoch, kde má každý 
svoj priestor a všetci účastníci cestnej 
premávky sa navzájom rešpektujú. 
Vybudovať taký systém, ale aj trochu 
zmeniť myslenie ľudí v tomto smere, 
nie je jednoduché. Martinčanom 
želám, aby sa zlepšila dopravná 
situácia v meste a mohli žiť kvalitnej-
ší život.“ 
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

MARTIN
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL

Martin Kalnický so svojimi hosťami Tomášom Holičom a Miroslavom Dolinským (vpravo). Foto: MN

O doprave v meste hovoril v podcaste Milan Veterník (vľavo). Foto: MN  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. 

Doprava v meste nie je vyriešená
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Deň po zasadnutí MsZ sa v tých is-
tých priestoroch konalo slávnostné 
vyhlásenie najlepších športovcov 
mesta Martin za rok 2021. 

V hlavnej kategórii vyhlásili deväť 
športovcov, prvých troch na základe 
výsledkov a úspešnosti, ďalších od 4. 

po 9. miesto bez určenia poradia 
podľa abecedy. Zvíťazila účastníč-
ka letnej olympiády v roku 2021 
v Tokiu, bežkyňa na 800 m Gabrie-
la Gajanová (AK ZŤS Martin), 
ktorá sa na ceremónii pre športové 
povinnosti nemohla zúčastniť (cenu 
za ňu prevzal predseda atletického 
klubu Ján Gigac). Na druhom mieste 
skončil športový strelec, účastník 
troch olympiád, Pavol Kopp, ktorý 
pre MN povedal: „Štartovať na OH 
je snom každého športovca. Mne sa 
však situácia rapídne zhoršila tým, 
že moja silná disciplína ľubovoľ-
ná pištoľ vypadla z olympijského 
programu, čo sa zaviedlo práve 
na minuloročných Hrách v Tokiu, 
na ktoré som sa neprebojoval. 
Pod piatimi kruhmi sa v našom 
športe súťaží už len vo vzduchovej 
pištoli, na rozdiel od európskeho 
a svetového šampionátu, kde sú 
obe disciplíny. Mojím tohtoročným 
cieľom je kvalifikovať sa na ME 
a MS, ktoré budú v septembri, resp. 
októbri. Spolu s mojím trénerom 
Ivanom Némethym (ani sa mi 
nechce veriť, že spolupracujeme už 

25 rokov) sa vynasnažíme vyladiť 
formu tak, aby som na týchto dvoch 
vrcholoch sezóny nechýbal. Verím, 
že dosiahnem dobré výsledky a o rok 
sa znovu objavím v tejto ankete.“ 
ŠPORTOVEC ROKA: 1. Gabriela 
Gajanová (atletika), 2. Pavol 
Kopp (športová streľba), 3. Marco 
Hajnecký (džudo), 4.- 9. Libor Čech 
(športová streľba), Slávka Holub-
jaková (MMA), Lucia Hrivnák 
Klocová (atletika), Tomáš Jurčík (rá-
dio-orientačný beh), Lívia Lepejová 
(lyžovanie na tráve), Nina Štrbáková 
(hokej).
TALENT ROKA: Tomáš Mencel 
(atletika, športová chôdza)
KOLEKTÍV ROKA: Yachtclub 
Dynamo Energia (Jozef Hnilica, 
Marcel Maťovčík, Michal Záhrad-
ný) a Tanečná škola Aknela (Sára 
Brodnianska, Maximilián Nemrava).
Za celoživotný prínos pre šport 
získali ČESTNÉ UZNANIE Milan 
Janík (hádzaná) a Pavel Slouka 
(atletika), ĎAKOVNÝ LIST si zasa 
prevzali členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Martin-Zá-
turčie. Súčasťou slávnosti bolo aj vy-

hlásenie najlepších v rámci 17. roč-
níka podujatia Martinská celoročná 
olympiáda rekreačných športovcov 
(MCORŠ), ktorý bol vlani pre covid 
ochudobnený o dve akcie (kolkársky 
turnaj a preteky v plávaní), takže 
z plánovaných piatich kôl sa konali 
len tri (beh, cyklistika, inline). Oce-
nenými boli: Mia Halašová (žiačky 
a dorastenky), Richard Zachar (žiaci 
a dorastenci), Tatiana Kostolníková 
(ženy a veteránky) a Ladislav Szabó 
(muži a veteráni).
Autor: (ľch)

MARTIN
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Jednou z nosných tém ostatného 
rokovania mestského zastupiteľ-
stva, ktoré sa vo veľkej zasadačke 
mestského úradu uskutočnilo 
28. apríla, bola zmena rozpočtu 
mesta Martin na rok 2022.

MsZ schválilo zvýšenie rozpočtu 
v príjmovej časti o 91 940 eur. Ako 
odznelo na schôdzi, mesto Martin 
uspelo s projektom „Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ a získalo 
z Fondu na podporu športu finančné 
prostriedky ako refundáciu za vybu-
dovanie komunikácií a sociálneho 
zázemia v areáli Šport park Pltníky 
(II. etapa). Poslanci odsúhlasili 
zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej 
časti o 80 000 eur pre ÚHI na pro-
jektovú dokumentáciu (má slúžiť 
aj ako podklad na získanie mimo-
rozpočtových finančných zdrojov 
na revitalizáciu Vajanského nám.) 

a o 11 940 eur pre Kultúrnu scénu. 
V rámci tohto bodu programu zastu-
piteľstvo ešte podporilo niekoľko 
zmien v rozpočte formou presunu 
finančných prostriedkov v oblasti 
školstva.
Poslanecký zbor dal súhlas so zara-
dením Súkromnej základnej a ma-
terskej školy Montessori v Martine 
do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky (od 1. sep-
tembra 2022). Zastupiteľstvo tiež 
schválilo dodatok č. 4 k všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Martin 
č. 103 o organizovaní dopravy 
na území mesta Martin.
Členovia MsZ odsúhlasili uznese-
nia, ktoré sa týkali poskytnutia do-
tácií z rozpočtu mesta. Prostredníc-
tvom komisie regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu sa prerozdelí 
celkovo 10 000 eur pre 9 žiadateľov. 
Zdravotno-sociálna komisia podporí 
30 subjektov, pričom celková výška 
dotácií je 25 000 eur. No a ôsmim 
žiadateľom poskytne dotácie (ich 
celková výška činí 10 000 eur) 
komisia životného prostredia, verej-
ného poriadku a požiarnej ochrany.
Poslanci zobrali na vedomie infor-

matívne správy o činnosti a hos-
podárení týchto subjektov: Turiec, 
a. s., (v tomto bode sa hlasovalo aj 
o poslaneckom návrhu na zrušenie 
tejto spoločnosti, čo však nezískalo 
dostatočnú podporu), Retas, a. s., 
SŠZMM, Kultúrna scéna a DPMM, 
s. r. o. 
Poslanec Martin Kalnický v dis-
kusii znovu otvoril problematiku 
nedostatkov v tréningovej hokejo-
vej hale, čo sa týka hlavne statiky, 
pripomenul tiež chýbajúci spojovací 
krčok. Veľa sa diskutovalo aj  o fun-
govaní DPMM. O tom, v akom štá-
diu je možné refinancovanie nákupu 
autobusov (stáli približne 7,4 mil. 
eur) z eurofondov, či bude mesto 
úspešné vo svojej žiadosti. O tom, že 
najväčšou príčinou meškania spojov 
je zdržanie na zastávke v blízkosti 
železničnej stanice vo Vrútkach. 
O tom, že pevná čerpacia stanica 
na CNG (stlačený zemný plyn) má 
byť postavená pri areáli niekdajšie-
ho ZŤS a bude prístupná aj verej-
nosti. O tom, či bude depo pre au-
tobusy MHD v blízkej budúcnosti, 
alebo nie.
Autor: (ľch)

Otoč autobusov MHD na konci Martina. Foto: ľch

Gabriela Gajanová. Foto: ľch

Pavol Kopp so svojou dcérou Emou. 
Foto: ľch

Na zastupiteľstve aj o rozpočte, dotáciách a doprave

Najlepší športovci mesta Martin za rok 2021
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Detské ihrisko na Ľadovni na Sucháčkovej ulici už slúži
Život ukáže, ale ihrisko určite nezíva prázdnotou

Detské ihrisko na Sucháčkovej ul. 
slúžilo dlhé roky a už si vyžadovalo 
rekonštrukciu. Tá sa uskutočnila 
vlani, no z rôznych dôvodov sa do-
končovalo už v zimných podmien-
kach. Jar odhalila nedobrý stav 
prác. Viacerí občania kritizovali 
ihrisko na sociálnej sieti, iní sa ob-
rátili na poslanca za mestskú časť 
Ľadoveň Martina Kalnického, 
ktorý sa problémom zaoberal.

- Tak ako som sľúbil v komentári 
k statusu na sociálnej sieti, prob-
lematikou detského ihriska a jeho 
zarážajúcom stavom po zime, 
nedostavanosťou, ale najmä nápra-
vou som sa zaoberal, - hovorí M. 
Kalnický. - Na stretnutí predsedov 
VMČ som problematiku konzultoval 
s M. Rovňákovou, vedúcou oddele-
nia MsÚ, a výsledkom bol prísľub, 
že nedostatky budú odstránené 
v krátkom čase, vrátane živého plota, 
terénnych úprav a lavičiek.
Vyzval som firmu, ktorá ihrisko 
realizovala (Veríme v Zábavu, s.r.o., 
Trenčín), aby odstránila nedostatky, 
ktoré boli predmetom ich dodávky, 
a požiadal som o stanovisko.
V stanovisku realizačnej firmy, ktoré 
mi poslal Branislav Žila, obchodný 
riaditeľ, Veríme v Zábavu, s.r.o., sa 
o.i. uvádzalo: „Ihrisko sa realizovalo 
v jesenných mesiacoch a dokončené 
bolo v decembri, keď všetko dookola 
bolo buď zamrznuté alebo rozbla-
tené, čiže nebolo možné ihrisko 
dokončiť bez nedorobkov. 
V apríli sme odstránili vizuálne 
nedostatky, a to: vyrovnanie dlažby 
pri lezeckej stene (počas zimy vzniklo 
jemné zvlnenie), zametanie chodní-

ka a odvoz 
prebytočného 
kameniva, 
vyzbieranie 
kameňov/
kúskov 
betónu v okolí 
ihriska, 
pri parkovis-
ku ostalo cca 
5 základov 

z plotu, ktoré sme vybrali a jamy sme 
zasypali zeminou.“
Otvorenie ihriska bolo 2. mája.
Počas našej novinárskej návštevy 
koncom apríla sme zastihli v dopo-
ludňajších hodinách dve mamičky. 
Veronika Sokolíková je spokojná: 
„Mám malé dieťa, takže je fajn, že 
je tu aj pieskovisko, aj okolie je už 
upravené, len aby ešte narástla trá-
vička. Keď je spokojná moja dcérka, 
som spokojná aj ja.  Petra z Ľa-
dovne doplnila: „Je tu toho dosť, ale 
nemám pocit, že je ten priestor vyu-
žitý najlepšie, ako sa dá. Chýbajú mi 
tu napr. šmýkačky pre trochu väčšie 
deti, alebo aj iné prvky pre menšie 
i väčšie deti, pretože nie každé dieťa 

obľubuje liezť po lanových preliez-
kach. No pravdou je, že popoludní 
to tu býva plné a chodí sem aj dosť 
väčších detí.“
Na otázku MESTSKÝCH NOVÍN 
B. Žila potvrdil, že ihrisko je z ich 
strany dokončené a bolo prevzaté 
zástupcami mesta. Stálo viac ako  
90 000 eur. 
Momentálne je teda  v záručnej 
lehote a prevádzka ukáže, nakoľko 
tvorcovia vystihli potreby obyvate-
ľov sídliska. Ako povedal pre MN 
B. Žila, ihrisko bolo zostavené z cer-
tifikovaných hracích prvkov podľa 
projektu Útvaru hl. architekta mesta 
Martin. B. Žila ďalej upozornil na to, 
že bude potrebné zvýšiť priebež-
nú starostlivosť o ihrisko, pretože 
pri využívaní dochádza k zanášaniu 
štrku na dopadové plochy, čo vytvára 
riziko úrazov a znižuje životnosť 
pružnej dlažby.
M. Kalnický požiadal úrad, aby po-
súdil riziko z nestabilného podkladu 
pružnej dlažby. "Ihrisko bolo príliš 
drahé, aby sme tolerovali nedostat-
ky," - povedal M. Kalnický.
Autor a foto: M. Beňadik

Medzi novými prvkami nechýba pieskovisko pre najmenších, v označenej časti ešte má pribudnúť hrací prvok, po dokončení verejného obstarávania mesta

Štruktúra hracích prvkov obsahuje hojdačky pre menšie i lanové prvky pre väčšie deti.

Osobnosti

Štefan Hanakovič 
Bibliograf, činiteľ Matice slovenskej  
(* 20. 8. 1931 Košolná, okr. Trnava – † 10. 
6. 2020 Martin). Pochádzal z chudobnej 
rodiny zo šiestich detí. Po 5 rokoch na sale-
ziánskom gymnáziu v Šaštíne (zúčastňoval 
sa aj matematických súťaží, recitoval, bol 
členom tamojšej dychovej hudby, orchest- 
ra, spevokolu...) sa prihlásil do saleziánske-
ho noviciátu. Po „Barbarskej noci“ (apríl 
r. 1950) bol odvedený do sústreďovacieho 
tábora v Podolínci, absolvoval „politickú 
prevýchovu“ a bol poslaný na dvojtýždňo-
vú brigádu na Priehradu mládeže. V sep-
tembri r. 1950 mu bol umožnené privátne 
štúdium na gymnázium v Galante, ktoré v r. 
1952 úspešne ukončil maturitou. Popri štú-
diách sa aktívne venoval aj precvičovaniu 
divadelných hier s náboženskou tematikou. 
Potom absolvoval štúdium pomocných 
vied historických so špecializáciou na kni-
hovníctvo na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Od roku 1956 
v nej pracoval na výskumných i vedeckých 
pozíciách. Okrem iného sa podieľal 
na záchrane skonfiškovaných kláštorných 
a knižničných fondov. V Matici slovenskej 
neskôr zastával aj funkciu tajomníka (1990 
– 1992) a správcu (1992 – 1993). V pozícii 
riaditeľa Spolku sv. Vojtecha v Trnave v r. 
1992 – 2002 rozvíjal najmä edičnú činnosť 
spolku a venoval sa aj obnove členskej zá-
kladne. Potom ešte pôsobil v r. 2003 – 2005 
ako riaditeľ Diecéznej historickej knižnice 
biskupa Štefana Moysesa v Kláštore 
pod Znievom. Zaoberal sa teóriou kni-
hovníctva a bibliografie, dejinami knižníc, 
Matice slovenskej i osobnosťami sloven-
ského národného a duchovného života. Je 
autorom veľkého množstva odborných 
článkov, štúdií a monografií. Počas života 
získal viacero ocenení, medzi nimi Cenu 
mesta Martin a Trnava, Pamätnú medailu 
predsedu TTSK, cenu biskupského úradu 
v Ostrihome ai. Pochovaný je na Národ-
nom cintoríne.
Zdroj: Encyklopedia Beliana,  
archív SSV, matica.sk, foto: tamže

Martin Kalnický

tu by mal ešte pri-
budnúť hrací prvok 
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Ako jedno z miest tohtoročného 
turné si vybral legendárny súbor 
Lúčnica aj Martin. Tento slovenský 
a zároveň svetoznámy folklórny 
klenot vystúpi v nedeľu 12. júna 
v amfiteátri s programom "Z tvor- 
by prof. Štefana Nosáľa". Na 
pódiu sa predstavia temperamentní 
tanečníci, usmiate tanečníčky, 
speváci, ba dokonca i hudobníci.
Prof. Štefan Nosáľ bol tanečník, 
sólista, umelecký vedúci a chore-
ograf Lúčnice v rokoch 1949 až 
2017. Takmer celá história Lúčnice 
je tesne spojená s jeho osobnosťou. 
Jeho umelecký génius a osobitá 
invencia a vitalita vytvarovala 
z Lúčnice špičkové teleso. Vytvoril 
viac ako 100 choreografií a celove-
černých programov.
Tanečný súbor je tvorený mladými 
tanečníkmi, ktorí iskria skvelou 
technikou a spontánnym prejavom. 
Technické kúsky porovnateľné 
so špičkovými športovými výkon-
mi interpretujú tanečníci s ľah-
kosťou a obrovským nasadením. 
Krásne mladé dievčatá a skúsení 
tanečníci predvádzajú dynamické 
i poetické tance v pestrých krojoch 
z rôznych regiónov. V súčasnosti 
je umeleckým vedúcim Lúčnice 
Mikuláš Sivý a pedagógmi 
tanca sú Ivana Kleiblová a Michal 
Dudáš.
Program je výberom najúspeš-
nejších programov a reprezentuje 

najcharakteristickejšie folklórne 
oblasti Slovenska. Dramaturgia 
je uspôsobená tak, že zachytáva 
rozmanité umelecké prejavy 
bohatej ľudovej tradície v tanci, 
v hudbe a kroji, od jemných 
ženských tancov cez hravé 
a vtipné, až po temperamentné 
párové a virtuózne mužské tance.
Nenechajte si ujsť tento 

výnimočný zážitok, a príďte si 
vychutnať to najlepšie z tvorby 
prof. Štefana Nosáľa. Vstupenky 
kúpite v sieti TICKETPORTAL, 
alebo na predajných miestach: 
AGFA FOTO - M. R. Štefánika 
5, ČS OMW – Robotnícka ul., 
ČS OMW – Fr. partizánov 14, 
a TIPSPORT – Jilemnického 4, 
Martin. (iv)

- Najstarší amfiteáter na Slovensku čaká 
leto plné koncertov, akcií a premietania.
Aktuálne pripravujeme areál, doťa-
hujeme podrobnosti s organizátormi 
– povedal Mgr. Michal 
Vanko, riaditeľ amfi-
teátra. - Treba opraviť 
pár lavičiek, natrieť 
zábradlia, upratať 
areál po zime.
Nakoľko sa uvoľnili 
po dvoch rokoch opat-
renia, čaká nás leto 
plné koncertov. Už sa 
tešíme na akcie: Lúčni-
ca,  koncert Legendy: 
Patejdl, Dubasová, 
Hammel a Lehotský, 
dvojkoncert Horký-
že slíže a Iné Kafe, 

Cigánski diabli,  Martinica Fest, ale aj 
na Desmod, či Kaliho so Simou. V júni 
bude otvorený aj lanový park a začneme 
aj tradičné premietanie.

V MN č. 11/2021 sme 
uverejnili medailón Ing. 
A. Lilgeho s formuláciou, 
že bol „celoslovenským 
priekopníkom farebného 
ofsetu“. Formuláciu sme 
prevzali z  publikácie 
o Neografii.
Na žiadosť A. Lilgeho 
uvádzame spresnenie, že bol 
jedným z celoslovenských 
priekopníkov ofsetu, 
pričom bol celoslovenským 
priekopníkom pravidiel 
stabilizovaného štvorfarebného 
ofsetu, a to bol spolu s Vítom 
Vychodilom.
A. Lilgemu sa za nepresnú 
informáciu ospravedlňujeme.

Za rubriku a redakciu: 
M. Beňadik

STRED
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Martinský Amfiteáter 
je na sezónu pripravený

Spresnenie

Legendárna Lúčnica vystúpi v Martine

Štefan Baranovič
Kultúrny historik, archivár a biografista, 
verejný činiteľ (* 27. 2. 1938 Čičmany – † 
16. 12. 2016 Martin). Absolvoval históriu 
a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte 
UK (1961). Normalizácia po r. 1970 mu 
znemožnila dokončiť externú vedeckú 
ašpirantúru. V r. 1984 – PhDr. Už počas 
štúdia začal pracovať v Mestskom, neskôr 
v Slovenskom národnom múzeu. V r. 
1963 nastúpil do Štátneho ústredného 
archívu, od r. 1966 do Matice slovenskej 
(MS) v Martine, ako vedúci Kabinetu 
pre výskum dejín MS. Patril k zakladate-
ľom Ústavu pre zahraničných Slovákov 
a bol jeho vedúcim. V čase okupácie 
Československa bol spoluredaktorom 
ilegálneho vysielača Kriváň. Skoncipoval 
a podpísal aj Stanovisko pracovníkov 
MS z 28. 8. 1968, ktoré ostro odsúdilo 
okupáciu, negatívny postoj k nej vyjadril 
aj v Slovenských národných novinách. 
Z MS musel odísť, bol rôzne postihovaný, 
trvalý pracovný pomer získal až roku 
1976. Začiatkom r. 1990 sa stal vedúcim 
oddelenia Etnografického múzea SNM, 
pracovníci ho zvolili za riaditeľa a bol 
vymenovaný, no funkcie sa vzdal, keďže 
v tom čase už bol poslancom a podpredse-
dom MsNV v Martine. Neskôr sa do MS 
vrátil (1991) ako vedúci výskumný a vý-
vojový pracovník Ústavu zahraničných 
Slovákov MS, pracoval v Biografickom 
ústave MS a účastnil na príprave Biogra-
fického lexikónu zahraničných Slovákov. 
Potom zastával funkciu vedeckého tajom-
níka MS a pôsobil v Kabinete pre výskum 
dejín slovenského exilu. Bol autorom radu 
koncepcií pracovísk MS a edičných pro-
jektov, libret a scenárov filmov o M. Ben-
kovi, pripravil pre rádio Slobodná Európa 
cyklus relácií o dejinách, zúčastňoval sa 
na vedeckých konferenciách SNK a MS, 
publikoval v zborníkoch a časopisoch. 
Bol nositeľom významných ocenení (Za 
zásluhy o rozvoj SNM, Pamätná medaila 
Š. Moysesa či Cena predsedu MS).
Zdroj: spolok-slovenskych-spisovate-
ľov.sk, foto: tamže

Osobnosti



Strana 7

Ročník 6, číslo 4/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | APRÍL | 4 / 2022

O Základnej škole Alexandra 
Dubčeka v Martine sa v tomto 
období začína viac hovoriť 
v súvislosti s možnou výstavbou 
novej športovej haly, ktorú chce 
vybudovať mesto Martin.

ŠPORT
Mesto Martin sa začiatkom 
tohto roka zapojilo do výzvy 
Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR na budovanie 
multifunkčných športových hál 
pre deti a mládež (rozmery 40 
x 20 m, kapacita 100 divákov). 
Maximálna výška dotácie môže 
byť pre jedného žiadateľa 1,2 mil. 
eur, pričom spolufinancovanie 
zo strany príjemcu je desať 
percent.   
Spomedzi základných škôl, ktoré 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Martin, bola pôvodne 
prioritou ZŠ, Ul. Jozefa Kronera, 
na Ľadovni, ale z hľadiska 
priestoru, vysporiadaných 
pozemkov a potreby splniť 
podmienky výzvy (do 30. júna 
2022 musí byť predložený projekt 
so stavebným povolením) sa 
v tomto momente ako najreálnejší 
variant javí lokalita v areáli ZŠ A. 
Dubčeka na Severe. 
Nové športovisko by malo 
vzniknúť v južnej časti areálu, 
kde je v súčasnosti staré asfaltové 
ihrisko a zarastený škvarový 
ovál. Riaditeľka ZŠ A. Dubčeka 
Mgr. Dana Brezňanová pre MN 

povedala: „Túto iniciatívu 
veľmi vítam. Naša škola by halu 
mohla využívať počas školského 
vyučovania, popoludní a večer 
by bola správcom prenajímaná 
iným užívateľom. Okrem objektu 
samotnej haly by sa mohla 
medzi ňou a budovou 2. stupňa 
vybudovať nová tartanová 
bežecká dráha, ktorá nám doteraz 
chýba. Počíta sa tiež s výstavbou 
ďalších parkovacích miest. No 
a konečne by sa, dúfam, vyriešilo 
aj nové oplotenie (to súčasné je 
zdevastované) areálu, cez ktorý 
nám často chodia ľudia smerom 
na nadjazd pre peších do Tesca, 
alebo opačným smerom. Verím, 
že sa projekt podarí zrealizovať. 
Športová hala by bola veľkým 
prínosom pre celé mesto.“
Zatiaľ na ZŠ A. Dubčeka majú 
okrem telocvične ešte jedno 
športovisko. Je to multifunkčné 
ihrisko, ktoré dostala od mesta 
do daru pri 50. výročí založenia 
školy (jej história sa začala písať 
v roku 1967 po názvom ZDŠ 
na Ul. budovateľov). „Sme radi, 
že máme v areáli multifunkčné 
ihrisko, na ktorom naši žiaci 
športujú, no jeho prevádzka je 
problematická. Ihrisko slúži 
našim žiakom počas prevádzky 
školy, no  v čase mimo vyučovania 
a víkendov ho využíva aj verejnosť 
a obyvatelia MČ Sever. No 
a práve to je kameňom úrazu, 
pretože počas voľných dní často 
dochádza k poškodzovaniu ihriska 

i majetku školy. Viackrát už musela 
zasiahnuť i mestská polícia, ktorá 
monitoruje priestor športoviska 
cez kamerový systém. Kamery 
máme nainštalované nielen 
v okolí tohto ihriska, ale aj pred 
každou budovou školy, takže, ak 
sa deje nejaká protispoločenská 
činnosť, mestská polícia o tom 
okamžite vie,“ informovala MN D. 
Brezňanová.

VZDELÁVANIE
Na ZŠ A. Dubčeka (jej súčasťou je 
aj jazyková škola), ktorú aktuálne 
navštevuje 415 žiakov, pôsobí 
47 pedagogických pracovníkov 
a celkovo 64 zamestnancov, plus 
niekoľko externistov na dohodu. 
Škola má medzi rodičmi vysoké 
renomé, čo potvrdil aj zápis detí 
do prvého ročníka školského roku 
2022/2023. „Rodičov zaujíma 
nielen výchovno-vzdelávací proces 
a jeho výsledky (napr. naši žiaci sa 
presadzujú na olympiádach i iných 
súťažiach), ale aj to, čo naša 
škola môže deťom ponúknuť mimo 
vyučovania. Aké máme krúžky, ako 
funguje školský klub. S potešením 
môžem konštatovať, že v novom 
šk. roku otvoríme tri triedy prvého 
ročníka, čo je v dnešnej dobe 
a v konkurencii martinských 
základných škôl úspech. Zároveň 
je to pre nás záväzok nepoľaviť 
v úsilí, udržať kvalitu a naďalej 
vytvárať deťom príjemné 
prostredie na vzdelávanie, aby 
sa v škole cítili dobre,“ dodala 
pre MN riaditeľka D. Brezňanová. 
ZŠ A. Dubčeka je aktívna 
v zapájaní sa do projektov. 
Rozvoju školy tiež pomáha dobrá 
spolupráca so zriaďovateľom 
a poslancami za MČ Sever. 

BUDÚCNOSŤ
Základná škola Alexandra 
Dubčeka (tento názov nesie 
od roku 2002)  je prevádzkovaná 
v piatich budovách. Sú tu klasické 
triedy, ale v každom ročníku 
(od prvého po deviaty) je aj 
jedna pre všeobecne intelektovo 
nadaných žiakov. Táto škola 
na Severe má pred sebou sľubnú 
budúcnosť, bez ohľadu na to, či 
v jej areáli napokon bude stáť 
multifunkčná športová hala, alebo 
nie.
Autor: Ľubomír Chochula

SEVER

Vyrastie v areáli školy športová hala? 

Riaditeľka ZŠ. A. Dubčeka D. Brezňanová pri multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Foto: ľch 

Ľudmila Consten-Šenoldová
Biochemička, manažérka, organizátorka 
medzinárodnej spolupráce (* 10. 12. 
1956 Martin  –) Ocenená ako Čestný 
občan Martina (2009) za dobrovoľnícku 
činnosť v prospech spolupráce Martina 
a holandského Hoogeveenu a propagáciu 
mesta Martin v zahraničí. Narodila sa 
v rodine Šenoldovcov na starej Ľadovni. 
Absolvovala ZDŠ na Ul. Medveckého 
a Bernolákovej ul., potom Gymnázium 
V. Paulinyho-Tótha. V rokoch 1975 – 
1980 študovala na SVŠT v Bratislave. 
Od októbra 1980 pracovala vo Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou (FNsP, dnes 
Univerzitná nemocnica) na Oddelení 
klinickej biochémie. Po nežnej revolúcii, 
keď v roku 1990 mesto Martin podpísalo 
partnerskú zmluvu s mestom Hoogeveen 
v Holandsku o partnerskej spolupráci, 
bola v roku 1991 členkou skupiny 6 
zamestnancov FNsP, ktorá absolvovala 
6-týždňovú stáž v Hoogeveene. Celý 
pobyt strávila na Oddelení klinickej 
biochémie tamojšej nemocnice. Tam sa 
zoznámila s terajším manželom. V roku 
1994 sa odsťahovala  do Holandska 
a v roku 1996 sa vydala, má 2 deti – dcéru 
a syna. Pravidelne sa vracia sama aj s ce-
lou rodinnou do Martina. Od príchodu 
do Hoogeveenu bola aktívne ako dobro-
voľníčka činná v spolku pre spoluprácu 
s partnerským mestom Martin - Steden-
band. Zo začiatku táto práca spočívala 
hlavne v tlmočení a prekladaní pri ofi-
ciálnych návštevách, ale aj pri pracov-
ných návštevách rôznych profesijných 
skupín z rôznych oblastí. Okrem toho je 
zapojená do všetkých aktivít, čo sa týka 
spolupráce s mestom Martin, pri realizá-
cii spoločných projektov mesta i rôznych 
inštitúcií a organizácií. Pomáha ľuďom 
z Martina, ktorí chcú nadviazať kontakty 
s rôznymi organizáciami v Hoogeve-
ene aj mimo oficiálnej činnosti spolku 
Stedenband.
Zdroj a foto: archív ĽC

Osobnosti

MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY
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Mestská časť Podháj-Stráne má, 
podobne ako iné časti Martina, svo-
je špecifiká. Má pomerne rozsiahle 
štvrte individuálnej bytovej výstav-
by na Stráňach, v posledných desať-
ročiach „zahusťovanými“ novými 
modernými bytovkami. Úmerne 
tomu sa ukazovali „staré hriechy“ 
a pribúdali nové, najmä chýbajú-
ce chodníky a parkovacie plochy, 
ale aj ubúdajúca zeleň a zariadenia 
pre deti i seniorov.

Keďže nedávno došlo k zmene vo ve-
dení výboru mestskej časti, kde Tomá-
ša Ignačáka vystriedal Zdenko Kozák, 
pozhovárali sme sa s T. Ignačákom 
– ktorý ostáva poslancom za Podháj – 
Stráne, o predbežnej bilancii rozvoja 
tejto mestskej časti.

MN: Čo sa zmenilo v živote a roz-
voji Podhája-Strání v uplynulých 
troch rokoch, keď ste viedli výbor 
mestskej časti?
T. Ignačák: Zmenilo sa toho dosť. 
Problémov má naša mestská časť veľ-
mi veľa a riešime preto naraz mno-
ho vecí. Niektoré trvajú dlho a nesta-
čí na to ani celé jedno obdobie. A nie 
vždy musí aj po niekoľkoročnej práci 
prísť výsledok. Príkladom je nový prí-
stup pri tzv. vyvolaných investíciách – 
pri zámeroch na investovanie v našej 
mestskej časti som  vstupoval do roko-
vaní s investormi aktívne a snažil som 
sa presadzovať verejný záujem – kon-
krétne: zapojiť investorov OC Kau-
fland do riešenia problémov (rozšíre-
nie starého mosta a dobudovanie lávky 
pre peších cez Turiec, nové športovis-
ká a hracie prvky pre deti), alebo v prí-
pade novej obytnej zóny Pivovar sme 
dohodli vybudovanie chodníka aspoň 
na časti Ul. hrdinov SNP. Je možné, že 
projekt nového obchodného centra sa 
napokon presunie do inej mestskej čas-
ti, ale ide mi o zmenu v prístupe, zapo-
jenie investorov do riešenia problémov 
v širšom komunitnom priestore.

MN: V minulých troch rokoch ste 
zabezpečovali spolu s mestským 
úradom napr. rozšírenie parkova-
cích plôch na Gorkého ul., na Ul. 
Timravy, doplnenie verejné-
ho osvetlenia na Ul. hrdinov SNP 
a úspešným príbehom sú aj polo-
podzemné kontajnery na Ul. Tim-
ravy. Čo z podobných vylepšení 
hodnotíte najvyššie a čo sa, naopak, 

nepodarilo?
T. Ignačák: - 
Každá z tých-
to akcií mala 
pre dotknu-
tých občanov 
v jednotlivých 
lokalitách výz-
nam. Som rád, 
že sa nám, i keď 

len čiastočne, podarilo odstrániť ne-
vzhľadné stojisko odpadu pri koneč-
nej MHD (2020) na Stráňach. Naopak, 
napriek úsiliu, vyriešeniu viacerých 
pripomienok a vypracovaniu štúdie 
revitalizácie kurtov na Stráňach sa na-
pokon v akcii nepokračuje, lebo oby-
vatelia z okolitých domov v konečnom 
dôsledku vyslovili nesúhlas s ihris-
kom...

MN: Pri rozsiahlosti mestskej čas-
ti sme sa ako novinári stretáva-
li pri rozhovoroch s občanmi často 
s kritikou nekvalitných ciest a chod-
níkov, ale aj chýbajúcich chodní-
kov...
T. Ignačák: - Ide jednak o staré nedo-
statky (úzke ulice bez chodníkov, sta-
ré chodníky, prekládky inžinierskych 
sietí...), ale aj o zmeny funkcií jednot-
livých lokalít, ktoré vyvolávajú ná-
sledne zásadné problémy. Konkrétne 
– vybudovali sme napr. celý rad bez-
bariérových priechodov na Hollého 
ul. a majú nasledovať aj nové povrchy 
chodníkov, do ktorých sa kládli nové 
optické káble – je tam sklz, ale v máji 
by sa to mohlo začať. Snažili sme sa 
riešiť tieto problémy komplexne – 
napr. zmenou dopravného značenia 
ulíc Bagarova, Gen. Svobodu, R. Vies-
ta, takisto bola vypracovaná  štúdia 
zmeny dopravnej situácie v spolupráci 
s Útvarom architekta, ZŠ a MŠ Pod-

hájska a Tulská ul . na Stráňach – ide 
o celkovú zmenu dopravy, parkovania 
v celých zónach. Prinesie to napr. dopl-
nenie chodníka na Tulskej a odstráni sa 
jedno nebezpečné miesto.

MN: Ako ste spomínali, niektoré 
procesy trvajú viac rokov, takže čo 
môžu obyvatelia Podhája-Strání 
očakávať v najbližších mesiacoch?
T. Ignačák: - Je toho viac – od drob-
ných vecí, ako bolo vlani osadenie 
dvoch nových stanovíšť detských prv-
kov na Podháji (Gorkého ul. a Ul. mlá-
deže plus doplnenie v MŠ Podhájska), 
tak je „na spadnutie“ doplnenie novej 
výsadby na kruhovom objazde na Ul. 
mládeže, alebo osadenie osadenie no-
vých detských prvkov na Ul. Timravy. 
Momentálne sa robí verejné obstaráva-
nie na tieto práce v celom meste, takže 
po jeho ukončení sa zlepšia podmien-
ky pre rodiny s deťmi (mám nádej, že 
už toto leto).
No podobne nebezpečné miesto sme 
riešili aj pri križovatke Bagarova/Go-
liana, kde chýba nielen chodník, ale aj 
osvetlenie – konečne po 3 rokoch prí-
pravy verím že tento mesiac sa začne 
s realizáciou. A najpálčivejšie je to asi 
na Ul. hrdinov SNP, kde popri úzkej 
ceste chýbajú chodníky až po konečnú 
zastávku MHD. Je vypracovaný pro-
jekt a rieši sa stavebné povolenie.
Ale ľudí isto poteší aj fakt, že v sep-
tembri t. r. sa predpokladá začatie 
stavebných prác na Námestí protifa-
šistických bojovníkov. S týmto projek-
tom sme sa úspešne zapojili do výzvy 
z IROP vyhlásenej Ministerstvom in-
vestícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie, ktoré  nám odsúhlasilo ne-
návratný finančný príspevok vo výške 
95% nákladov, t. j. sumu 640 000 eur.      
Autor, foto: M Beňadik

PODHÁJ-STRÁNE

Podháj – Stráne  – malá bilancia po troch štvrtinách volebného obdobia

Cesty, chodníky, parkovanie...

František Kalina ml.
Maliar, ilustrátor, tvorca šperkov (* 22. 4. 
1953 Martin  – † 27. 7. 1999 Martin). Bol 
synom významného redaktora, preklada-
teľa a šéfredaktora Vydavateľstva Osveta 
Františka Kalinu a Magdalény rod. Dubo-
vickej. Absolvoval Str. umeleckopriemy-
selnú školu v Kremnici, pracoval ako rytec 
a výtvarník v Tlačiarňach SNP, od r. 1979 
(podľa niektorých zdrojov od 1982) pôso-
bil na voľnej nohe. Venoval sa figurálnej 
i voľnej (komornej i monumentálnej) maľ-
be, tvorbe šperkov, kresbe a grafike, ilustrá-
ciám kníh pre Vydavateľstvo sveta a Vyda-
vateľstvo Matice slovenskej. V maľbe bol 
spočiatku silne ovplyvnený jeho učiteľom 
K. Barónom, zameriaval sa na širokú škálu 
tém, od ženského tela, po abstraktné obra-
zy prírody s prvkami surrealizmu. Experi-
mentoval s využívaním tlačiarenských fa-
rieb, s drevárskymi expoxidmi. Zo svojho 
najlepšieho obdobia veľa obrazov predal 
martinským lekárom, právnikom, hercom. 
Vystavoval na viacerých kolektívnych aj 
individuálnych výstavách na Slovensku, 
v Česku a na Kube. V Martine vystavo-
val v klube „Téčko“ – Akty a iné kresby 
a prvú „súbornú“ výstavu mal v Turčian-
skej galérii až v r. 2011, aj tá priblížila len 
časť jeho tvorby, no prekvapila rozsahom, 
technikami aj motívmi Kalinovej tvorby. 
Veľa o živote F. Kalinu skrýva kniha Ras-
ťa Piška: Bohémska kolonáda (2011), celá 
inšpirovaná životom F. Kalinu. Možno 
ešte viac  skrýva – predbežne stratená – 
Kalinova veľká kniha-maketa, do ktorej si 
kreslil svoje nápady. A najviac asi skrývajú 
spomienky a legendy jeho priateľov nielen 
o ňom a jeho živote, ale aj o jeho tvorbe. 
F. Kalina je považovaný za najtalentova-
nejšieho a najvšestrannejšie rozhľadeného 
tvorcu generácie výtvarníkov 70. a 80. ro-
kov. Mal päť detí. Pochovaný je v rodičov-
skom hrobe na Národnom cintoríne.
Zdroj: blog.sme/Jankes, P. Cabadaj – 
Povaha bola Kalinovým osudom..., 
foto: archív autora

Osobnosti
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Provizórny povrch chodníkov po pokládke 
optokáblov by mal byť už čoskoro minulosťou

Ulica hrdinov SNP je nielen úzka a bez chodní-
kov, ale aj rozbitá; chodník sa tu pýta „ako soľ“

Tomáš Ignačák
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Košúty stagnujú. Pálčivým 
problémom je kritická dopravná 
situácia najmä v čase špičky,  
keď je hustota áut vysoká, lebo  
z toho vzniká bezpečnostné rizi-
ko. Existujúci dopravný systém 
nevylepšuje ani kontroverzný 
kruhový objazd (skôr naopak). 
Kapitolou samou o sebe je 
chýbajúca pobočka pošty. Ani so 
športoviskami medzi panelákmi 
to nie je ružové. Viac v rozhovore 
MN s obyvateľom tejto mestskej 
časti Ing. Ivanom Bučkom.

Parkovacia politika je téma, 
ktorá rozdeľuje občanov, ako sa 
pozeráte na prípadnú reguláciu 
parkovania, napr. aj formou 
poplatku za parkovanie na 
sídliskách?
Kvôli nárastu počtu automobilov 
má problém s parkovaním každé 
mesto na Slovensku. Mesto by malo 
vytvoriť parkovacie miesta, kde je to 
ešte možné, nie však na úkor zelene, 
ihrísk a pod. Samozrejme, aj občan 
si musí uvedomiť, že každý nemôže 
parkovať pred svojím vchodom. 
Poplatkom za parkovanie sa v bu-
dúcnosti asi nevyhneme.

Ďalším prob-
lémom Košút 
je dopravná 
situácia, 
vidieť v tomto 
smere nejaké 
zlepšenie?
Dopravná 
situácia je 
rovnaká už 

niekoľko rokov, nič sa nezmenilo. 
Ak, tak len k horšiemu, lebo 
automobilov stále pribúda. 

Čo hovoríte na novú 
mestskú MHD?
Mestskú dopravu prakticky nevy-
užívam. Len z počutia evidujem 
sťažnosti občanov na meškanie 
autobusov a o niečo redší cestovný 
poriadok. Čo však evidujem, je 
skutočnosť, že nové autobusy 
neblokujú dopravu pomalou 
jazdou na „voľnobeh“, tak ako to 
bolo v minulosti. Efektivitu tohto 
projektu ukáže až budúcnosť.

Ako občanom spríjemniť 
trávenie voľného času vo vašej 
mestskej časti, ako využiť poten-
ciál v okolí lokality Hrádok,  
ako pritiahnuť deti k športu  
na sídliskách?
Košúty sú príkladom socialistic-
kého sídliska, kde sa len ťažko 
dajú realizovať zmeny, lebo plochy 
medzi panelákmi sú limitované. 
Samozrejme, že sa dajú vybudovať 
nové jednoduché oddychové 
zóny pri minimálnych nákladoch. 
V Košútoch na to podmienky sú, 
len treba oprášiť staré projekty 

a návrhy využitia priestoru napr. 
pri Attilovom hrobe. Kedysi boli 
na sídliskách plochy osadené 
basketbalovými košmi, bránami 
na minifutbal, v zime sa robil 
ľad a deti sa korčuľovali. Dnes 
sú plochy prázdne a nikto ich 
nevyužíva.

Aká je kvalita služieb v Košú-
toch, čo tu najviac chýba?
Okrem nákupných centier 
v Košútoch nič nie je. Chýbajú 
miesta na oddych a relax, dokonca 
aj obyčajné lavičky. O chýbajúcej 
pošte alebo príjemnej reštaurácii 
ani nehovorím. Budúcnosť je 
síce v elektronizácii doručovania 
zásielok, ale kým sa tam Slovensko 
dostane, sme odkázaní na žlté 
lístky a to je problém hlavne 
pre starších ľudí. Samostatnou 
kapitolou je kosenie trávnatých 
plôch. Košúty prídu na rad až 
vtedy, keď je tráva vyše kolien.

Čo by ste chceli, aby sa 
v Košútoch zmenilo v najbližšej 
budúcnosti? 
Vytvoriť viac takých miest, ako je 
jazierko pri Attilovom hrobe, jed-
noduché street workout prírodné 
ihriská, venčoviská pre psov a pod. 
Jednoducho vytvoriť priestor, kde 
by sa ľudia stretávali. 

Ako vnímate prácu súčasných 
poslancov za Košúty v rámci 
modernizácie sídliska?
Pre mňa ako radového občana sú 
poslanci mestskej časti neviditeľní. 
Stačí si prečítať zápisnice z ich 
rokovania. Neriešia sa koncepčné 
veci, ale len bežná operatíva – 
chodníky, stromy a pod. Zápisnice 
nemajú viac ako dva až tri body. 
Neviem o tom, že by v tomto 
volebnom období bolo zorganizo-
vané stretnutie s občanmi Košút, že 
by sa niekto informoval o reálnych 
problémoch. 

Autor: (ľch)

KOŠÚTY

Žigmund Melfelber
Verejný činiteľ, starosta Martina, advokát 
(* 24. 12. 1843, Púchov  – † 19. 11. 
1923, Martin). Bol manželom Oľgy, rod. 
Kohútovej (dcéry Jána Kohúta, richtára 
Martina, spoluorganizátora Memoranda, 
Matice slovenskej, gymnázia i Národného 
domu ai.). Študoval na gymnáziu v Brati-
slave a právo v Pešti a Viedni. Pôsobil ako 
advokát o Jozefa Kohúta a od r. 1868 ako 
samostatný advokát a notár v Martine. 
Bol členom výboru Matice, pokladníkom 
gymnázia, zakladateľom a podsprávcom 
Sporiteľne, členom kontrolnej komisie 
Tatrabanky, od r. 1869 členom výboru 
a advokátom KÚS. Podporoval hospo-
dárske podnikanie a štúdium slovenských 
študentov na českých školách, ako 
divadelný ochotník pracoval v Sloven-
skom spevokole. Zaslúžil sa o rozvoj 
Martina, najmä ako jeho starosta v r. 
1881 - 1889. Jeho pričinením i zásluhou 
podpôr z českých krajín, Ruska, Srbska 
i Chorvátska došlo po požiari v r. 1881 
k rýchlej obnove mesta. V r. 1872 prvý 
predseda Slovenského spevokolu. Pôsobil 
aj ako inšpektor ev. a.v. cirkvi v Necpa-
loch. Žil v svojom dome na začiatku 
Kollárovej ul. (dnes je v ňom lekáreň). 
V septembri 1874 spolu s J. Jesenským 
a P. Mudroňom organizoval a spravoval 
finančnú zbierku na podporu učiteľov 
už zatvoreného slovenského gymnázia 
v Revúcej, ktorá do decembra vyniesla 
vyše 3000 zlatých a celkove bola uzavretá 
na sume 5000 zlatých. Z nich napokon 
podporovali aj učiteľov neskôr zavretých 
gymnázií v Turč. Sv. Martine a Kláštore 
pod Znievom. Sám Ž. Melfelber prispel 
na zbierku sumou 100 zlatých. Výrazne 
sa angažoval aj v neskorších snahách o za-
loženie interkonfesionálneho gymnázia 
v Martine. Pochovaný je na Národnom 
cintoríne v Martine.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, foto 
tamže, e-obce/Revúca

OsobnostiVytvoriť priestor, kde by sa ľudia stretávali

Lokalita pod Attilovým hrobom v blízkosti jazierka ma veľký potenciál. Foto: ľch

Ivan Bučko

Vytvoriť viac takých 
miest, ako je jazierko pri 
Attilovom hrobe, jed-
noduché street workout 
prírodné ihriská, venčo-
viská pre psov a pod.

Neviem o tom, že by 
v tomto volebnom ob-
dobí bolo zorganizované 
stretnutie s občanmi 
Košút, že by sa niekto 
informoval o reálnych 
problémoch.
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Andrej Kukura
Lekár-chirurg, univerzitný profesor  
(* 11. 9. 1912 Krompachy  – † 25. 3. 
1986 Bojnice.) Pochádzal z ôsmich detí 
robotníka a štátneho úradníka A. Kuku-
ru. Bol bratom Jozefa Kukuru, v rokoch 
1963 - 1969 dekana Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave, ktorý bol v roku 1962 
jedným z iniciátorov založenia jej 
pobočky v Martine a v roku 1969 jej 
rozšírenia na samostatnú fakultu. Ďalší 
brat Štefan bol lekár-chirurg, 38 rokov 
primár chirurgického odd. nemocnice 
v Michalovciach, ktorá nesie jeho 
meno. Andrej Kukura študoval na gym-
náziách v Prešove a Michalovciach, 
medicínu absolvoval na Lekárskej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde 
pôsobil ako asistent na 1. chirurgickej 
klinike LF KU, neskôr v Bratislave, 
Podbrezovej, Trnave a Bojniciach, 
v rokoch 1961 - 1980 vedúci Katedry 
chirurgických disciplín a prednosta 
Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty 
UK v Martine. Od roku 1980 na dô-
chodku v Prievidzi. V klinickej praxi 
i teoreticky sa venoval problematike 
chirurgie, zameral sa najmä na cievnu 
chirurgiu a neurochirurgiu, hlavne 
traumatológiu centrálneho nervového 
systému a psychochirurgiu, ale zaoberal 
sa aj chirurgiou gastrointestinálneho 
traktu a chirurgickými infekciami. Au-
torsky sa zúčastnil na tvorbe monografií 
Úrazová chirurgia 1 - 2 (1970) a Pľúcna 
tromboembólia v klinickej praxi (1978), 
autor vyše 200 odborných prác, štúdií 
a prednášok, publikoval v čs. i zahranič-
ných časopisoch. V roku 1972 vyzna-
menaný Medailou J. E. Purkyňu i zlatou 
medailou Univerzity Komenského. 
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto archív autora

Osobnosti

Obyvateľka mestskej časti Zátur-
čie Katarína Beinsteinová odpo-
vedala na otázky MESTSKÝCH 
NOVÍN.

Súhlasíte, aby v Záturčí vybudo-
vali parkovací dom?
Parkovanie v Záturčí je často 
diskutovanou témou. Parkovací dom 
by pomohol odľahčiť tento problém 
vzhľadom na to, že počet áut, ktoré 
pomaly nemajú kde parkovať, je 
na sídlisku naozaj vysoký. Avšak 
nemenej dôležitou otázkou je – kde 
ho postaviť? Postaviť ho medzi 
panelákmi alebo niekde na zelenej 
ploche blízko školy je, ako postaviť 
tam vysoko výkonnú továreň. Denne 
by sme dýchali splodiny štartujúcich, 
parkujúcich a prichádzajúcich áut. 
Mám Záturčie prejdené a zmapo-
vané, pretože denne ho prechádzam 
so svojimi psami. Prečo ho neposta-
viť napr. na ploche za školou, kde 
nič nie je, len chátrajúca plocha, 
ktorá kedysi slúžila tzv. U-rampe. Je 
tam aj možnosť dobrého pripojenia 
sa na hlavnú cestu, čím by sa znížil 
počet áut prechádzajúcich sídliskom. 

Na sídlisku nie je žiaden väčší 
supermarket a aj kvalita služieb je 
nízka. Čo vy na to?
Bolo by super mať napr. dom služieb 
s potravinami na prízemí a na po-
schodí poskytnúť priestor službám, 
ako sú napr. čistiareň, holičstvo, ka-
derníctvo, opravy odevov, krajčírska 
dielňa, pedikúra, manikúra a rôzne 
iné potrebné remeslá. Potom by 
obyvatelia Záturčia neboli odkázaní 
hľadať tieto služby v meste. 

Čo vám v Záturčí najviac chýba?
Najviac mi chýba oddychová zóna, 
park, zeleň. Pritom je tu toľko 
možností. Plocha, kde teraz vzniká 
detské ihrisko, vyzerá s príchodom 
leta ako step a púšť. Nie sú tu žiadne 
stromy, ktoré by v letných mesiacoch 
poskytovali tieň ľuďom i zvieratám 
a úkryt vtákom. Aj deti, ktoré majú 
v neskorých jarných mesiacoch 
hodinu telesnej výchovy, postávajú 
v jedinom tieni, ktorý vrhá škola. 
Vôbec sa im nečudujem, že nemôžu 
cvičiť. Keď sa prechádzam za ško-
lou, vidím tam kopu navezeného 
stavebného odpadu. Rada by som 
vedela, kto je za to zodpovedný a čo 
tým chcel básnik povedať. Pri škole 
sa nachádza vzácna fauna i flóra. 
Tak, ako sa mi chováme k prírode, 
tak sa ona neskôr zachová k nám. 

Čo hovoríte na psí park, resp. 
venčovisko?
Všetko, čo sa v Záturčí vybuduje, je 
fajn, pretože sa tu dlho nič nerealizo-
valo. Psí park-venčovisko nemôžeme 
vnímať ako niečo, čo sa postavilo, 
lebo ešte ani z ďaleka nie je dokon-
čený. V prvom rade treba vyrovnať 
terén, naviezť zeminu, nasadiť trávu 
a až nakoniec osadiť nejaké psie pre-
kážky a lavičky. Viem, že to má mesto 
v úmysle, tak sa budem tešiť, ak sa to 
podľa plánov dokončí.  

Aké stanovisko zaujmete k týmto 
bodom: pešie plateu, veľkopacitné 
polopodzemné kontajnery, budúc-
nosť Záturčia a práca poslancov 
za túto mestskú časť?
Pešie plateu? Všetko je otázkou 

financií a ich investovania. Ak 
nie sú financie, tak sa ťažko niečo 
pohne dopredu. Polopodzemné 
kontajnery sú podľa mňa skvelá 
vec. Určite šetria životné pros-
tredie. Aj keď sú objemnejšie ako 
klasické kontajnery a náročnejšie 
na priestor, majú oveľa väčšiu 
kapacitu a pojmú viac odpadkov. 
Čo sa týka rozvoja Záturčia, je tu 
priestor na realizáciu mnohých 
projektov. Hlavne jeho okrajové 
časti ostávajú zatiaľ nevyužité, 
mnoho vecí je treba dotiahnuť 
do konca. Za desať rokov by som si 
v Záturčí vedela predstaviť jeden 
ohromný lesopark s množstvom 
atrakcií pre deti, oddychovú zónu 
pre starších spoluobčanov, možno 
vybudovať ešte nejaké športovisko, 
prípadne krytú plaváreň. Aby Zá-
turčie nebolo sídlisko, kde sa ľudia 
nechcú prisťahovať, ale naopak. 
Prácu poslancov vnímam hlavne 
teraz, keď sa zvolebnieva. Aby ste 
videli problémy sídliska, musíte tu 
žiť a konfrontovať sa s nimi každý 
deň. Momentálne sa naozaj veľa 
vecí realizuje. Opravujú sa cesty, 
chodníky, detské ihriská. Konečne 
sa takmer po dvoch rokoch vyčistili 
niektoré chodníky od posypovej 
soli, ktorá bola použitá ešte v zime 
2020. Mne by sa páčilo, keby in-
tenzita týchto prác a starostlivosti 
o sídlisko pokračovala aj po voľ-
bách. S niektorými poslancami sa 
dá aj osobne stretnúť, sú ústretoví. 
Niektorí vám stručne odpovedajú 
na váš e-mail a to je všetko.

Autor: (ľch)

Nech starostlivosť o sídlisko pokračuje aj po voľbách

Pešie plateu by už konečne mohli opraviť! Foto: ľch Vierka a Simon so svojimi psíkmi v parku. Foto: ľch 
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Plošne najväčšia mestská časť 
sa v posledných rokoch inten-
zívne rozvíjala, ale pandémia 
pribrzdila plány v dobudováva-
ní infraštruktúry pre kvalitný 
život ľudí. O tom, ako by sa to 
malo napraviť, hovorí poslanec 
mestskej časti Priekopa Ľubo-
mír Vaňko.

Chodníky, chodníky...
– Momentálne riešime po zime 
výtlky a dopravné značenie (zvislé 
i vodorovné). To je štandardná vec, 
už máme za sebou aj obhliadky 
a vieme, čo budeme robiť. Teraz 
čakáme, čo sa na úrade a v akom 
poradí zaradí do realizácie.
V prvom rade sa zameriame 
na chodníky, a to na uliciach 
v starej Priekope od III. Kolónie 
postupne ďalej. Takisto riešime 
vnútrobloky jednotlivých sídlisk, 
aj na Volgogradskej, ale chceme 
to už riešiť v súvislejších úsekoch; 
nielen bodové chyby. Samozrejme, 
postupne, pretože niektoré ulice 
(a chodníky) v starej Priekope i na 
kolónii Hviezda máme aj 500-met-
rové a to sa vzhľadom na financie 
nedá robiť kompletne, ale aspoň 
v ucelených celkoch.
Pevne verím, že to ľudia na mest-
skom úrade zvládnu. Nemáme 
to ešte vo finančnom vyjadrení, 
pretože dva roky všetko stálo 
a my sme vtedy rátali s celkom 
iným obnosom peňazí, ako je to 
dnes. Vtedy sme mali na cesty 
a chodníky  naakumulovaných 
vyše 100 tisíc eur. K tomu ešte 
zdroje z mestského rozpočtu. 

Uvidíme, koľko 
nám napokon 
pre Priekopu 
pridelia.
 
Vnútrobloky 
a ihriská
Toto je ďalšia 
veľká vec. 
Máme naplá-

nované štyri väčšie detské ihriská, 
kde chceme obnoviť hracie prvky 
a mobiliár. Čakáme na vyhod-
notenie verejného obstarávania. 
To určite poteší mamičky. Tento 
projekt sa bude ešte konkretizovať 
a potom to komplexne zverejníme.
Stále pokračujú rokovania 
so Žilinským samosprávnym 
krajom o možnom využití starého 
ihriska v Priekope. Pokiaľ sa nám 
podarí všetky procesy zvládnuť , 
tak už tento rok by sa tam mohlo 
začať športovať.
Situácia vo výstavbe bytov je plne 
v réžií súkromných investorov. 
Miesto bývalého pohostinstva  
Dymovnica sa  stavia  bytovka, čo 
prispeje k rozšíreniu ponuky bytov.  
Bytovka v lokalite Uzlovská sa 
pripravuje. Bolo tam smetisko, 
náletové dreviny a miesto stretá-
vania rôznych asociálov - ľudia sa 
oprávnene sťažovali. Dnes je to 
pripravené pre výstavbu, ale ani 
to sa niektorým nepáči. V pláne to 
stále je, vyzerá to pekne, záujem 
o byty zrejme je a v spolupráci 
s mestom sa riešili aj parkovacie 
plochy, takže aj táto služba 
občanom bude zabezpečená. Sa-
mozrejme, že počas výstavby tam 

bude ja ruch, stavebná doprava, 
ale bez toho to nejde – rok-dva sa 
dá vydržať a bude pokoj a pekné 
prostredie. Musíme si vybrať, čo 
chceme.
My sme radi, že je tu investor 
a že to postaví. Veď je to pre ľudí. 
Vieme, že ceny stavebných 
materiálov šli rapídne hore...

SIM s novinkami
S prípravou na sezónu sme už 
začali. Obnovili sme vital-park, sú 
tam niektoré nové cvičiace prvky, 
nové ihrisko pre deti, rozšírili 
sme ZOO-farmu. Zas sme sa 
trošku posunuli. Obnovili sme aj 
gril-zónu – natreli sme altánky, 
obnovili niektoré časti, podlahy, 
nové sedenia, nové ohniská – ľudia 
sa majú na čo tešiť.
Korčuliari už chodia, takisto využí-
vajú areál športovci – bežkári, 
lyžiari...
Oficiálne začneme sezónu v SIM-e 
stavaním mája a prvým skutočne 
veľkým podujatím bude  Deň 
detí – to má byť 28. mája. 
Čakáme na schválené financie 
na rozšírenie múzea a okrem toho 
máme pripravené tri projekty, 
jeden za vyše 700 tisíc eur v rámci 
envirocentra, druhý v rámci 
cezhraničnej slovensko-českej 
spolupráce, chceme rozšíriť 
expozíciu o sieň jednotlivých 
druhov priemyslu, ktoré kedysi 
charakterizovali Martin – strojár-
stvo, Neografia, Tatra nábytok.
Autor a foto: M. Beňadik

PRIEKOPA
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Viliam Mézeš
Lekár, univerzitný profesor (* 12. 4.1928 
Hradište pri Poltári – † 26. 5. 2016 Martin)
Zakladateľ Katedry lekárskej chémie 
a biochémie na LF v Martine a martinskej 
biochemickej školy. Patrí k zakladateľskej 
generácii lekárov i pedagógov, ktorí sa 
pričinili o vznik vysokoškolského štúdia 
medicíny v Martine. Stál pri budovaní 
teoretických medicínskych disciplín.
Narodil sa v rodine učiteľa, stredoškolské 
štúdiá absolvoval v B. Bystrici, Lučenci 
a Bratislave. V roku 1952 promoval na LF 
UK Bratislava, roku 1961 CSc. na Bio-
logickej fakulte Lomonosovej štátnej 
univerzity, Leningrad,  1969 – profesor, 
1983 - DrSc., 1967 - 1969 vedúci katedry 
teoretických disciplín LF UK Martin,  
1969 - 1984 vedúci katedry chémie 
a biochémie LF UK Martin a 1969 - 1976, 
1981 - 1989 dekan LF UK Martin. Praco-
val ako člen vedeckej rady UK i LF UK 
v Bratislave a LF Palackého univerzity 
v Olomouci, člen vedeckých kolégií SAV  
a ČSAV. Člen medzinárodnej spoločnosti 
výskumu mozgu (IBRO), podpredseda 
Čs. národného komitétu biochemického, 
predseda neurochemickej sekcie Slov. 
biochemickej spoločnosti a podpredseda 
Čs. biochemickej spoločnosti, predseda 
Slovenskej biochemickej spoločnosti. Bol 
nositeľom vyznamenaní: Veľká strieborná 
medaila UK, Zlatá medaila Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, Medaila J. E. Purky-
ně Čs. lekárskej spoločnosti, pamätných 
medailí SAV a viacerých univerzít. Prof. 
V. Mézeš okrem pedagogickej činnosti 
inicioval aj vedecko-výskumnú činnosť 
zameranú na lipoproteíny mozgu, čím 
položil základ orientácie martinskej 
biochemickej skupiny na neurochémiu. 
Akademická obec sa s V. Mézešom roz-
lúčila v Aule Magna Jesseniovej lekárskej 
fakulty UK v Martine 2. júla 2016. Jeho 
meno nesú Teoretické ústavy Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine na Malej 
hore.
Zdroj: Monitor SLS, osobnosti.sk, 
foto: BioMed

OsobnostiPriekopa sa môže dočkať lepšej infraštruktúry

Zahusťovanie centra Priekopy novými bytovkami by sa už malo - 
podľa poslaneckých informácií - končiť.

Chodníky v starej Priekope volajú po obnove.

Ľubomír Vaňko
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Jednou z najdlhších a najnároč-
nejších cyklotrás na našich his-
torických potulkách bude trasa 
za industriálnymi pamiatkami 
a cesta po okolí Martina. Práve 
na tejto trase Cyklopotuliek 
oceníme bicykel ako dopravný 
prostriedok. 

Minerálny prameň Fatra
Jedným zo zastavení mimo centra 
mesta bude zastavenie pri plničke 
minerálnej vody Fatra. Prameň sa 
nachádza v záturčianskom chotári, 
ktorý patril rodine Reichlovcov. Ján 
Reichel bol statkár a podnikateľ a dl-
hodobo trpel na žalúdočné vredy. 
Dozvedel sa, že v minulosti na ich 
pozemku vyvierala liečivá voda. 
Dal sa do hľadania žriedla a v roku 
1929 sa mu to podarilo. Vybudoval 
modernú plničku a dal jej názov 
Fatra. To, aký bol hlboký vrt a všet-
ky zaujímavosti okolo hľadania 
minerálneho prameňa, sa dozviete 
priamo na mieste. 

Pivovar
Cez Záturčie sa dostaneme a k ďal-
šej zastávke, ktorou bude pivovar. 
Tu sa síce dnes už pivo nevarí, no 
to nám nebráni, aby sme si históriu 

varenia piva priblížili. Pivovar bol 
založený v roku 1893 pod názvom 
Turčiansky pivovar úč. spol. Prvým 
správcom bol vynikajúci obchod-
ník Jozef Capko. Viedol nielen 
pivovar, ale neskôr aj KÚS a pod 
jeho vedením zažili veľký rozmach. 
Osobnosť Jozefa Capka si na cyklo-
potulkách predstavíme viac. Pivovar 
získal za svojej existencie niekoľko 
ocenení. Zúčastnil sa aj na Priemy-
selnej výstave v Žiline v roku 1903, 
kde získal najvyššie ocenenie � Veľ-
ký čestný diplom. V areáli pivovaru 
sa nachádzala rozsiahla letná pivá-
reň, v ktorej sa schádzali osobnosti 
nášho verejného a spoločenského 
života. Samozrejme, hovoríme 
o konci 19. storočia. Z archívnych 
dokumentov sa dozvedáme, že sa 
v tom období varilo pivo Brezniak. 
Súdky tohto zlatistého moku si 

objednával napr. aj sám Svetozár 
Hurban Vajanský.  

Kasárne
V blízkosti pivovaru začali stavať 
prvé budovy kasární Ďurka Lan-
gsfelda už v roku 1923 na pozem-
koch s názvom Kozina. Projekty 
pochádzali z vojenskej stavebnej 
správy. Ich realizáciou bola povere-
ná firmy Hlavaj - Palkovič - Uličný, 
ktorá vyhrala verejnú súťaž. V roku 
1925 začala firma Holan a Kučera 
s výstavbou druhej dvojposchodo-
vej budovy. Aký pluk v tom čase 
sídlil v týchto kasárňach, ale aj iné 
zaujímavosti z vojenského života, si 
necháme práve pre vás.

Prvý murovaný most cez Turiec
V čase, keď sa stavala prvá budova 
kasární, viedol ponad rieku Turiec 

drevený most. Pre veľmi časté 
záplavy mesto pristúpilo k výstavbe 
moderného betónového mosta. Ten 
realizovala stavebná firma Mann & 
Morávek a verejnosti začal slúžiť 
v roku 1926. Svojho času to bol 
cez rieku Turiec jediný betónový 
most. Na dobovej fotografii si 
môžeme všimnúť stĺpy osvetlenia. 
Tie dodávali pompéznosť tomuto 
mostu. Žiaľ, lampy už boli odstrá-
nené.

Rafinéria Danica
Za zaujímavými budovami sa 
vyberieme za „štreku“ do priestorov 
bývalej rafinérie Danica. Po skon-
čení prevádzky a výroby ropných 
produktov sa v týchto priestoroch 
nachádzal obecný bitúnok alebo 
aj Diktrištova elektráreň, ktorej 
prestavbu v 20. rokoch minulého 

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Za industriálnymi pamiatkami Martina

Nádvorie pivovaru

Na jednom zábere tri naše zastavenia. V pozadí vpravo budova pivovaru, pred nami najstaršia časť kasární a most cez rieku Turiec

Firma Stahlovcov Auto Moto Velo
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storočia uskutočnila firma Ed. 
Jančaríka. V tomto objekte nájdeme 
ešte pôvodné budovy inšpirované in-
dustriálnou anglickou architektúrou.

Riadok
Na južnej strane mesta, už v katastri 
obce Riadok, vyrástli dve fabriky, 
ktoré boli od začiatku svojej exis-
tencie úspešné. Bola to Stoličková 
fabrika založená v roku 1889, neskôr 
fungujúca aj pod názvom „Diel- 
ňa na náradie“ či „Tatra, továreň 
na nábytok z ohýbaného dreva", 
a Továreň na celulózu z roku 1902. 
Obidve firmy hneď v začiatkoch 
zamestnávali na tú dobu veľké 
množstvo zamestnancov. Stoličková 
fabrika zamestnávala 300 a neskôr 

až 400 ľudí, Celulózka 700 až 800. 
Okrem fabrických budov postupne 
vznikali v Martine nové ulice, v kto-
rých jednotlivé fabriky riešili bytovú 

otázku svojich zamestnancov. Takto 
vznikli pozoruhodné kolónie rodin-
ných domov napr. v Jahodníkoch. Aj 
vývoj a výstavba týchto kolónií bude 
predmetom nášho spoznávania. 

Centrum mesta
Aj v centre mesta nájdeme priemy-
selné podniky. Stačí spomenúť KÚS 
alebo dielňu „na výrobky zo železa, 
z ocele a plechu“ Adolfa Fischera. 
Tá v centre mesta pracovala od roku 
1883 a v najväčšom rozmachu 
zamestnávala až 30 robotníkov. To 
bolo viac ako v pivovare na začiatku 
existencie. Vyrábali hospodárske 
stroje, mláťačky, kosačky a pod. 
Jeho výrobky neunikli pozornosti 
na priemyselných výstavách, na kto-
rých získal rôzne ocenenia. 
O ulicu ďalej nájdeme dielňu, ktorú 
založili bratia Stahlovci � Juraj 

a Štefan spolu s otcom. Juraj Stahl 
najskôr viedol svoju vlastnú dielňu 
na šijacie a písacie stroje. Od roku 
1925 vznikla strojno-zámočnícka 
firma pod názvom Auto Moto Velo. 
Firma úspešne prosperovala až 
do znárodnenia v roku 1948. Tak ako 
brat Juraj, aj Štefan bol, čo málokto 
vie, aj ochotnícky herec. Štefan 
vytvoril viac ako 20 divadelných 
rolí a vo svojej dobe bol považovaný 
za najtalentovanejšieho martinského 
herca. Hru z roku 1932, kde hral 
aj Štefan Stahl, ako jeden z prvých 
priamych prenosov z Martina vysie-
lal rozhlas.

Už len malá výzva pre Martinčanov 
� oprášte vaše staré bicykle a prihlás-
te sa na Cyklopotulky, na ktorých sa 
dozviete z našej bohatej minulosti 
oveľa viac.

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

V dnešnom čísle vám v rubrike 
„V čom nemáme pravdu?“ 
nebudeme dávať chybný text, ale 
pomôžeme si náhodne vypočutým 
rozhovorom. Pomôžete nám 
spoločne rozsúdiť spor dvoch 
Martinčanov. Ich rozhovor nás 
zaujal a boli sme zvedaví, ako celý 
spor dopadne. 

Martinčania stáli pred budovou 
bývalej Roľníckej vzájomnej 
pokladnice (RVP). Mimochodom, 
táto budova je dominantou severnej 
časti námestia už viac ako 80 rokov. 
Na južnom priečelí sa nachádza 
sgrafitová figurálna výzdoba 
od Martina Benku s názvami: 
Strieborná niť a Zlatý klas. Tie, žiaľ 
zakrývajú vysoké stromy. Vráťme sa 
však k rozhovoru dvoch pánov - ten 
prvý tvrdil, že v minulosti sa v tejto 
budove nachádzal Tuzex (obchod so 

zahraničným tovarom za socializmu 
- platilo sa v ňom valutami 
alebo odbernými poukazmi, tzv. 
bonami). Druhý kontroval, že 
Tuzex sa nachádzal v Jahodníkoch 
na Jesenského ulici. Rozhovor 
naberal na obrátkach, pričom každý 
z nich pridal "pre správnosť" svojho 
tvrdenia aj spomienku na Tuzex. 
Tak sme si vypočuli, kde a za 
koľko sa kupovali bony, čo si za ne 
kúpili, kto tam predával a aký tovar 
sa nachádzal v regáloch a pod. 
Títo dvaja páni však  aj tak trvali 
na svojom - jeden tvrdil že Tuzex 
bol v budove, pre ktorou práve stáli, 
druhý že v Jahodníkoch … Vedeli 
by ste vy „rozsúdiť“ týchto dvoch 
tvrdohlavých Martinčanov? Viete, 
kde bol Tuzex? Ktorý z nich má 
pravdu? Pamätáte sa aj vy na tento 
obchod? 
Odpoveď z minulého čísla bola � 

rok 1979. Zo správnych odpovedí 
sme vyžrebovali ako výhercu: Lucia 
Kustrová.Tešíme sa na vaše dnešné 
odpovede, do ktorých môžete 
zakomponovať aj svoje spomienky 
na obchod Tuzex.

Dvojstranu pripravuje:  
Igor Dobrovolný
Foto: I. Dobrovolný, J. Stahl, 
SNK, MS

V čom nemáme pravdu?
Upomienka zaslaná S. Hurbanovi Vajanskému Turčianskym pivovarom za odobraté súdky Brezniaku

Vchod do fabriky Tatra nábytok od Bernolákovej ulice
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NOVÁ SLUŽBA PRE DOMÁCICH I TURISTOV

Židovský Martin
Významné miesta židovskej komunity - obchodníci, remeselníci, stavby židovských 
architektov a staviteľov. Viete, kde stála banka „Turčiansky obchodný a úverný ústav“? 

Stretneme sa o 10:00 h pred nemocnicou.

Architektúra 1931 - 1941
11 zastavení - 11 rokov výstavby Turč. Sv. Martina. Viete, na ktorej budove je reliéf 
Sv. Martina od Fraňa Štefunku? Kam sa vyberieme, ak vám poviem, že ideme „na gáblik“?

Stretneme sa o 16:00 h pred Evanjelickým kostolom.
Organizátor podujatia:

Cyklopotulky štartujú!
Nenáročná cyklistická trasa mestom

V máji pre vás otvárame dve cyklotrasy 
- Židovský Martin a Architektúra 1931 - 1941. 

Uvádzacia cena na májové Cyklopotulky je 5 € /osoba. 
Objednať sa môžete na e-mailovej adrese: dobrovolny.igor@gmail.com. 

Max. počet účastníkov je 17.

15.5.
2022

29.5.
2022

Mestské NovinyV prípade nepriazdnivého počasia vám bude navrhnutý náhradný termín.

Dĺžka cyklotrás 
je približne 90 min
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Žiaľ, ani na ďalší pokus to 
martinským hokejistom nevyšlo, 
vrátiť sa do extraligy, kde napo-
sledy pôsobili v sezóne 2016/2017. 
Napriek tomu si za predvedené 
výkony zaslúžia uznanie, najmä 
za to, ako urputne, vzdorovito 
a srdnato bojovali proti favori-
zovanej Žiline vo finálovej sérii 
play-off Slovenskej hokejovej ligy 
(2021/2022).  

Táto séria sa zlomila na martinskom 
ľade v treťom stretnutí, do ktoré-
ho „rytieri“ nastupovali za stavu 

2:0 na zápasy (víťazstvá 3:2 a 1:0 
pod Dubňom), pričom po druhej tre-
tine tohto duelu ešte vyhrávali 3:1. 
Lenže Vlci vyrovnali na 3:3 iba 18 
sekúnd pred koncom riadnej hracej 
doby. Osud to tak chcel, že autorom 
gólu bol odchovanec Martina v žilin-
skom mužstve Jaroslav Markovič. 
V desaťminútovom predĺžení sa 
do čierneho netrafil nikto, ale hostia 
lepšie zvládli tento infarktový súboj 
v samostatných nájazdoch (rozuzle-
nie priniesla až 12. séria). Šťastena 
si obliekla zelený dres aj o 24 hodín 
neskôr, keď aj štvrté finále (znovu 

v Turci) vyhrali Vlci po samo-
statných nájazdoch. Žilinčania sa 
na víťaznej vlne s veľkou dávkou 
šťastia zviezli aj vo zvyšných dvoch 
finálových stretnutiach. Najskôr 
doma zvíťazili nad Martinom 3:2 
po predĺžení, a potom 13. apríla 
v Martine triumfovali presne tým 
istým výsledkom (hostia skórovali 
v 25. sekunde predĺženia). A tak 
konečný stav finálovej série play-off 
bol 4:2 pre Žilinu, ktorá tak postúpila 
do baráže o účasť v extralige proti 
L. Mikulášu. Martinčania získali 
strieborné medaily a pohár za 2. 
miesto v SHL. 
Derby dvoch geografických susedov 
a tradičných rivalov boli v sezóne 
2021/2022 vzácne vyrovnané. Všet-
kých desať súťažných zápasov (štyri 
v základnej časti s bilanciou po dva 
triumfy na každej strane a šesť 
v play-off) sa skončili rozdielom 
jedného gólu. Štyrikrát sa muselo 
predlžovať a dva razy určila víťaza 
až nájazdová lotéria.
MN oslovili po skončení finálovej 
série troch jej aktérov.
Daniel Babka (tréner HK Martin): 
„Chalani to za nepriaznivého stavu 
nevzdali nielen v šiestom zápase 
finále, ale aj vo štvrtom a piatom 
dueli, v ktorých tiež prehrávali a po-
tom vyrovnali. Preukázali charakter, 
morálno-vôľové vlastnosti, za čo im 
treba zložiť poklonu. Bojovali čo im 
sily stačili, hrali obetavo, blokovali 

strely súpera. A aj preto bola séria 
taká vyrovnaná. Favoritovi sme boli 
dôstojným súperom. Každý náš hráč 
splnil svoju úlohu, nikomu sa nedá 
nič vytknúť. Bola to tímová práca. 
Ak mám niekoho vyzdvihnúť, tak 
martinské srdce, ktoré vyčnievalo. 
Latku sme postavili pomerne vysoko. 
Ja mám s klubom zmluvu ešte na dva 
roky, takže chcem v pokračovať 
v tom, čo sme začali. A s cieľom 
posúvať sa ďalej.“
Marek Pacalaj (obranca HK Martin): 
„Je to už moja tretia prehra vo fi-
nálovej sérii (predtým v roku 2019 
s Martinom proti Michalovciam 
3:4 a vlani so Žilinou proti Sp. N. 
Vsi 1:4). Som veľmi sklamaný, bude 
ťažké hľadať motiváciu. Neviem, čo 
bude ďalej s mojou kariérou.“
Matej Dírer (útočník a kapitán 
HK Martin): „Absolvovať zápasy 
pred plným hľadiskom je úplne iný 
zážitok, ako hrať bez divákov. Som 
rád, že sa po tých dvoch covidových 
rokoch znovu vrátil život na tribúny. 
Finále malo búrlivú kulisu a dobrú 
kvalitu. Žilina vyhrala štyrikrát, 
ale ani raz v riadnom hracom čase. 
Myslím si, že sme mali jedinečnú 
šancu uspieť vo finále. Veľmi ma 
mrzí, že sa to nepodarilo. Veril som, 
že teraz je správny čas zodvihnúť 
nad hlavy pohár za prvenstvo v SHL. 
Celé play-off bolo z nášho pohľadu 
neskutočná jazda. Žiaľ, so smutným 
koncom pre nás.“

V závere základnej časti Sloven-
skej hokejovej ligy i počas play-off 
už za „rytierov“ nehral útočník 
a bývalý mládežnícky slovenský 
reprezentant Adam Paulíny (22 
rokov).

Materský klub umožnil svojmu 
hráčovi hosťovanie v mužstve 
účastníka Alpskej hokejovej ligy EK 
Zell am See a uvoľnil ho na konci 
prestupového obdobia na limito-
vaný transfer do 30. apríla 2022. 
„AlpsHL je medzinárodnou súťažou, 
kde sú nielen rakúske tímy, ale aj tie 
z Talianska a Slovinska. Bol som pre-
kvapený jej vysokou úrovňou, čo som 
zistil hneď pri svojom debute. Mojím 
cieľom bolo posunúť sa na post 

centra a zlepšiť sa v defenzívnej 
činnosti. Myslím si, že herne mi toto 
pôsobenie pomohlo. A zlepšil som 
sa aj v angličtine, keďže v kabíne sa 
hovorilo týmto jazykom. Zell am See 
je hokejové mestečko, počtom obyva-
teľov asi päťkrát menšie ako Martin. 
Na našich domácich zápasoch bolo, 
keď už to opatrenia dovoľovali, stále 
okolo dvetisíc fanúšikov, čo bol skoro 
zaplnený „zimák“. Bola to dobrá 
skúsenosť. Som rád, že som to mohol 
zažiť.“
Paulíny (účastník MS „20“ spred 
dvoch rokov a MS „18“ v roku 
2018) stihol za Zell am See odohrať 
celkovo 17 stretnutí (11 v základ-
nej časti a 6 v play-off) a na svoje 
konto si pripísal 3 góly a 6 asistencií. 

Jeho tím uspel v predkole play-off 
s juniormi Salzburgu, ale vo štvrť-
finále ho vyradil Lustenau (2:3 
v sérii). Čo sa týka najbližšej budúc-
nosti tohto martinského odchovanca, 
v novom ročníku by mal znovu 
korčuľovať v drese „rytierov“, lebo 
s HK Martin má stále platnú zmluvu. 
Paulíny je nielen kreatívny hokejista 
(dobre číta hru, má slušnú palicovú 
i korčuliarsku techniku, vie dať gól 
i pripraviť pozíciu spoluhráčom 
na skórovanie), ale aj všestranný 
športovec. Po skončení hráčskych 
povinností v Rakúsku pomáhal 
hokejbalovej Komete Vrútky v play-
off SHbE. 
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Víťazný gól celej finálovej série strelil na martinskom ľade Žilinčan Marco Halama (vľavo). 
Brankár „rytierov“ Vladimír Glosár tomu nemohol zabrániť. Foto: Igor Pĺž

Adam Paulíny. Foto: ľch

„Rytieri“ výkonmi v play-off SHL potvrdili, že napriek 
prehre so Žilinou vo finálovej sérii patria do extraligy

Čo dalo Paulínymu legionárčenie pod Alpami? 
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Odchovanec martinského hoke-
ja, bývalý útočník Peter Tabaček 
skončil s aktívnou kariérou v roku 
2019. Momentálne pracuje ako 
učiteľ na základnej škole a v sezóne 
2021/2022 pôsobil v pozícii jedného 
z trénerov MHA Martin najmen-
ších detí v prípravke.

Peter Tabaček (37 rokov) pochádza 
zo športovej rodiny, čo svojím spô-
sobom predurčilo jeho osud. Hokeju 
sa venovali aj obaja jeho starší bratia. 
Kým s najstarším Janom (42) nemal 
možnosť odohrať ani jeden súťažný 
zápas, čo ho dodnes mrzí, s o rok star-
ším Pavlom sa mu to podarilo v doras-
te a juniorke Martina, kde zažil aj maj-
strovský titul v tejto vekovej kategórii. 
Ako 18-ročný junior dostal šancu aj 
medzi mužmi. A bol to špecifický de-
but. „Svoje prvé extraligové stretnu-
tie som ako hráč Martina absolvoval 
v Bratislave so Slovanom, za ktorý 
vtedy hral Jano. Zažiť premiéru v naj-
vyššej súťaži proti vlastnému súroden-

covi, navyše ešte v juniorskom veku, 
na to sa nedá zabudnúť,“ poznamenal 
pre MN P. Tabaček, ktorý potom odo-
hral za materský klub niekoľko sezón, 
ale počas edície 2007/2008 prijal ako 
24-ročný zahraničný angažmán. 

ANABÁZA V POĽSKU
„Začínal som v Katoviciach, odkiaľ 
som prestúpil do tímu Unia Osvien-
čim, kde som účinkoval v ročníkoch 
2009/2010 až 2018/2019. Hrať v jed-
nom klube tak dlho malo svoje plusy 
i mínusy. V mužstve som si vybudoval 
určité postavenie a nemohol som si 
sťažovať ani na zázemie. V Osvienči-
me, kde som bol s celou rodinou, sme 

sa cítili veľmi dobre, deti tam chodili 
do škôlky a mali sme tam priateľov. 
Bolo ťažké opustiť tento komfort. 
Keď sa teraz na to spätne pozerám, 
nebanujem, ale zároveň nie som si istý 
tým, či z hľadiska môjho hokejového 
napredovania to bolo správne, pretože 
som postupne začal stagnovať a strá-
cať  motiváciu. Celkovo som v Poľsku 
hral 12 rokov. Dvakrát sme v poľskej 
lige skončili na treťom mieste a dva 
razy sme hrali finále Poľského po-
hára. Mimochodom, poľská liga má 
celkom dobrú úroveň, hrá v nej veľa 
cudzincov, keďže účastníci tejto súťaže 
nie sú limitovaní počtom legioná-
rov, čím však trpí poľská reprezentá-
cia. Inak, ja som v roku 2010 získal 
poľské občianstvo, dokonca som sa 
dostal do reprezentačného výberu, 
ale žiadny štart za poľský národný tím 
som si nepripísal. Hokej v Poľsku nie 
je taký populárny ako na Slovensku. 
Poliaci viac inklinujú k futbalu a ďal-
ším loptovým hrám, ale v rebríčku 
obľúbenosti sú dosť vysoko napr. aj 
plochá dráha či skoky na lyžiach. No 
v Hornom Sliezsku, kde sa nachádza 
Osvienčim, majú fanúšikovia hokej 
veľmi radi.“

ŠKOLA A PRÍPRAVKA
S Osvienčinom sa rozišiel v roku 
2019, keď dostal ponuku učiť na Zá-
kladnej škole, Nade Hejnej, v Marti-
ne. „Hoci mi ešte slúžilo zdravie a aj 
kondične som stíhal, rozhodol som sa 
nepredĺžiť aktívnu činnosť o ďalšiu 
sezónu a dal som výpoveď zo zmluvy. 
Predstaviteľom klubu som vysvetlil 
svoje dôvody, že som dostal ponuku 
učiť na škole, o čo som usiloval. Neľu-
tujem tento krok, ukončil som kariéru 
nie preto, že by som bol zdravotne 
poznačený hokejom, ale preto, že 
som sa po tridsiatke už chcel profesne 
venovať aj niečomu inému. Som rád, 
že stále môžem športovať, aj keď nie 
už ako profesionálny hráč, čo mi však 
neprekáža, lebo zasa sa mi otvorili 
nové možnosti. Učím telesnú výchovu, 
etickú výchovu a techniku. Súčasná 
doba je iná, ako keď som ja chodil 
na základnú školu. Vtedy sme sa na te-
lesnú výchovu tešili a z našej triedy len 
dvaja nemali záujem o šport, pričom 
dnes je to  presne naopak. Motivo-
vať staršie ročníky je zložitejšie, ale 
nesťažujem sa, je to moja práca, ktorá 
ma baví. Takisto ma baví trénovať deti 
v hokejovej prípravke MHA Martin, 
ukazovať im základy hokeja a vštepo-
vať im lásku k športu. K nemu sa sna-

žím viesť aj obe svoje deti (osemročná 
Sofinka a Markus, ktorý bude mať 
sedem rokov), ale do ničoho ich netla-
čím. Sami sa rozhodnú, čomu sa chcú 
venovať. Niekedy dostávam otázku, či 
bude syn kráčať v mojich šľapajach. 
Pravdu-povediac, netúžim po tom, 
aby bol profesionálnym hokejistom, 
ale ak si dobrovoľne vyberie túto ces-
tu, samozrejme, že ho podporím. Ak 
má dieťa nejaký pravidelný športový 
režim, ak má aktívny životný štýl, ak 
má cieľ, za ktorým ide, ak sa rozvíja 
aj v kolektíve vrstovníkov a cíti pocit 
zodpovednosti za tím, tak je väčší 
predpoklad, že to v živote dotiahne 
ďalej a bude úspešnejší. Želám si, aby 
sa moje deti zdravo vyvíjali a hlav-
ne, aby z nich vyrástli dobrí a slušní 
ľudia,“ ozrejmil pre MN P. Tabaček, 
ktorý stihol počas hráčskej kariéry 
nadobudnúť vysokoškolské vzdelanie 
a dosiahnuť titul magister. 

DRŽANIE PALCOV
Bývalý hráč Martina Peter Tabaček 
sledoval zápasy finálovej série play-
off Slovenskej hokejovej ligy mužov 
o to intenzívnejšie, že na striedačke 
„rytierov“ stál ako asistent trénera jeho 
brat. „Jano bol vynikajúci hokejista, 
ako obranca to dotiahol do sloven-
skej reprezentácie a získal niekoľko 
majstrovských titulov. Naďalej miluje 
hokej, veľa mu obetuje a snaží sa byť 
aj v tejto pozícii prínosom pre klub. 
HK Martin nebol ďaleko od toho, aby 
v sezóne 2021/2022 vyhral SHL a po-
stúpil do baráže. Myslím si, že chala-
ni, ktorým som veľmi držal palce, hrali 
na hranici svojich možností a bojovali 
odušu, čo treba pozitívne hodnotiť. 
Žiaľ, po úvodných dvoch víťazstvách 
na žilinskom ľade sa potom šťastie 
v rozhodujúcich momentoch prikloni-
lo na stranu súpera,“ dodal pre MN P. 
Tabaček.
Autor: Ľubomír Chochula

Bývalý hokejista, dnes učiteľ a tréner v prípravke

P. Tabaček s najmenšími deťmi na tréningu. Foto: Michal Važan 

P. Tabaček (vpravo) hral v poľskej súťaži tucet rokov. Foto: archív Peter Tabaček. Foto: ľch

„Baví ma učiť na škole, 
ale aj trénovať deti v ho-
kejovej prípravke MHA 
Martin, ukazovať im zá-
klady hokeja a vštepovať 
im lásku k športu.“
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Veľkonočný hokejový turnaj 
Martin Cup 2022 hráčov 7. ročníka, 
ktorý sa na štadióne na Podháji 
uskutočnil 15. a 16. apríla, bol 
po organizačnej i športovej stránke 
vydareným podujatím.

Martin Cupu 2022 sa zúčastnilo 
celkovo šesť družstiev tejto vekovej 
kategórie, päť zo Slovenska a jeden 
z Česka. Na podujatí sa predstavili 
domáci Martin (v sezóne 2021/2022 
víťaz stredoslovenskej divízie), Tren-
čín a Slovan (prvý a druhý tím tabuľky 
západoslovenskej ligy), no a Košice 
i Poprad (celky na prvom a druhom 
mieste vo východoslovenskej súťaži). 
Medzinárodný punc dodala akcii účasť 
žiakov z Českého Tešína. Organizátori 
zvolili taký hrací model, aby to pre deti 
bolo atraktívne. Hralo sa systémom 
každý s každým, ale každý zápas sa 
rozdelil na dva duely, pričom osobitne 
sa hodnotila prvá 20-minútová časť 
a osobitne druhých dvadsať minút 
čistého hracieho času (medzi oboma 
bola päťminútová prestávka). A to tak, 
že víťaz každej dvadsaťminútovky si 
na konto pripísal dva body, za remízu 
bol jeden bod a prehra znamenala nulu.
Martinský tím si v úvodný hrací deň 
zmeral sily s Č. Tešínom (1:0 a 1:0), 
Popradom (1:0 a 2:0), Bratislavou 
(2:2 a 0:2) a na druhý deň narazil 
na Košice (1:1 a 0:0) i Trenčín (0:6 
a 1:2). Z prvenstva sa tešili Trenčania, 
strieborné medaily si odviezli domov 
pod Tatry Popradčania a bronzové 
medaily získali domáci hráči. Konečné 

poradie: 1. Dukla Trenčín 18 b, 2. HK 
Poprad 13 b, 3. MHA Martin 11 b, 4. 
HC Košice 8 b, 5. HC Slovan Bratisla-
va 7 b, 6. HC Vlci Český Tešín 3 b.   
MESTSKÉ NOVINY oslovili 
po skončení podujatia trénera starších 
žiakov (8. a 7. ročník) MHA Martin 
Viliama Škutu. „Tento turnaj bol 
dobre organizačne pripravený a mal 
potrebnú športovú kvalitu, čo sa dalo 
očakávať, keďže tu hralo päť najlep-
ších slovenských družstiev 7. ročníka. 
Škoda, že sme museli nastúpiť v impro-
vizovanej zostave. Pre chorobu nám 
chýbala až polovica družstva (káder 
sme doplnili mladšími chlapcami). 
A to bolo citeľné oslabenie. Napriek 
tomu sme odohrali vynikajúce zápasy. 
Najlepšie nám vyšiel súboj s Popra-
dom. Ten bol síce hokejovejší, ale my 
sme hrali so srdiečkom a súpera sme 
dokázali dvakrát zdolať. No a prá-
ve to bolo kľúčom k medailovému 
umiesteniu. So cťou sme obstáli aj 
proti Košiciam a Slovanu. Obrovská 
snaha, nesmierna bojovnosť, ale aj 
hokejové schopnosti mojich zverencov 
vyústili v zisk bronzu. Chlapci nielenže 
získali nové skúsenosti v konfrontácii 
so špičkou z iných regiónov Slovenska, 
čo ich môže v kariére posunúť dopredu, 
ale ešte si aj vybojovali medailu. A to 
je pre nich veľký úspech. Ďakujem 
všetkým hráčom za predvedené výkony. 
Výsledky síce v tejto kategórii nie sú 
najväčšou prioritou, lebo ide hlavne 
o športový rozvoj detí, ale sú dôležité, 
lebo chlapci majú v sebe súťaživosť. 
O tom je totiž šport.“ 

Aká je perspektíva mládežníckeho 
hokeja v Martine? – spýtali sa MN V. 
Škutu. „V kategórii starších žiakov 
sú tiež šikovní chlapci, ktorí majú 
perspektívu ďalšieho rastu. Hlavne 
na nich bude záležať, ako sa bude roz-
víjať ich talent a ako budú výkonnostne 
napredovať. Ja osobne vidím budúc-
nosť nášho mládežníckeho hokeja 
pozitívne. V MHA je to dobre nastave-
né už od prípravky až po juniorov. Je 
na čom stavať. V nižších ročníkoch sa 
nám podarilo doplniť družstvá, čomu 
prospel aj bronzový kov slovenskej 
hokejovej reprezentácie na tohtoročnej 
zimnej olympiáde, po ktorej sa rodičia 
viac začali zaujímať o hokej a viesť 
svoje deti k tomuto športu. Vedenie 
MHA sa snaží robiť všetko pre to, aby 
to čo najlepšie fungovalo. Vážim si aj 
to, že medzi mládežníckymi trénermi 
v Martine panujú vynikajúce vzťahy. 

Ďakujem za spoluprácu vedeniu klubu, 
môjmu asistentovi Andymu Novot-
nému, vedúcemu družstva Števovi 
Rudinskému, rodičom a všetkým, ktorí 
nám nejako pomohli. Oceňujem tiež 
spoluprácu so Slovenským zväzom 
ľadového hokeja. Na záver by som sa 
rád poďakoval aj sponzorom, ktorí 
nám pomohli pri organizácii turnaja 
Martin Cup 2022.“
Člen predstavenstva MHA Martin, šéf 
organizačného výboru turnaja Martin 
Cup 2022 a vedúci družstva starších 
žiakov MHA Štefan Rudinský pre MN 
poznamenal: „Účastníci podujatia sa 
zhodli na tom, že turnaj bol zorganizo-
vaný na špičkovej úrovni, čo nás teší. 
Hrala tu najvyššia kvalita z celého 
Slovenska a nesklamal ani Český Tešín. 
Žiaľ, veľa našich hráčov nemohlo 
pre chorobu hrať, vrátane môjho syna, 
ale tí, ktorí sa v drese MHA zapojili 
do hry, príkladne zabojovali o čo 
najlepší výsledok. Ďakujem chalanom, 
že po úspechu v tejto sezóne, keď sa 
stali majstrami stredného Slovenska, 
vzorne reprezentovali klub aj na tomto 
turnaji (odmenou je pre nich bronzová 
medaila). Vďaka patrí tiež trénerom 7. 
ročníka, ale aj celému MHA. V nepo-
slednom rade sa chcem poďakovať 
partnerom a sponzorom za ochotu 
podporiť organizovanie turnaja, ako aj 
všetkým účastníkom.“
Zo zdravotných dôvodov nemohli 
na Martin Cupe 2022 štartovať títo 
hráči MHA Martin (7. ročník): brankár 
Jakub Bačé, obrancovia Samuel 
Rudinský, Michal Pšenka, Matej Re-
viľák, útočníci: Lucas Rusnák, Martin 
Trasoň, Jakub Miľan, Jakub Mihálik, 
Dávid Bednár.
Autor: Ľubomír Chochula
Foto: Dominika Čierna
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Horný rad zľava – Viliam Škuta (hlavný tréner), Andrej Janek, Jakub Mihálik, Ján Augustín, Ivan Gonšor, Oliver Pažický, Teodor Krištofovič, 
Alexander Kluka, Dominik Vangorík, Samuel Rudinský, Štefan Rudinský (vedúci družstva). Dolný rad zľava: Matej Krupec, Peter Čech, Lukáš Ivan, 

Šimon Ondrejkovič, Benjamín Reich, Adrián Hulej, Andrej Novotný (asistent tréner). Ležiaci zľava: Marián Junas, Dávid Zetík

Adrián Hulej (č. 21) patril k najproduktívnejších hráčom MHA na turnaji

„Chalani majú perspektívu, záleží na nich, ako sa bude 
rozvíjať ich talent a ako budú výkonnostne napredovať“
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Uplynulú sezónu 2021/2022 hodnotí 
pre MESTSKÉ NOVINY manažér 
MHA Martin Tomáš Pšenka.  

PRÍPRAVKA: 
Po organizačnej 
stránke sme 
sa od začiatku 
sezóny stretli 
s obmedzenia-
mi v súvislosti 
s covidom. Toto 
obdobie bolo 
náročné pre ro-

dičov, detí, ale aj nás. Vo februári tohto 
roku sa obmedzenia postupne začali 
uvoľňovať a my sme sa pomaly mohli 
vrátiť do bežných koľají. Napodiv 
od marca začal byť vo všeobecnosti 
väčší záujem zo všetkých strán o šport. 
A tiež o hokej. Odrazilo sa to aj v účasti 
detí na tréningoch, príchode a záujme 
nových členov. Viacerí z našich tréne-
rov zároveň absolvovali rôzne školenia 
a vzdelávania na zvyšovanie kvalifiká-
cie. Z môjho pohľadu sa zvýšila aj úro-
veň, kvalita a prístup na tréningoch. 
Zrkadlom našej práce je práve záujem 
detí, ich radosť a nadšenie zo všetkého, 
čo spoločne robíme. Pozitívom je aj 
úspech našich bronzových olympio-
nikov v Pekingu a hokejový ošiaľ 
mužov HK Martin, ktorí svojou hrou 
a výsledkami oslovili veľkú skupinu 
Martinčanov. V Martine sa rozbehol aj 
školský korčuliarsky program, o ktorý 
je veľký záujem. Všetky tieto okolnosti 
nám pomohli nadchnúť pre pohyb 
a hokej viac detí ako doposiaľ.   
  
ŽIACI: Konfrontácia je síce veľmi 
dôležitá, ale v kategórii žiakov nie sú 

výsledky naším cieľom. Tým je neustá-
ly progres hráčov, ktorých sa snažíme 
vychovávať na ľade a viesť k vyšším 
hodnotám, ako sú len víťazstvá. Mlad-
ší žiaci absolvovali dlhodobú súťaž, 
v ktorej sa však finálne výsledky nee-
vidujú, ani nevyhlasujú. Absolvovali 
náročnejšie zápasy, ale aj také, ktoré 
naše družstvá zvládli výborne. Starší 
žiaci? Siedmaci podávali výborné 
výkony a tento rok sa im opäť podaril 
pekný úspech, keď v regionálnej skupi-
ne skončili na prvom mieste. U ôsma-
kov bol problém s počtom hráčov, ale 
napriek tomu aj oni spravili veľký kus 
práce a majú na čo nadviazať.

KADETI, DORAST, JUNIOR-
KA: Naši kadeti patrili v tejto sezóne 
k pozitívam Martinskej hokejovej 
akadémie. Svojou hrou, ale aj výsled-
kami potvrdili, že s mládežou vieme 
v Martine pracovať. Z regionálnej 
časti sa prepracovali do východnej 
nadstavbovej skupiny. Bohužiaľ, po-
stup na záverečný turnaj (majstrov-
stvá Slovenska) im ušiel o jediný bod. 
Z tria Banská Bystrica, Martin, Zvo-
len postúpila Bystrica. Táto skupina 
bola veľmi vyrovnaná, zápasy v nej 
posunuli chalanov o veľký kus vpred. 
Juniori a dorastenci sa z pohľadu 
umiestnení v tabuľke pohybovali 
na spodných priečkach. Príčin mohlo 
byť viac. Som rád, že najmä v záve-
re sezóny dosiahli lepšie výsledky 
a skvalitnili aj svoju hru. Tieto tímy 
majú potenciál. Je  na nás, aby sme 
ho rozvinuli a premenili na dobré 
výsledky a umiestnenia. Niektorí 
mladí hráči si vybojovali miesto 
v zostave mužského áčka HK Martin. 

Medzi nich patrili brankár Paľo Ma-
ťovčík, Tomáš Nauš, Lukáš Belica, 
Dávid Nátny, Ivan Thomka a šancu 
dostal tiež Patrik Sleziak. Nebudem 
klamať, keď poviem, že o viacerých 
hráčov prejavili záujem aj extraligo-
vé kluby. Svojím spôsobom nám to 
dáva obraz, že na určitých veciach, 
hoci nefungovali za ostatné dva roky 
ideálne, môžeme stavať. Musíme 
ich však vylepšiť tvrdou a poctivou 
prácou tak, aby sme v budúcnosti 
mohli „poskytnúť“ našim seniorom 
viac konkurencieschopných hráčov 
so srdcom bojovať pre Martin.      

REPREZENTÁCIA: Regionál-
ne výbery prebiehajú už na úrovni 
hráčov do 15 rokov. Reálnejšie 
a smerodajnejšie sú pre hokejistov 
výbery do 16 a 17 rokov. No cieľom 
všetkých hráčov je dostať sa na top 
podujatia kategórie do 18 a 20 
rokov. V kategórií do 16 rokov sa 
na podujatí zúčastnili Jakub Volček 
a Juraj Gracák. V osemnástke to 
boli Ivan Thomka, Dávid Nátny 
a Matej Grega. Matej sa v auguste 
rozhodol skúsiť šťastie v zahraničí 
(odišiel na hosťovanie do Švédska). 
Dávid Nátny bol súčasťou víťazného 
kolektívu osemnástky, ktorý po troch 
rokoch postúpil do top kategórie 
majstrovstiev sveta. V dvadsiatke sme 
tento rok mali zástupcu v podobe De-
nisa Bakalu, ktorý však už druhý rok 
pôsobí v extraligovom Prešove (pozn. 
predošlá Detva). Je naším cieľom, 
aby sme aj v tomto smere spravili 
maximum pre to, aby martinskí hráči 
boli opäť stálou súčasťou reprezen-
tačných výberov.  

PERSPEKTÍVA: Na pozíciu ma-
nažéra som vstupoval s víziou rastu, 
napredovania, stabilizácie a neustále-
ho zlepšovania vo všetkých smeroch. 
Verím, že kolektív, ktorý sa vytvoril, má 
spoločné ciele. Zároveň verím v pers- 
pektívu nielen mládežníckeho, ale ce-
lého martinského hokeja. Podmienky 
vzhľadom k možnostiam naďalej zlep-
šujeme, často aj svojpomocne, alebo 
s pomocou blízkeho okolia a nadšen-
cov. Hokej sa snažíme posúvať vo všet-
kých oblastiach, v materiálnom zabez-
pečení, zázemí na zimnom štadióne, 
v komunikácií, v kvalite. Snažíme sa 
rozdeliť kompetencie na viacerých 
ľudí tak, aby všetko fungovalo na čo 
najlepšej úrovni. Tréneri z vlastného 
presvedčenie získavajú nové poznatky, 
vymieňajú si skúsenosti v rôznych 
oblastiach. Veľkou pomocou je 
druhá tréningová hala. So všetkým sú, 
samozrejme, spojené aj náklady, ktoré 
najmä v týchto časoch neustále rastú. 
Najväčšia neistota panuje po finanč-
nej stránke. Podpora z rôznych strán 
by mohla byť výraznejšia. Snažíme sa 
a oslovujeme rôzne spoločnosti, stáli 
partneri nám prispievajú pravidelne, 
za čo sme im vďační. Veľkou podpo-
rou sú aj samotní rodičia detí, ktorí sú 
po Slovenskom zväze ľadového hokeja 
druhým najväčším podporovateľom 
nášho klubu. Vzhľadom k zvyšova-
niu cien a nákladov budeme musieť 
vynaložiť oveľa väčšie úsilie a čas 
pri hľadaní zdrojov. 
Ešte raz zopakujem, že som presved-
čený o dobrej perspektíve a skvelom 
kolektíve ľudí, ktorí chcú posunúť celý 
hokej v Martine vpred. 
Autor: (ľch)

Súčasnosť a budúcnosť mládežníckeho hokeja
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  

Tomáš Pšenka

Starší žiaci (8. ročník) obsadili na turnaji MHA Martin Cup (23. a 24. apríla) 2. miesto (informácie nájdete na www.mestskenoviny.sk). Na snímke sú – horný rad zľava: Michal Siakeľ (vedúci družstva), 
Viliam Škuta (hlavný tréner), Jakub Poláček, Daniel Šušoliak, Peter Hriňa, Marco Žabka, Filip Pituch, Viliam Vaněk, Timotej Petrovič, Michal Pšenka, Lívia Nogová, Matej Somík,

Andrej Novotný (asistent trénera), Matúš Lukáčik, Matúš Siakeľ. Dolný rad zľava: Marián Junas, Samuel Foltín, Matúš Klučinec, Oliver Vladár, Tomáš Bojnický, Tomáš Štefánek, Adam Novotný. Foto: MHA  
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Na Zelený štvrtok v predvečer 
Veľkej noci vyvrcholil v športovej 
hale v Diakovej 7. ročník Tur-
čianskej florbalovej ligy. Novým 
turčianskym florbalovým šampió-
nom sa v superfinále po triumfe 9:5 
nad Bernoláčikom stal Immortals.

Do vedenia išiel Bernoláčik, ale 
Immortals už o štyri sekundy neskôr 
vyrovnal na 1:1 a potom sa ďalšími 
tromi presnými zásahmi usadil pevne 
v sedle. V 28. min síce Bernoláčik 
skorigoval stav na 2:4, potom v 34. 
min na 3:5, ale Immortals už nepri-
pustil drámu a zápas doviedol do ví-
ťazného konca. Jazýčkom na váhach 
boli rozdielne výkony gólmanov. 
Kým Martin Ursacher (Bernoláčik) 
nemal najlepší deň, jeho náprotivok 
Mário Vašš (Immortals) bol mužom 
na svojom mieste. 

ORECHOVSKÝ
Gólový účet Immortalsu otvoril jeden 
z najlepších hráčov víťazného tímu 
28-ročný Filip Orechovský, ktorý 
pre MN povedal: „O našom víťazstve 
rozhodlo viacero faktorov. V prvom 
rade si zaslúži absolutórium náš gól-
man, ktorý mal počas celého play-off 
výbornú formu. Mali sme teda veľkú 
oporu v bránke, ale všetci sme dali 
do toho srdce, hrali sme oduševnene, 
bojovne a s obrovskou túžbou po ví-
ťazstve. Pre mňa osobne to bolo už 
štvrté finále, z toho boli dve úspešné. 
Prvý titul som získal so Včelínom (v 
roku 2019 rozhodol gólom v 56. min 
o triumfe svojho tímu 5:4 nad Turan-

mi – pozn. red.). Ako sa hovorí, to, čo 
je po prvý raz, na to sa nezabúda, ale 
veľmi si vážim aj toto prvenstvo, ktoré 
som dosiahol s iným tímom. Pred 
dvoma rokmi nám to s Immortalsom 
nevyšlo, skončili sme druhí, teraz 
áno a sme majstri, z čoho mám veľkú 
radosť. Myslím si, že to parádne oslá-
vime. Už teraz sa teším na nový ročník 
TFL, ktorý by mal byť kvalitnejší 
(podľa toho, čo som počul, chcú sa 
prihlásiť ďalší účastníci), čo by určite 
prospelo rozvoju tohto športu v Turci. 
Moje ambície? Tak ako vždy, snažiť sa 
hrať čo najlepšie, byť platným členom 
kolektívu, s cieľom dostať sa do finále 
a vybojovať majstrovský titul.“

KUBIČKOVCI
Radosť z prvenstva mala aj ďalšia 
opora novopečeného majstra Ondrej 
Kubička, ktorý po víťaznom super-
finále 2022 pre MN uviedol: „Proti 
Bernoláčiku, ktorý sa dlhodobo v tejto 
súťaži umiestňuje na medailových 
pozíciách, to bol veľmi ťažký zápas. 
Som šťastný, že sme dokázali zdolať 
veľmi kvalitného súpera. Kľúčom 
k nášmu víťazstvu bolo to, že sme 
hrali zodpovedne a že sme využili to, 
v čom sme dobrí. Základom bola pre-
cízna defenzíva, nad vodou nás držal 
brankár, zároveň sme boli efektívni 
v koncovke. Pred dvoma rokmi som 
hral tiež v superfinále proti bratovi, 
vtedy sa z výhry tešil Juraj (v drese 
Turian), ktorého považujem za naj-
lepšieho florbalistu TFL v súčasnosti. 
Je to celkovo môj tretí majstrovský 
titul. Zhodou okolností som všetky 

dosiahol proti Bernoláčiku (prvé dva 
ako hráč Martinských medveďov). 
Vyhrať play-off, ktoré je vždy nevyspy-
tateľné, keďže sa v ňom môže udiať 
všeličo, nebolo jednoduché ani v jed-
nom prípade. Každý z mojich titulov 
si cením rovnako. Je to satisfakcia 
za to, čo sme tomu museli podriadiť.“
Juraj Kubička (jeden z lídrov Berno-
láčika) po nešťastnom zápase pre MN 
dodal: „Po prvenstve v základnej 
časti, kde sme celkovo prehrali iba 
dvakrát, bolo naším cieľom získať 
majstrovský titul, čo nám, žiaľ, nevy-
šlo. Myslím si, že súper zvíťazil zaslú-
žene. Immortalsu musíme zablaho-
želať k prvému miestu. Jeho hráči sa 
prekonávali v bojovnosti a fantasticky 
im zachytal brankár, ktorý predviedol 
niekoľko neuveriteľných zákrokov. 
My sme niekoľkokrát nastrelil žŕďku 
súperovej bránky, na každý strelený 
gól sme sa neskutočne nadreli, čo 
nám psychicky nepomáhalo. A toto 
všetko rozhodlo o našej porážke. Indi-
viduálne ocenenia, ktoré som v rámci 
vyhlásenia sezóny dostal, ma síce 
potešili, ale určite by som ich vymenil 
za tímový úspech.“
Zaujímavosťou je, že bratia Ku-
bičkovci hrali v nultom ročníku 
TFL za Martinské medvede spolu 
so svojím otcom Dušanom, ktorý je 
už rozhodcom s extraligovými skúse-
nosťami a ktorý bol jedným z dvoch 
arbitrov aj v superfinále 2022.

TFL 2021/2022
Súťažný ročník 2021/2022 TFL 
ovplyvnili covidové opatrenia, preto 

sa do súťaže zapojilo len kvarteto 
tímov. V základnej časti triumfoval 
Bernoláčik, na druhom mieste sa 
umiestnili Martinské medvede, 
tretí bol Immortals a štvrtý skončil 
Storm. V semifinále play-off zvíťazil 
Bernoláčik nad Stormom 2:0 na zá-
pasy a Immortals vyradil Martinské 
medvede 2:1 na zápasy.
Superfinále (3 x 20 min): Berno-
láčik vs. Immortals 5:9 (1:2, 3:6, 
1:1): Góly: 6. Czirjak, 28. Štrbák, 
34. J. Kubička, 37. Noga, 49. Labaš 
– 6. Orechovský, 15. Remeň, 26. 
Kalnický, 27. Kirschner, 30. Remeň, 
34. Vaňko, 35. Matuščin, 42. Purda, 
51. O. Kubička.
O bronz (3 x 15 min): Martinské 
medvede vs. Storm 6:5 (1:1, 3:1, 
2:3). Góly: 12. Kučka, 17. Sakál, 18. 
Gelačák, 22. Sochuľák, 35. Sakál, 37. 
Ujček – 15. Hužvár, 18. Vojtyla, 34. 
Vandlík, 35. Hužvár, 42. Hužvár.
Individuálne ocenenia – najlepší 
brankár základnej časti: Martin Ursa-
cher (Bernoláčik), najlepší strelec (17 
gólov) a najproduktívnejší hráč zák-
ladnej časti: Juraj Kubička (Bernolá-
čik), najlepší brankár play-off: Mário 
Vašš (Immortals), najlepší strelec 
(5 gólov) play-off: Radoslav Kučka 
(Martinské medvede), najproduktív-
nejší hráč play-off: Miroslav Gelačák 
(Martinské medvede).
Poslední štyria šampióni Turca 
vo florbale – 2018: Bernoláčik (v 
superfinále 9:6 nad Včelínom), 2019: 
Včelín (5:4 nad Turanmi), 2020: 
Turany (10:9 po nájazdoch nad Im-
mortalsom), 2021: nehralo sa, 2022: 
Immortals (9:5 nad Bernoláčikom).
Autor: Ľubomír Chochula
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Hráči Immortalsu sa tentoraz mohli radovať z majstrovského titulu, ktorý im pred dvoma rokmi prekĺzol pomedzi prsty. Foto: ľch

Juraj Kubička v drese Bernoláčika 
s medailou a trofejami. Foto: ľch

Immortals novým majstrom Turca vo florbale
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

Na margo mesiaca lásky
Zistené na Ľadovni
Muža robí slovo; a ženu slovník.

S herečkou a spisovateľkou  
Milkou Zimkovou 
v rýchliku do Bratislavy
- Čo by sme si počali bez mužov.  
Nič by sme nepočali.

Rada z Ul. D. Michaelliho
Poklesu rozvodovosti by stopro  
pomohlo, keby boli manželky  
žrebovateľné.

Nervózny chodec pri Mileniu
Niektoré ženy sú všetky rovnaké.

LECHANOVINY
Milana Lechana

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

NAŠEPKÁVANIE
Niekedy sa možno
vyvrbí,
kde poslanci kupovali
svoje názory.

PRISVOJOVANIE
Stalo sa už
bežným skutkom,
že majetky 
patria žrútom.

Kresby: Viera Rajošová a Peter Sabov

POSMEŠNÍKY 
Ondreja Nagaja

Organizátor: 

JARNÁ OČISTA  
JAHODNÍCKYCH HÁJOV  

A POTOKA MEDOKÝŠ 
PRÍĎTE SI S NAMI SKRÁŠLIŤ ODDYCHOVÚ 

ZÓNU A OKOLIE SVOJHO DOMOVA 

Mesto Martin, Výbor mestskej časti Ľadoveň–Jahodníky–Tomčany  
 a Slovenský rybársky zväz MO Ľadoveň pozývajú 

14. mája 2022 od 09:30 h (sobota) 
 pri prameni Medokýš 

RYBÁRI-STRETNUTIE O 8:00 H NA PARKOVISKU TESCO ĽADOVEŇ 
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INZERCIA
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

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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Po dvoch covidových rokoch sa 
aj Vrútočania dočkali uvoľnenia 
opatrení, vrátane možnosti organi-
zovať hromadné podujatia. 

Medzi tieto akcie patrilo 29. apríla 
aj stavanie mája, spojené so sprie-
vodným kultúrnym programom a 
jarmokom ľudových remesiel. Vrú-
tky v tento deň naozaj chutili, voňali 

a zneli folklórom. A to si nenechalo 
ujsť množstvo obyvateľov tohto 
mesta. Zlatým klincom dňa nebolo 
iba slnečné počasie, ale tiež netradič-
ná hudobná formácia Vrbovskí víťazi 
a ich industriálny folklór, ako sami 
nazývajú vlastné kompozície hrané 
na nástrojoch zhotovených z vodo-
inštalačných trubiek. Dobrá nálada 
neopustila Vrútočanov po celý deň.

Štyri veľkokapacitné kontajnery 
odpadu opustili Vrútky 8. apríla, 
keď samospráva zorganizovala 
jarnú očistu mesta. 

Ako uviedol vrútocký primátor 
Branislav Zacharides, vyčistené boli 
najmä Kafendova ul., Ul. sv. Cyrila  
a Metoda, a tiež vrútocká časť  
cyklotrasy z Vrútok do Martina.  
Do brigády sa aktívne zapojili aj 
členovia Miestnej občianskej poriad-

kovej služby, na ktorú Vrútky získali 
vyše 34 tisíc eur. Už počas zimných 
mesiacov miestni dobrovoľní hasiči 
vyčistili náletové dreviny z regulo-
vaných brehov Turca. Keď zmizli 
dreviny, ukázali sa odpadky, ktoré  
sa tam kopili roky. Aj tie sú však  
už preč. A to vďaka ďalšej brigáde,
ktorú uskutočnila skupina dobro-
voľníkov (23. apríla). Vrútocká časť 
nábrežia je opäť miestom, kde je 
radosť chodiť na prechádzky.

O otvárací koncert 26. ročníka 
Vrútockej hudobnej jari sa po-
starala Základná umelecká škola 
Frica Kafendu.

Jej žiaci dokázali publiku v kul-
túrnej sále Kriváň (27. apríla), že 
ani mesiace dištančného štúdia 
ich neodradili od lásky k štúdiu 
hry na hudobnom nástroji. Žiaci si 
dokonca program koncertu aj sami 
odmoderovali. Vrcholom večera 
bolo prekvapenie v podobe kla-
vírneho koncertu jedenásťročnej 
Ukrajinky Kati Pyšnikovej, ktorá 
sa na pôde vrútockej ZUŠ počas 
niekoľkých týždňov pripravova-
la na svoje prijímacie pohovory 
na konzervatórium v Londýne. 
Do anglickej metropoly ju vrútoc-
ké obecenstvo pustilo s prísľubom, 
že sa do Vrútkok v budúcnosti ešte 
vráti. Bratia Geišbergovci, ktorých 
koncert bol na druhý deň, dokázali 
nielen to, že vo Vrútkach už majú 
svojich skalných fanúšikov. Ale aj 
to, že ich hudba je magnetom, kto-

rý dokáže k sebe pritiahnuť hostí 
aj zo vzdialenej Čadce. Čarovná 
atmosféra ich magickej hudby, ako 
aj poézie, ktorej autorom bol aj 
nedávno zosnulý otec oboch bratov 
Marián, sprevádzala Vrútočanov 
po celý zvyšok večera.

V treťom dejstve semifinálovej série 
play-off hokejbalovej extraligy me-
dzi domácimi Vrútkami a Skalicou 
(hralo sa 30. apríla) prehrali hráči 
Komety 3:4 po samostatných nájaz-
doch a po výsledku 0:3 na zápasy sa 
pre nich sezóna skončila.

Pre MN zhodnotil tretie stretnutie 
i sériu so Záhorákmi jeden z lídrov 
Komety MICHAL FODREK: „Po 
neúspešnom vstupe do série, keď sme 
v Skalici (23. a 24. apríla) utrpeli dve 
vysoké porážky, bolo našou povinnos-
ťou dokázať v domácom prostredí svo-
jim fanúšikom, že vieme hrať hokejbal. 
V úvode zápasu sme boli aktívnejší, 
ale zabrzdili nás zbytočné vylúčenia, 
dokonca aj po útočných fauloch, čo 
bola voda na súperov mlyn. Nečudo, 
že sme po prvej tretine prehrávali 0:2. 
V druhej časti sme vynikajúcou hrou 
a veľkou bojovnosťou otočili skóre 
na 3:2. To nás posadilo na koňa, udá-
vali sme tempo hry, ale zasa sme sa 
nevyvarovali faulov a hostia vyrovnali 

na 3:3. Nasle-
dovalo  predĺ-
ženie, v ktorom 
gól nepadol. 
O triumfe Ska-
lice rozhodli 
samostatné 
nájazdy (hostia 
premenili tri, 
kým my len 

dva). Škoda, favoritovi sme doma 
veľmi vzdorovali, ale na víťazstvo to 
nestačilo. Záhoráci potvrdili svoju 
kvalitu a želám im úspech vo finále. 
Vrútky obsadia v súťaži celkové štvrté 
miesto. Vzhľadom na to, aké problémy 
sme počas sezóny mali so zostavou, 
to nie je zlé, ale teraz po vyradení 
v semifinále prevláda v mojom vnútri 
smútok. O to väčší, že možno toto bol 
môj posledný zápas v hokejbalovej 
kariére. Po 17 rokoch asi už zavesím 
aktívnu činnosť na klinec. Aktuálne 
to tak cítim. Mám malého synčeka, 
ktorému sa chcem viac venovať.“
Stranu pripravil: (ľch)

Jarmok ľudových remesiel vo Vrútkach. Foto: Roman Adamják

B. Zacharides a Kaťa Pyšniková. Foto: vt

Michal Fodrek. Foto: ľch

Vyklčované brehy Turca sú už čistejšie. Foto: vt

Jarmok ľudových remesiel  
obohatil program stavania mája

Vrútky sú čistejšie a krajšie 

Prekvapenie Vrútockej hudobnej jari Zavesí Michal Fodrek hokejbal na klinec?
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SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | SENIORI

Oravakafe - Najväčšia mozaika 
z kávových zŕn na svete, má vyše 
107 m2, bolo použitých 4 mil. 
kávových zŕn (400 kg), robilo ju 250 
ľudí 2 roky a 7 mesiacov.  Príprava 
múzea trvala vyše 4 rokov, otváral 
ho v novembri 2016  a „krstným ot-
com“ sa stal veľvyslanec Indonézie 
Djumantoro Purwokoputro Purbo.

Stáva sa to už ošúchanou frázou, 
že na Slovensku – aj celkom blízko 
od nášho Turca – nájdeme neraz 
prekvapujúce krásy či zaujímavosti. 
Veď kto už bežne pozná ani nie tisíc 
duší počítajúcu dedinu Krušetnica? 
Lyžovať sa chodí doma, ak na Oravu, 
tak na iné miesta – ale aj v Krušetnici 
majú svah s umelým zasnežovaním 
a sedačkovou lanovkou, penziónmi 
a reštauráciami. Turisti sa chvália 
Rozsutcom a p., ale aj Piľsko má svoje 
čaro a výhľad z krušetnickej drevenej 
rozhľadne je úchvatný. No Krušetnica 
sa môže pýšiť aj svetovým unikátom: 
múzeum kávy!
A to bol aj cieľ poznávacieho výletu, 
ktorý absolvovali v minulých dňoch 
45 martinských seniorov. Ako povedal 
ráno „na štarte“ spoluorganizátor 
a sponzor cesty poslanec Martin Kal-
nický, ak sú v starostlivosti o seniorov 
zo strany štátu či mesta systémové 
medzery, dá sa – dočasne – nájsť 
riešenie v spolupráci s podnikateľmi, 
ktorí takouto pomocou vyjadrujú 
príslušnosť ku komunite.

Káva na každom kroku
Rozprávať o káve netreba veľa; kávu 
treba cítiť, vnímať jej vôňu a vychut-
návať jej chute. Preto netreba o tých 
dvoch rázovitých domčekoch, ktoré ho 
tvoria, hovoriť veľa. Je tam skutočne 
káva na každom kroku, kávových 
zŕn sú plné steny, je tam naozaj 
azda všetko, čo s kávou súvisí. A čo 
nemožno vidieť trojrozmerne, to bude 
v zaujímavom výklade sprievodkyne. 
Aj kávové bobuľky na ovoniavanie 
i na sadenie a pestovanie kávovníka... 
A tak si prišli na svoje aj kávičkári, aj 
záhradkári a pestovatelia všemožných 
rastlín vrátane kávovníkov – a ta-
kých je medzi martinskými seniormi 
neúrekom.

A takí navna-
dení potom 
pokračovali 
martinskí 
seniori v dru-
hom domčeku 
ochutnávaním 
rôznymi 
spôsobmi 
pripravovanej 
kávy. A po-

sledný bod programu bol v blízkom 
penzióne pri lyžiarskom svahu, kde ich 
čakal pri obede ako hostiteľ, rodený 
Krušetničan Igor Janckulík.

Igor Janckulík – podpredseda VÚC, 
podpredseda Oravského záchran-
ného systému
- Oravský záchranný systém som 
založil s mojimi priateľmi v r. 2008 
účelom je vyhľadávanie nezvestných 
ľudí, - začal prezentáciu svojej nevšed-
nej aktivity a pokračoval: -  Keď sme 
ho zakladali, povedali sme si, že ak sa 
nám povedzme za päť rokov podarí 
zachrániť čo len jeden ľudský život, 
bude to mať význam. A za tú dobu 
od r. 2008 sme v spolupráci s ďalšími 
dobrovoľnými záchrannými zložkami 
– napr. v Martine DHZ z Priekopy (na 
čele s Ľ. Vaňkom) zachránili už vyše 
50 ľudí živých a vyše 40 ľudí sme našli 
mŕtvych.
Máme aj svojich potápačov a člny. 
Všetku činnosť robíme bezplatne. 

Máme okolo 80 členov, väčšina z nich 
aj podniká, takže sme sústredili finan-
cie, oslovili nás aj viaceré firmy, ktoré 
nám poskytli dezinfekčné prostriedky... 
Robili sme aj zbierky pre Ukrajinu. Po-
máhame pri športových a kultúrnych 
akciách. Každoročne organizujeme aj 
Deň detí pre postihnuté deti. Stretáva 
sa tam okolo 400 takýchto detí s po-
stihom a rodičov zo škôl v Námestove, 
Trstenej a D. Kubíne.
A to je aj jeden z hlavných dôvodov, 
prečo som ja vstúpil do politiky – 
po založení Oravského záchranného 
systému sme štyri roky bojovali s tým, 
aby štátne zložky urobili s nami zmluvy 
o spolupráci. Štát nie je taký bohatý, 
aby si mohol dovoliť ignorovať nás, 
dobrovoľníkov, a nedoceňovať našu 
spoluprácu.

Vzťah župa – Martin / Turiec
Nemohli sme nevyužiť možnosť po-
ložiť podpredsedovi župy aj jednu 
aktuálnu otázku. Spolupracovali ste 
pri rekonštrukcii „tankodromu“; 
sú u nás rozpracované podobné 
projekty?
- „Tankodróm“ nebola župná cesta, 
ale ako poslanec NR SR som pomáhal. 
Podobným 
problémom, 
a tiež nejde o ob-
jekt župy, je most 
pri Košútoch, 
ide o akciu Slov. 
správy ciest. Ale 
môžeme zvolá-
vať stretnutia 
na úrovni  minis-
terstva, správy 
ciest a NDS a tak 
vytvárať tlak 
na riešenie. Keď 
nebudeme mať 
diaľnice a rých-

lostné cesty, doprava bude  zaťažovať 
aj „naše“ cesty, vuckárske, a tie na to 
vôbec nie sú stavané. O mostoch ani 
nehovorím. Treba vyvíjať väčší tlak. 
Čím viac sa na to poukazuje, tým je to 
lepšie.
Tých problémov v Turci je viac. 
Problematická je križovatka Košťany, 
čo je zas na štátnej ceste, ale z bokov 
sa napájajú na ňu naše cesty III. triedy. 
Aj toto je prípad, kedy sa dá uvažo-
vať o spájaní investícií – VÚC, štát 
a mesto. Tú križovatku treba sprejazd-
niť.
Na čo VÚC má dosah, to je Správa 
ciest, t. j. aj ich údržba. Máme aj 
stredisko v Martine a ja ako poslanec 
stále upozorňujem, že potrebujeme 
obnoviť techniku na správu a údržbu 
ciest. Isteže, postupne. Nemôžu to 
robiť na 30 - 40-ročných strojoch, keď 
dva dni robia a nato tri dni opravujú 
stroje... A, samozrejme, problémom sú 
aj platy, sociálne zázemie ľudí. Musíme 
hľadať na tieto veci financie, aby sme 
pritiahli aj mladých ľudí a získali novú 
techniku. V konečnom dôsledku to 
ľudia pocítia v lepšej a skoršej údržbe 
ciest.
Autor, foto: Michal Beňadik

Martinskí seniori na poznávacom výlete v Krušetnici na Orave

Igor Janckulík (vpravo) v debate s martinskými seniormi

Martinskí seniori za poznávaním na Orave – v Múzeu Oravakafe Krušetnica

Poznávanie 
s podporou

Ak sú v starostlivosti 
o seniorov zo strany 
štátu či mesta systémové 
medzery, dá sa – dočasne 
– nájsť riešenie v spolu-
práci s podnikateľmi.

Martin Kalnický

Martin Kalnický


