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Martin potrebuje na pozitívnu 
zmenu veľa, v každej oblasti. No 
určite potrebuje aj nové nápady, 
aktivitu „zdola“ a využitie 
potenciálu, ktorý bol doteraz 
prehliadaný – alebo aj potieraný.

MESTSKÉ NOVINY už prišli 
s viacerými nápadmi, podporili 
viacero aktívnych Martinčanov. 
Najnovšie MN stoja za projektom 
Cyklopotuliek po Martine. Ako 
sme ohlásili už koncom roka 2021, 
v spolupráci s MN a Penziónom 
Ľadoveň pripravil Igor 

Dobrovolný sedem netradičných, 
tematických poznávacích trás 
po Martine, a to v sedle bicykla; 
teda v jeho prípade v sedle málo 
vídaného velocipedu. Známy 
nadšenec pre martinskú históriu 
I. Dobrovolný, niekoľko rokov 
autor a protagonista Diškurovaní 
o Martine a autor osobitnej 
rubriky MESTSKÝCH NOVÍN, 
odštartoval s nadšencami 
na rovnakej vlnovej dĺžke 
cyklopotulky po Martine 15. 
mája (na tému Židovský Martin) 
a 29. mája pokračoval témou 

Architektúra 1931 – 1941.
Cyklopotulky majú veľký 
potenciál. Sú výsledkom dlhodobej 
a systematickej pozornosti 
MESTSKÝCH NOVÍN mestu, 
jeho histórii, osobnostiam, kultúre 
a športu.
Za všetkých to vyjadril jeden 
z účastníkov prvých cyklopotuliek 
– Martin Baran predseda 
Historickej skupiny Dobový tábor: 
„Po absolvovaných Cyklopotuliek 
už nikdy nebudem chodiť po ulici 
ako kedysi. Čo krok, to história 
mesta Martin. Toľko zaujímavých 
informácií a k tomu tak ľudsky 
podaných vám nedá žiadna kniha. 
Klobúk dole pred autormi tohto 
podujatia.“
Napokon, súvisiaci projekt I. 
Dobrovolného, tiež podporovaný 
MN, pokračuje v piatok 10. 
júna večer v rámci projektu 
Rozlúčka so starou ZŤS, v ktorej 
organizátori z iniciatívy Spoznaj 
Turiec ponúknu návštevníkom 
okrem extra-Diškurovania 
aj výstavu o ZŤS s modelmi 
niekdajších výrobkov, prehliadku 
administratívnej budovy 
s prezentáciou zámeru developera 
s rekonštrukciou „AB“ a filmový 
dokument M. Novotého a P. Janíka 
„ZŤS od A po Z“. (mbk)

CVČ Kamarát 
do amfiteátra               (str. 5)

Na Bystričku 
cez svetlá                     (str. 6)

V hre o účasť na MS 
boli aj Vrútočania       (str. 23)

Súťaž aktivít -
alebo očierňovanie?

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Ťažko sa tomu vyhnúť, lebo voľby 
sa blížia; ale nie je najšťastnejšie 
forsírovať miesto súťaže v riešení 
problémov zápas „kto z koho“.
MESTSKÉ NOVINY zostávajú ver-
né politike v chápaní: riešenie problé-
mov občanov. Preto informujeme aj 
v tomto vydaní o riešení problémov 
v starostlivosti o deti a mládež, prob-
lémov v doprave či v kultúre. Martin 
nie je uzavretý pred svetom – týkajú 
sa nás aj dopady vojny (a zatváranie 
firiem s nárastom nezamestnanosti), 
aj problémy so štátnym rozpočtom 
a opatreniami vlády (s výpadkami 
daní a problémom zabezpečiť funkcie 
mesta pre občanov), aj s doťaho-
vaním veľkých akcií (ako je napr. 
sťahovanie CVČ Kamarát). A infor-
mujeme o aktivitách iniciatívnych 
občanov, ktorí si zaslúžia priestor 
a podporu, čo sa týka tak nového 
a unikátneho projektu cyklopotu-
liek po Martine, ako rekonštrukcie 
Sklabinského hradu ako aj unikát-
neho divadelného festivalu v SKD 
či Slovesnej jari. Zmena sa dosahuje 
kombináciou: systémových opatrení 
a drobných krokov, projektov, nápa-
dov a posunov.
A to si vyžaduje informovaných 
a aktívnych občanov – MESTSKÉ 
NOVINY sú tu pre občanov.
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

Vicemajstri Slovenska      
vo florbale               (str. 19)

Cyklopotulky – nové športovo-kultúrno-historicko-moderné podujatie v Martine

Ako sa pozrieť nášmu mestu do očí

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

Mestské Noviny Online

Účastníci prvých Cyklopotuliek 15. mája - druhý zľava Igor Dobrovolný, 
Foto: Michal Vanko
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Pokračujeme v podcastovom 
seriáli o Martine a Martinčanoch 
pod názvom Martin SiTY, kde 
postupne na stránkach MN uve-
rejňujeme výbery z rozhovorov 
Martina Kalnického so zaujíma-
vými hosťami. V piatej epizóde 
bol protagonistom bývalý trojná-
sobný martinský primátor Ing. 
Stanislav Bernát (1994 – 2006).

Ten v úvode rozhovoru kritizoval 
svojich nasledovníkov, že nerobia 
systémové opatrenia v prospech 
mesta a jeho obyvateľov. Ako 
povedal, Martinčania by mali platiť 
nižšie dane. A mali by mať dopravu 
zadarmo (hoci, tí, ktorí nemajú 
trvalý pobyt v Martine by za ňu 
mohli platiť). Občan musí cítiť, že 
sa o neho mesto dobre stará, čo sa 
podľa neho nedeje. „V roku 2000 
mal Martin okolo 60 000 obyvate-
ľov a pri poslednom sčítaním ich 
bolo niečo cez 52 000. Je to hlavne 
tým, že mesto pre nich nevytvára 
vhodné podmienky na život. Napr. 
nestaviame byty. Pritom spoločnosť 
Matra bola založená preto, aby 
stavala a spravovala mestské byty. 
V našom spriatelenom holandskom 
meste Hoogeveen to funguje 60 
rokov, ale u nás nie.“
Exprimátor Martina nesúhlasí 

so zrušením priamych prenosov 
zo zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. „Oni to urobili preto, že 
je volebný rok. Mali obavu, že si 
poslanci budú cez priame prenosy 
robiť predvolebnú kampaň. No ob-
čania poznajú, či nejaký člen MsZ 
skutočne niečo pre nich robí, alebo 
len „kampaňuje“. Som zástancom 
toho, že priebeh zastupiteľstva  
(s výnimkou toho, ak sa z určitých 
dôvodov musí rokovať v utajenom 
režime) by sa mal vždy vysielať 
naživo.“
S. Bernát hovoril aj o bývalom 
projekte výstavby modernej kabín-
kovej lanovky na Martinské hole, 
ktorý bol spracovaný už počas jeho 
„primátorovania“. Upozornil na to, 
že nestačí len postaviť lanovku, ale 
aj vybudovať zjazdovú trať až do jej 
údolnej stanice. Ostredok je podľa 
neho jednoznačne lepšie riešenie 
ako Stráne, čo sa týka lokality, od-
kiaľ by mala viesť zjazdovka (tá by 
mala byť obrátená na severovýchod 
pre lepšiu udržateľnosť snehovej 
prikrývky a technicky zabezpečená 
na umelé zasnežovanie). Ako podo-
tkol, horná časť lanovej dráhy by sa 
mala končiť na vrchole zjazdovky 
(nie, ako to bolo v prípade starej 
jednosedačky). „Je potrebné vybu-
dovať stredisko zimných športov, 

ktoré bude mať aspoň jednu zjazdo-
vú trať homologizovanú Medziná-
rodnou lyžiarskou federáciou (FIS). 
To znamená, aby spĺňala najvyššie 
požiadavky a mohli na nej orga-
nizovať významné medzinárodné 
preteky,“ poznamenal S. Bernát.
Plány s lanovkou, zjazdovkou  
a s budovaním ďalšej potrebnej 
infraštruktúry na rozvoj cestovného 
ruchu sa nenaplnili.
Bývalý trojnásobný martinský pri-
mátor rozprával v tomto podcaste aj 
o podpore seniorom, o potrebe re-
konštruovať hlavný zimný štadión, 
o pešej zóne s Milléniom („Nie je 
umenie niečo vybudovať, ale potom 
zveľaďovať, aby napr. pešia zóna 

vyzerala lepšie, ako keď ju postavi-
li.“), o verejnom obstarávaní (podľa 
neho je ten zákon zlý, lebo sa nemô-
že vyhrávať iba najnižšou cenou), aj 
o svojej kandidatúre na prezidenta 
SR (2004). „Chcel som pomôcť 
Slovensku, nie sebe, ale, žiaľ, 
nepodarilo sa mi pri prezidentskej 
kampani získať pre svoje názory čo 
najširšie okolie, čo najviac ľudí. Čo 
sa týka komunálnej politiky, boli 
v zastupiteľstve poslanci, ktorí boli 
so mnou na jednej vlnovej dĺžke, 
ale ak nepresvedčíte ďalších, aby 
sa stotožnili s vaším názorom, ne-
pohnete sa z miesta, lebo sám neu-
robíte nič a nemôžete to zvládnuť,“ 
dodal skúsený 72-ročný S. Bernát.

V šiestej epizóde podcastu Martin 
SiTy sa M. Kalnický porozprával 
s riaditeľom HK Martin, 53-roč-
ným Mgr. Milanom Murčekom.

Martinský hokej sa v tejto diskusii 
skloňoval vo všetkých pádoch. M. 
Kalnický bol vo vedení klubu takmer 
tri roky. Ako pripomenul, keď nastu-
poval ako generálny manažér, bol dlh 
MHC Martin, a. s., približne vo výške 
1,27 mil. eur, čo sa za jeho pôsobenia 
podarilo znížiť zhruba o pol milióna. 
Napriek tomu, že mal dobré výsledky, 
podporu hráčov i trénerov, akcionári 
ho 1. júla 2015 odvolali z tohto postu.    
M. Murček začal vykonávať činnosť 
riaditeľa klubu na začiatku sezóny 
2015/2016, ale na konci ročníka 
2016/2017 už nefiguroval v štruktú-
rach bývalého martinského klubu, 
lebo ho dozorná rada MHC tesne 
pred koncom základnej časti extraligy 
odvolala z tejto funkcie. „Ja som to 
vtedy privítal. Atmosféra v klube bola 

zlá, necítil som sa komfortne. Zhodou 
okolností bola táto sezóna po športo-
vej stránke veľmi úspešná, mužstvo 
postúpilo do semifinále play-off 
a skončilo na štvrtom mieste v extrali-
ge, ale všetko to o niečo neskôr zatie-
nila policajná razia. Hlavný akcionár, 
ktorý mal svojej osobné problémy, to 
zabalil. Krach klubu mal dopad aj 
na dve najvyššie mládežnícke kategó-
rie, ktorých hráči sa stali rukojemník-
mi tejto nechutnej situácie. Následne 
som inicioval stretnutie s predstaviteľ-
mi mesta a vtedajší primátor Andrej 
Hrnčiar podporil myšlienku, aby sa 
hokej v Martine zachoval. Našťastie 
sa dorast a juniorku podarilo dostať 
pod MHA a naďalej mohli účinkovať 
v extralige. MHC skrachoval, preto 
mužský tím musel v novom ročníku 
hrať až v tretej najvyššej súťaži, 
odkiaľ sme sa hneď po roku prepra-
covali o ligu vyššie. Som rád, že nás 
podržalo nielen mesto a partneri, 
ale aj fanúšikovia. Na prvý zápas 

po reštarte martinského hokeja prišlo 
na duel s Rimavskou Sobotou 1500 
divákov. V roku 2018 vznikol HK 
Martin. Odvtedy pôsobíme pod týmto 
názvom v druhej najvyššej súťaži, 
v ktorej sme dvakrát bojovali o prven-
stvo vo finále play-off.“
Postup do extraligy je každoročným 
cieľom „rytierov“, ale ísť za ním 
bez finančného krytia by bol návrat 
do toho obdobia, keď pre spomínané 
problémy visela budúcnosť martin-
ského hokeja na vlásku. 
M. Murček ďakuje všetkým 
za podporu. Či už mestu Martin (aj 
keď ako dodáva, podpora by mohla 
byť vyššia, ideálne na dlhšie časové 
obdobie), partnerom na čele s tým ge-
nerálnym (spoločnosť Vitar), SZĽH 
a v neposlednom rade fanúšikom, 
ktorí chápu, že príjem zo vstupného je 
tiež súčasťou rozpočtu. „Som šťastný, 
že nikomu nič nedlhujeme,“ podotkol 
M. Murček. Ten ešte ocenil výbornú 
spoluprácu medzi HK a mládež-

níckym MHA, vďaka ktorej majú 
martinskí odchovanci šancu rozvíjať 
svoj talent aj v súťaži mužov.  
Stranu pripravil:
Ľubomír Chochula

MARTIN SI TY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL  

„Nie je umenie niečo vybudovať, ale potom zveľaďovať“

„Som šťastný, že nikomu nič nedlhujeme“

Stanislav Bernát s Martinom Kalnickým. Foto: red

Milan Murček. Foto: ľch
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ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Do programu ostatného zasad-
nutia mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 26. mája vo veľkej 
zasadačke mestského úradu, sa 
dostal aj nový bod – Informatívna 
správa z mimoriadneho snemu 
ZMOS, kde delegáti vyhlásili 
od 19. mája štrajkovú pohoto-
vosť.

Dôvodom nespokojnosti samospráv 
je to, že NR SR prijala na návrh 
ministerstva financií uznesenie, 
ktoré je pre niektoré mestá a obce 
likvidačné. Primátor Ján Danko 
okrem iného informoval MsZ 
o tom, že mesto Martin by odhadom 
prišlo do konca roka o viac ako pol 
milióna eur, čo nie je kalkulované 
v rozpočte. V prípade nesplnenia 
požiadaviek ZMOS schválených 
na sneme sa od 1. júla vyhlási 
celoslovenský štrajk, do ktoré by sa 
zapojilo aj mesto Martin.
Členovia MsZ sa pôvodne mali 
zaoberať aj bodom Návrh zámeny 
nehnuteľného majetku mesta, ale 
vedenie mesta ho stiahlo z rokova-
nia, čím sa opakovala situácia z po-
lovice februára. Opoziční poslanci, 
ale aj verejnosť poukazujú na to, 
že avizovaná zámena mestských 
pozemkov v MČ Košúty s inými 
v areáli amfiteátra a jeho okolí sa 
javí pre mesto ako nevýhodná.
Zastupiteľstvo schválilo Zmeny 
a doplnky č. 2 Územného plánu 
zóny Martin – Záturčie. Hlavným 
cieľom tejto iniciatívy je navrhnúť 
optimálne usporiadanie územia 
navrhovaného na obytnú výstavbu. 
Týka sa to hlavne ulíc Nadsadie 
a Lazík, kde by sa mala uskutočniť 
výstavba rodinných domov. Pôvod-

né uznesenie bolo rozšírené o posla-
necký návrh, aby vedenie mesta 
vstúpilo do rokovania s investorom 
Nový Martin a pokúsilo sa dohod-
núť výstavbu chodníka na Bagaro-
vej ul. ako vynútenú investíciu ešte 
pred začatím samotnej výstavby. 
V ďalšej časti schôdze MsZ odsú-
hlasilo spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku (ide o stavbu 
na Kollárovej ul., ktorú má teraz 
v prenájme Diecézna charita Žilina) 
obchodnou verejnou súťažou 
za minimálnu cenu 130 000 eur s ak-
ceptáciou požiadavky mestskej rady, 
aby boli získané prostriedky z OVS 
použité na výstavbu zariadenia soci-
álnych služieb pre ľudí bez domova. 
Poslanci dali tiež súhlas so zriade-
ním záložného práva na pozemky, 
cez ktoré bude zabezpečený prístup 
k stavbe „Centrum sociálnych slu-
žieb mesta Martin (Škultétyho ul.) 
z verejnej komunikácie, v prospech 
Štátneho fondu rozvoja a bývania.
Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, 
ktorým schválilo nadobudnutie 

do vlastníctva mesta nehnuteľnosti 
spoločnosti C.RENT, s. r. o, v loka-
lite pri kasárňach na Podháji, pričom 
v súčasnosti využíva toto parkovis-
ko Dopravný podnik mesta Martin 
pre svoje autobusy podľa nájomnej 
zmluvy. Kúpna cena bola stanovená 
na základe znaleckého posudku 
vo výške 575 939,46 eur. V rozprave 
odznelo, že z dôvodu nedostatku 
parkovacích miest v tejto časti mesta 
sú tieto pozemky kľúčové a tvoria 
infraštruktúru, ktorá je v tomto 
území potrebná. Na druhej strane, 
na tomto pozemku sa asi nebude 
môcť dať stavať vzhľadom na blíz-
kosť kasární. Poslanec M. Kalnický 
uviedol, že keď už investovať, tak 
radšej do zelenej plochy neďaleko 
zimného štadióna, ktorá by sa v bu-
dúcnosti mohla lepšie využiť.    
Poslanci odsúhlasili štyri návrhy 
na zmenu rozpočtu mesta Martin 
na rok 2022. Prvý návrh bol v rámci 
presunu finančných prostriedkov 
v oblasti kultúry (48 000 eur), ďalšia 
zmena rozpočtu sa týkala sociálnej 
sféry. Ide o dofinancovanie pre-
vádzky denného centra a jedálne 
o 187 000 eur a zvýšenie výdavkov 
na opatrovateľskú službu v domác-
nostiach o 46 000 eur. Tieto peniaze 
sa získajú z dvoch zdrojov. Po ukon-
čení rekonštrukcie sa v dôsledku 
navýšenia kapacity kuchyne na 600 
stravníkov zvýšia príjmy za stravné 
od seniorov v dennom centre a je-
dálni o 21 000 eur. 
No a z predpokladaného vyššieho 
výnosu dane z príjmov pribudne 
do rozpočtu 212 000 eur. Tretia 
zmena rozpočtu bola o jeho zvýšení 
v príjmovej zložke (predaj kapitá-
lových aktív o 190 723 eur,  predaj 
pozemkov a nehmotných aktív 
o 17 277 eur a transfery v rámci 

verejnej správy o 426 110 eur) 
a vo výdavkovej časti (spomínaná 
kúpa nehnuteľnosti vo výške 575 
939,46 eur, ako aj na rekonštrukciu 
prevádzkového objektu amfiteátra 
pre potreby CVČ Kamarát vo výš-
ke 23 170 eur a na jasle v Záturčí 
vo výške 35 000 eur). Štvrtá zmena 
v rozpočte – zvýšenie výdavkov 
na výstavbu novej časti distribučnej 
sústavy pre potreby kuchyne Centra 
sociálnych služieb na Škultétyho 
ul. o 90 000 eur a zvýšenie príjmov 
v rovnakej sume (z rezervného fon-
du mesta o 12 376 eur a z transferov 
v rámci verejnej správy o 77 624 
eur). 
MsZ podporilo žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia Mu-
droňovej ul.“ (výzva z Operačného 
programu Kvalita životného pro-
stredia). Spolufinancovanie mesta 
by bolo vo výške piatich percent, 
t. j. 31 907,48 eur z celkovej sumy 
oprávnených výdavkov (638 149,52 
eur). Projekt počíta s obnovením
pôvodných pásov zelene, s alejami
stromov po oboch stranách ulice,
s vytvorením autobusovej niky,
s úpravou a rekonštrukciou exis-
tujúcich spevnených plôch par-
kovísk a pod.Poslanci ešte schvá-
lili poskytnúť dotácie z rozpočtu 
mesta v oblasti športu (2. a 4. pilier) 
a kultúry. MsZ zobralo na vedomie 
informatívne správy – o výsledkoch 
kontrol, o vymáhaní pohľadávok 
za rok 2021 (k 31. decembru minu-
lého roka eviduje mesto pohľadávky 
po lehote splatnosti spolu vo výške 
2,5 mil. eur.), o činnosti a hospodá-
rení Matra, n. o., (2021), o činnosti 
a hospodárení dobrovoľných hasič-
ských zborov (2021).
Autor: (ľch)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Mudroňovej ul.

Získa mesto eurofondy na rekonštrukciu Mudroňovej ul.? Foto: ľch 

Parkovisko pri kasárňach využíva DPMM. Foto: ľch Plocha pri zimnom štadióne zíva prázdnotou. Foto: ľch
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Dvadsať neonatologických oddelení 
vrátane slovenských perinatolo-
gických centier dostalo pre svojich 
malinkých pacientov k ich prvému 
MDD darček. Vyše 400 balíčkov 
obohatí a poteší srdcia rodičov 
predčasne narodených a riziko-
vých novorodencov, ktorí svoj prvý 
detský sviatok strávia ešte v ne-
mocnici. Týka sa to aj 19 predčasne 
narodených detí, o ktoré sa starajú 
na jednotke vysokošpecializovanej 
starostlivosti a jednotke intenzív-
nej starostlivosti Neonatologickej 
kliniky Univerzitnej nemocnice 
v Martine. Okrem toho intenzívnu 
starostlivosť potrebuje aj 6 detí, 
ktoré sa narodili v termíne, ale majú 
iné závažné ochorenie. 

Nie každý má však cestu k rodičov-
stvu priamočiaru, v prípade každého 
11. páru na Slovensku býva kľukatá, 
sprevádzaná strachom, neistotou, ale aj 
veľkou nádejou, neohraničenou láskou 
a odhodlaním bojovať. Presne tak, ako 
to vo svete predčasne narodených detí 

býva. Dlhodobé zdravotné následky 
sa práve u predčasniatok vyskytujú 10-
krát častejšie ako u donosených novo-
rodencov a v celej Európe nedonosené 
deti predstavujú najväčšiu skupinu 
detských pacientov. Za posledných 
15 rokov vzrástol počet predčasne 
narodených detí na Slovensku takmer 
o tretinu.
V náročnom období po predčasnom 
pôrode prichádza preto OZ malíček 
v deň celosvetovo venovaný deťom 

s balíčkami, aby symbolicky potešil 
predčasniatka v nemocniciach. Ich 
obsahom je totiž kniha Bol raz jeden 
malíček, ktorá je: „nielen povzbu-
divým príbehom predčasniatka, ale 
predovšetkým oporou v najťažších 
chvíľach v živote rodín,“ hovorí pred-
sedníčka OZ malíček Ľubica Kaise-
rová. Súčasťou darčekov sú aj ručne 
háčkované hračky v podobe chobot-
ničiek vyrábaných v rámci malíčkov-
ského projektu Pomáhame srdcom. 
Súčasťou „zásielky“ do nemocníc 
bolo aj nové, jarné vydanie časopisu 
Malíček, v ktorom rodičia nájdu cenné 
informácie, rozhovory s odborníkmi 
i povzbudivé príbehy. 
Ako povedala pre MESTSKÉ NOVI-
NY primárka oddelenia doc. MUDr. 
Katarína Maťašová, PhD., „na dar-
čekoch „od malíčka“ je zvlášť cenné,  
že obsahujú odkaz, určité povzbudenie 
od rodičov, ktorí už podobnú skúsenosť 
majú a sami sú rodičmi nedonosených 
detičiek. Pre rodičov našich aktuál-
nych pacientov sú potom veľmi dobrou 
pozitívnou motiváciou, že sa netreba 
vzdávať a príbeh každého „bábätka 
do dlane“ môže mať šťastný koniec. 

Darčeky zvyčajne rodičov potešia 
a táto pozitívna emócia potom priazni-
vo vplýva aj na pohodu našich detičiek.
OZ Malíček zároveň vytvára akési 
prepojenie – či most medzi rodina-
mi a neonatologickými oddeleniami 
v nemocniciach. Nám, profesionálom, 
prináša pohľad na predčasne narode-
né dieťa z iného uhla - očami rodičov 
a potom mnohé veci vidíme inak. 
Rovnako, poskytovaním informácií 
rodičom, prispieva k vytvoreniu dôvery 
medzi rodičmi, lekármi a sestrami, 
a tak sa aj rodičia stávajú neoddeli-
teľnou súčasťou tímu, ktorý poskytuje 
starostlivosť tým najmenším. 
Z iných organizácií spolupracuje-
me s nadáciou Križovatka, ktorá 
zapožičiava monitory dychu dôležité 
na prevenciu syndrómu náhleho úmr-
tia. Často sa ale nájdu ľudia s veľkým 
srdcom, ktorí zvyčajne nechcú byť me-
novaní, a venujú nám rôzne potrebné 
veci – od postieľok, cez kreslá pre ma-
minky, plachtičky do inkubátorov, deky, 
čiapočky, papučky, až po oblečenie 
pre detičky a rôzne iné.“
Autor: M. Beňadik, eľka, 
foto: UNM Martin

Keď pred dvoma rokmi kulminovala 
„kauza“ sťahovania CVČ Kamarát 
do býv. DK Strojár resp. do býv. 
prevádzkovej budovy amfiteátra, 
MESTSKÉ NOVINY uverejnili 
celostranový rozhovor s riaditeľkou 
CVČ Kamarát Mgr. Alenou Leštin-
skou. Pani riaditeľka o. i. konštato-
vala: „Pokiaľ viem, sú tam aj nejaké 
možnosti dostavby, rozšírenia. Určite 
sa neuvažovalo s tým, že by sme šli 
do menšieho.“
Dnes je sťahovanie do amfiteátra 
realitou. Pred dvomi rokmi sa pláno-
vala prestavba prevádzkovej budovy 
pre potreby CVČ za približne 650 000 
eur a v ďalších etapách rozšírenie 
parkoviska a osvetlenia za  zhruba 
300 000 eur a prístavbu (nadstavbu). 
S ohľadom na financie a v súvis-

losti s pandémiou sa 
zatiaľ uskutočnila len 
vnútorná prestavba 
budovy.
CVČ Kamarát posky-
tuje služby cca 2400 
deťom i dospelým 
vo vyše 160 krúžkoch, 
jeho činnosť si vyža-
duje ročne náklady 
cca 260 000 eur. Ke-
ďže ide teda o veľkú 
investíciu, týkajúcu sa 

tisícov Martinčanov, je prirodzené, že 
MN sa dlhodobo zaujímajú o sťaho-
vanie CVČ Kamarát.
Položili sme preto Ing. Jane Ko-
peckej, novej hovorkyni mesta 
Martin otázky, ako sú nové priestory 
pripravené pre CVČ Kamarát a kedy 
sa bude Kamarát sťahovať?
J. Kopecká nám odpovedala 27. aprí-
la 2022: - Podľa informácií hlavného 
inžiniera mesta Martin Tibora Maňku 
sú rekonštrukcie vo vnútri budovy 
Posádkového domu vrátane výťahu 
ukončené. Začína sa kolaudačné 
konanie a po jeho ukončení sú zreno-
vované priestory Posádkového klubu 
pripravené nasťahovať Centrum 
voľného času Kamarát. Presťahova-
nie a uvoľnenie budovy Advokátskej 
komory bude koordinované s vedením 

CVČ Kamarát, pričom uvoľnenie Ad-
vokátskej komory je predpokladané 
na koniec mesiaca júl tohto roka.
Keďže nám chýbali dôležité informá-
cie, položili sme hovorkyni doplňujú-
ce otázky:
1. Koľko stála rekonštrukcia objektu, 

ktoré firmy ju realizovali? Koľko 
plochy používalo CVČ Kamarát 
v býv. Advokátskej komore a koľ-
ko bude mať v amfiteátri?

2. V akom štádiu je súdny spor s pred-
chádzajúcim dodávateľom prác 
v amfiteátri?

3. Ako boli v amfiteátri rekonštruova-
né sociálne zariadenia v prevádzko-
vom objekte a v hornej časti areálu?

4. V akom štádiu je príprava CVČ 
Kamarát na sťahovanie?

Ing. Jana Kopecká, hovorkyňa mesta 
Martin nám odpovedala:
V súvislosti s CVČ Kamarát, zhotovi-
teľom dostavby diela je ERPOS spol. 
s r.o. Žilina, pričom všetky stavebné 
práce sú ukončené a v súčasnosti bola 
podaná žiadosť na kolaudačné ko-
nanie. Predpoklad sťahovania CVČ 
Kamarát do priestorov bývalého 
posádkového domu je do 1. 8. 2022. 
Informácie ohľadne CVČ Kamarát 
boli na webovej stránke mesta Martin 
a v Martinských novinách zverejnené. 
V súdnom spore s predchádzajúcim 

dodávateľom bol vytýčený termín 
na súde dňa 3. 6. 2022. Rekonštrukcia 
sociálnych zariadení nezasahova-
la do nosného systému stavby. Sú 
vymenené všetky interiérové dvere 
a zárubne, elektroinštalácie, všetky 
keramické obklady, dlažby, komplet-
ná sanita a zariaďovacie predmety, 
vrátane ľahkých sanitárnych priečok. 
Kompletne je riešená strešná krytina 
a bleskozvod.

Miesto doslovu:
Šlo o adaptáciu priestorov v amfiteátri 
na celkom nový účel. Dlhodobo tam 
bol problém so sociálnymi zariade-
niami, tie budú teraz pri činnosti CVČ 
omnoho viac zaťažené. Taká rozsiah-
la činnosť ako CVČ je tam novinka. 
Dorábal sa tam výťah. Bude tam tlak 
na parkovanie. Nejestvuje tam chod-
ník z Ul. A. Kmeťa a zo Šoltésovej do 
nového CVČ od zastávok MHD. 
Chýba porovnanie prevádzkovej 
budovy amfika s býv. Advokátskou 
komoru – bez prístavby resp. nad-
stavby sú priestory pravdepodobne 
menšie, než malo CVČ doteraz.  
Zdá sa, že by presťahovanie CVČ 
Kamarát do amfiteátra malo byť 
z viacerých dôvodov dobrým 
riešením. No len presťahovaním sa 
celý problém premiestnenia CVČ 
nevyrieši. 
Autor, foto: Michal Beňadik

DETI A MLÁDEŽ
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Prvý deň detí „malíčkov“

Centrum voľného času Kamarát do amfiteátra

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka
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Nešťastná križovatka pod Bys-
tričkou spôsobuje ročne niekoľko 
havárií, jej nedoriešenosť už 
stála životy. To všetko je výsledok 
„kompromisov“ – lepšie poveda-
né: neodborností – pri rozhodova-
ní o nej. Pripomeňme, že pri vý-
stavbe tzv. západného obchvatu 
bola pôvodne mimoúrovňová 
križovatka v smere na Stráne ale 
minimálne bez odporu mestských 
a okresných „radných“, ak nie 
s ich prispením ju „vyškrtli“, aby 
„ušetrili“.  Tak to dopadá, keď sa 
nepozerá za horizont 5-10 rokov, 
dnes za horizont volebného obdo-
bia (ako v súčasnosti pri východ-
nom mestskom okruhu) a keď sa 
neberú do úvahy odborné argu-
menty dopravných inžinierov.

Ešte koncom roka 2021 to vyzeralo 
celkom nádejne, podľa informácií 
zo Slovenskej správy ciest (SSC) 
mali byť do konca roka hotové 
výkupy pozemkov a do apríla 2022 
malo byť na svete stavebné povo-
lenie a dokonca aj vyhodnotenie 
verejnej súťaže na dodávateľa stav-
by. V máji/júni sa malo začať stavať 
a všetko dokončiť do októbra-no-
vembra 2022. Všetko už smerovalo 
k riešeniu vo forme inteligentnej sve-
telnej križovatky; tzv. turbo-okružná 
križovatka už vypadla „z hry“.

Všetko je inak.
Podľa informácií TASR a mesta 

bude inteligentná križovatka so sve-
telnou signalizáciou kompromisom 
medzi odborníkmi Žilinskej univer-
zity v Žiline na čele s prof. Jánom 
Čelkom a Okresným dopravným 
inšpektorátom v Martine. Svetelná 
križovatka by nemala brzdiť pre-
mávku medzi Martinom a Košťanmi 
nad Turcom, pretože hlavný smer 
bude mať prioritu, ale riešenie 
umožní priepustnosť aj v smere do/z 
Bystričky a Martina. Zároveň sa má 
znížiť aj počet dopravných nehôd.  
MESTSKÉ NOVINY preto položili 
niekoľko aktuálnych otázok Sloven-
skej správe ciest.

Martin Guzi, komunikačný odbor 
Slovenskej správy ciest:
O aký úsek cesty ide, aká je 
na ňom frekvencia dopravy, čo 
vyvoláva problémy?
- Dĺžka upravovaného úseku je 
387,20 m. Frekvencia dopravy 
v danom úseku je vysoká. Vzhľadom 
na intenzitu dopravy je nedostatkom 
križovatky napojenie vedľajších 
smerov vedúcich z cesty III/2144, 
predovšetkým ľavé odbočenie z Bys-
tričky smerom na Žilinu, ale aj pria-
my smer Centrum – Bystrička, ako aj 
chýbajúci priechod pre chodcov.
 
Aké varianty sa zvažovali, prečo 
sa pristúpilo k svetelnej križovat-
ke? Ide o inteligentnú svetelnú 
križovatku?
- Variantné návrhy boli riešené v do-

pravnej štúdii, a to ako turbo-okruž-
ná križovatka, svetelná križovatka, 
respektíve úprava jestvujúcej 
križovatky. Po prepočtoch navrho-
vaná svetelná križovatka kapacitne 
vyhovie do roku 2039, zároveň je 
možné ju z časového hľadiska čo 
najskôr zrealizovať.
 
Ktoré ďalšie práce v rámci 
dopravy si bude vyžadovať zave-
denie svetelnej križovatky?
- V rámci vybudovania dynamicky 
riadenej cestnej svetelnej signa-
lizácie (CSS) sa rozšíri cesta I/65 
a upravia polomery napojenia cesty 
III/2144, dôjde k výmene radiča 
a synchronizácii s križovatkou 
na Robotníckej ul., k úprave cesty 
III/2144 vrátane úprav chodníkov 
a účelových komunikácii. Záro-
veň sa doplní chýbajúci priechod 
pre chodcov. Do mostného objektu 
stavbou nezasahujeme.
 
Aký je harmonogram stavebných 
prác? Kedy budú ukončené?
- Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa 
stavebných prác predpokladáme 
v druhom polroku 2022, presný 
dátum závisí od ukončenia prípra-
vy, hlavne majetkovo-právneho 
vykúpenia pozemkov a od vydania 
stavebného povolenia.  
 
Aký je rozpočet na pripravovanú 
svetelnú križovatku? Odkiaľ 
budú použité zdroje?

- Predpokladané stavebné náklady 
na danú stavbu sú 1 507 968 eur 
s DPH a mali by byť financované 
z operačného programu OPII. 
Skutočné náklady budú známe 
po súťaži na zhotoviteľa stavby.
 
V akom štádiu pripravenosti je 
momentálne výstavba svetelnej 
križovatky na Bystričke?
- SSC - IVSC Žilina aktuálne 
ukončuje majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov. Geomet-
rický plán bol na zápis do katastra 
zaslaný 1. 4. 2022, zapísaný bol 23. 
5. 2022, čo má za následok časový 
posun v danej veci, nakoľko až 
po zápise je možné zaslať zo stra-
ny SSC jednotlivým vlastníkom 
kúpne zmluvy. Ide o 7 vlastníkov 
pozemkov, medzi inými aj mesto 
Martin. Kúpne zmluvy boli odosla-
né poštou na podpis a ich podpí-
sanie a vrátenie na SSC nevieme 
časovo ovplyvniť. Časovo nevie-
me ovplyvniť ani následný zápis 
podpísaných zmlúv v prospech 
SSC do katastra. Po zapísaní týchto 
zmlúv do katastra, požiadame 
o vydanie stavebného povolenia 
na danú stavbu a následne vypíše-
me verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa stavby. Projektová doku-
mentácia na stavebné povolenie je 
dodaná. Momentálne projektant 
pracuje na dokumentácii na ponu-
ku a na realizačnej dokumentácii.

Riešenie sa odsúva,  
ale aj presúva
Zástupca starostky obce Bystrička 
Igor Malko vo vyjadrení pre médiá 
upozornil, že križovatka je nielen 
miestom častých dopravných 
nehôd, ale komplikuje dopravnú 
situáciu aj na Robotníckej ulici.
„Verím, že nepôjdeme do zabud-
nutia a križovatka sa naozaj bude 
riešiť. Lebo obchádzku riešime 
cez cestu popri teplárni. Avšak táto 
cesta začína byť vyťažená a to, 
čo sa deje na križovatke pod Bys-
tričkou, sme začali presúvať 
na križovatku Robotnícka. A robí 
nám veľké problémy vychádzať 
na hlavnú cestu, najmä vtedy, keď 
sú na nej vypadnuté semafory,“ 
podotkol I. Malko.
Autor a foto: 
Michal Beňadik

TÉMA: KRIŽOVATKA POD BYSTRIČKOU

Z obchvatu do mesta i do Bystričky cez svetlá; ale nie v tomto roku

Riešenie križovatky sa blíži pomaly, ale predsa

Podobná situácia nie je žiadnou výnimkou; k tomu kamióny v oboch smeroch a priemyselná zóna po oboch stranách obchvatu

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA
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Posledná májová sobota bola v no-
vodobých dejinách hradu význam-
ným dňom. Po dvoch rokoch prác 
mnohých dobrovoľníkov sa zavŕšilo 
jedno dielo. Od jari 2020, keď sa OZ 
Donjon (čítaj po franc. „donžon“) 
stalo majiteľom hradu, rozbehli 
sa práce na obnove severnej bašty 
pri hlavnej bráne. Do septembra 

1944, kedy hradný kaštieľ vypálili 
nacisti ako odvetu za partizánske 
aktivity, bola táto bašta domovom 
posledného kastelána Jozefa Pekára 
s rodinou. Prišiel o celý hnuteľný 
majetok. Preto bol od začiatku rekon-
štrukcie jasný cieľ využitia bašty. 
Od soboty  28. mája môžu návštev-
níci vidieť na hrade už dve hradné 

expozície. V obnovenej bašte našla 
svoje miesto jediná expozícia veno-
vaná SNP v prostredí slovenských 
hradov, pod názvom „Memory 
1944“, a dobová izba s kuchyňou 
venovaná kastelánovi J. Pekárovi, 
ktorý sa so svojou dcérou Annou 
aktívne podieľal na protifašistickom 
odboji. Na otvorení bašty sa okrem 
predstaviteľov verejných a kultúr-
nych inštitúcií zúčastnili aj Pekárovi 
potomkovia, ktorí do novej expozície 
darovali obraz hradu. Ten namaľoval 
mladý kastelánov syn. Tento dar pre-
kvapil a potešil všetkých prítomných. 
No práce na hrade neustávajú. 
Plánované je omietnutie fasád bašty 
a začali sa rekonštrukčné práce 
na trojpodlažnej veži väznice, kde 
majitelia hradu plánujú atraktívne 
expozície. Príďte sa o tom presvedčiť 
v sobotu 4. júna, keď bude popoludní 
program venovaný 400. výročiu smr-
ti významného hradného pána Petra 
Révaya.
Autor a foto: Miroslav Eliáš

V dňoch 9. – 10. mája 2022 sa 
uskutočnila spoločná mimoriadna 
humanitárna zbierka na pomoc 
ukrajinským odídencom. Pripravil 
ju Krízový štáb Okresného úradu 
Martin, mesto Martin a Združenie 
miest a obcí Turca.

Humanitárna zbierka bola cielená 
a zbierali sa len chýbajúce potravino-
vé a hygienické komodity (potraviny: 
hladká múka, pohanka hnedá, olej, 
ryža, mlieko, cestoviny, strukovi-

ny, cukor, soľ, konzervy mäsové, 
konzervy rybacie, konzervy – fazuľa, 
hrach, kukurica, paštéty, morca dela, 
omáčky na cestoviny, káva mletá, 
aj instantná a müsli, najpotrebnejšia 
hygiena: pracie mydlo, prací prášok, 
sprchové gély, deodoranty, čistiace 
potreby – kuchyňa + kúpeľňa + WC; 
z oblečenia len dámska bielizeň, 
ponožky, plienky pre väčšie deti). 
Chýbajúce komodity nosili dob-
rosrdeční ľudia na určené miesta 
a vyzbierané komodity boli odovzda-

né do Komunitného 
centra Martin, kde si ich 
utečenci podľa potreby 
preberajú. V okrese 
Martin je ubytovaných 
viac ako 700 odíden-
cov z Ukrajiny a stále 
prichádzajú ďalší, ktorí 
bývajú v súkromných 
ubytovacích zariade-
niach. 
Časť odídencov využíva aj výhody 
v mestskej doprave. Presné údaje 

o tom, koľko z odídencov požiadalo 
o mestskú kartu má k dispozícii Do-
pravný podnik mesta Martin. (bkop)

Na jeseň sa pripravuje vydanie novej 
knihy, ktorej autorkou je pôvo-
dom Martinčanka Anna Ďarmati. 
Tajomstvo ríše draka je interaktívna 

rozprávková kniha, ktorá deti jemne 
a láskavo, dobrodružne aj vtipne po-
vedie do ich vnútornej krajiny. Spolu 
s detskými i zvieracími hrdinami 
nachádzajú cesty k splneniu svojich 
snov, k prekonaniu životných výziev 
a sami k sebe.
Vo viacerých príbehoch sa deti stá-
vajú spolutvorcami deja, čo je jedno 
z posolstiev knihy – ukázať deťom, 
že si môžu a vedia utvárať svoj život. 
Knihu ilustrovala Veronika Kalužá-
ková.
Dej rozprávok je popretkávaný otáz-
kami, ktoré deťom pomáhajú stotož-
niť sa s hrdinami a nájsť si pre seba 
v príbehu presne to, čo práve potre-
bujú. Na otázky môžu spolu s deťmi 

odpovedať aj dospelí čitatelia (rodi-
čia, starí rodičia, učitelia…)
Autorka Anna Ďarmati hovorí o kni-
he: „Knihu som nazvala „rastúca”, 
pretože v nej je 5 príbehov pre menšie 
a 5 pre väčšie deti, a teda môže rásť 
spolu s deťmi. Alebo deti s ňou…
Prvú rozprávku som napísala v roku 
2018, ale korienky knihy siahajú až 
do roku 2010, keď som začala s deť-
mi v denných táboroch cvičiť detské 
tai chi. Tai chi sa považuje za jeden 
z najdokonalejších pohybových 
systémov, ktorý harmonicky rozvíja 
telo, myseľ aj ducha. Pri cvičení 
s deťmi som vyvinula svoj vlastný 
systém, ktorý som nazvala Hravé tai 
chi, a ktorý svojím jazykom aj prí-
stupom deti oslovuje a baví. Z cvikov 
detského tai chi som teraz vybrala tie 

najdôležitejšie posolstvá a tie sú zák-
ladom pre príbehy v knihe. Slovo tai 
chi ani v jednom nenájdete, ale do-
čítate sa o rovnováhe, sústredení, 
uvoľnení, harmónii...
Verím, že ak podporíme citlivosť 
a vnímavosť našich detí, svet sa môže 
stať lepším miestom.
Úprimne verím, že kniha má poten-
ciál pomôcť deťom rásť do zdravého 
sebavedomia, viesť ich k tomu, aby 
dokázali vnímať, čo a prečo sa v nich 
deje, a aby sa rozvíjali v rovnováhe 
telesnej aj duševnej.“
Kniha je momentálne v predpredaji, 
viac informácií na: https://www.
startlab.sk/projekty/2814-tajom-
stvo-rise-draka--rastuca-a-interaktiv-
na-rozpravkova-kn/
Autor: (mbk), foto: archív A. Ď.

SPOLOČNOSŤ / KULTÚRA
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Pomoc ukrajinským odídencom v Martine pokračuje

Kniha, ktorá sa s deťmi rozpráva...

Nová expozícia na hrade Sklabiňa

Ochota pomáhať trvá. Ilustračná snímka: Roman Adamják

Anna Ďarmati

Izba posledného kastelána J. Pekára

Severná bašta - expozícia o SNP a nájdené 
predmety z hradu

Otvorenie novej expozície (v bašte vzadu a v priľahlých priestoroch)



Strana 8

Ročník 6, číslo 5/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | MÁJ | 5 / 2022

Ako dieťa som 
miloval knihu O. 
Sekoru Kronika 
mesta Kocúrkovo. 
Zabával som sa 
na pomýlených 
radných pánoch, 
ktorí zabudli 
na radnici urobiť 

okná a potom nosili dnu svetlo 
vo vreciach, ako vyťahovali na stre-
chu radnice obecného býka, aby 
tam zožral vyrastenú trávu. 

Netušil som, že o niekoľko desaťročí 
v meste s podobnými poslancami 
budem žiť. Vlastne ani nepotrebujem 
vymýšľať témy, o čom v súvislosti 

s dianím v meste písať, témy mi svoj-
im absurdným konaním každodenne 
prinášajú mestskí poslanci a predstavi-
telia nášho mesta. 
Na májovom mestskom zastupiteľstve 
to opäť vyzeralo ako v artovom psy-
chologickom filme. Opäť nezvládnuté 
vedenie schôdze primátorom, opäť 
osobné útoky na poslancov mimo 
témy, keď už nemôžu pre vypnutý 
mikrofón reagovať. Opäť útoky vice-
primátora, tentokrát na poslanca, ktorý 
bol ešte pred časom „náš“, ale teraz už 
si dovolil vybočiť, a tak mu to treba 
znepríjemniť. Útoky na všetkých, ktorí 
majú iný názor ako vedenie. Žiadny 
konštruktívny dialóg s víziami. Len 
dohadovanie, ješitnosť, prízemnosť. 

Opakovaný pokus o nevýhodný 
prevod stavebných pozemkov mesta 
na Košútoch za nepotrebné pozemky 
v centre, po tlaku opozičných poslan-
cov a aktivistov mesto stiahlo z progra-
mu. Ak by to bolo celé čisté, transpa-
rentné, v poriadku, nikto sa nemusí 
báť schvaľovania. Na zastupiteľstve 
odzneli priam neuveriteľné tvrdenia, 
ako je potrebné pre mesto brať si úve-
ry, aké je to výborné. Vedenie mesta sa 
stále nenaučilo, že najvýhodnejšie nie 
je zadlžovanie obyvateľov do budú-
cich rokov, ale vytváranie projektov 
pre čerpanie financií z dotácií a fondov 
s minimálnou alebo žiadnou spoluú-
časťou mesta. 
Mesto Martin sa utápa v neschopnosti 

a nezáujme. Jediné, čo tu bezchybne 
funguje, sú historické prepojenia typu 
„ja tebe, ty mne“. Ak trochu poznáme 
históriu týchto vzťahov, tak vlastne 
vieme aj predpokladať, kto ako bude 
hlasovať, kto má s kým spoločné zá-
ujmy, aké sú dohody, kto z hlasovania 
čo bude mať, kto sa hlasovania zdrží, 
alebo sa pri hlasovaní vytratí zo sály. 
Radní páni mesta Martin si myslia, 
akí sú prešibaní, prefíkaní, no sú úplne 
priehľadní a predvídateľní. Keby 
nešlo o státisíce z mestskej pokladne, 
fungovanie nášho mesta  a život nás 
všetkých, mohli by sme sa na tom iba 
zasmiať. Celé je to tu vhodné na lite-
rárne spracovanie. 
Niečo ako to Sekorovo Kocúrkovo, 
alebo skôr to od Jána Chalupku?

Vybrala Ľubica Bielena: 
„Nie je ľahké vybrať si z pestrej 
palety žánrov, techník a autorov 
výnimočných individuálnym 
rukopisom. Malebný Turiec, 
momentálny pocit, nálada, hrejivé 
farby, vyžarujúci pokoj, pozitívna 
energia, osobná skúsenosť s atmo-
sférou ateliérov, v ktorých tvoril 
sám autor, boli „okom“ pre výber 
tohto diela.“

Ladislav Záborský (22. január 
1921, Tisovec – 31. december 
2016, Martin). V začiatkoch svojej 
tvorby venoval pozornosť tech-
nikám krajinárskej maľby, kde 
zachytil poéziu dávno zaniknutých 
malebných prírodných zákutí 
Turca, ale aj rôznych regiónov 
Slovenska. 
„To, čo drží moje srdce hore, je 
farebné ticho.“ - Claude Monet.

Čo má spoločné krajinomaľba 
Martina Benku a topgrafické mapy 
v diele Rudolfa Sikoru? Nájdu si 
k sebe cestu ovečky z obrazu Želmí-
ry Duchajovej-Švehlovej a farebné 
kompozície Milana Laluhu? (Ďalší 
autori napr.: Ľ. Fulla, M. Galanda, D. 
Milly, M. A. Bazovský, J. Mužila, E. 
Púček, P. Rónai...)

Výstava svojím vizuálne príťaž-
livým a interaktívnym spôsobom 
predstavuje diela zo zbierok Turčian-
skej galérie v Martine. 
Ústredným motívom vybraných diel 
je krajina. Od plenérových malieb 
v rurálnom prostredí, až po štylizo-
vané výjavy v kresbe a grafike. Ide 
hlavne o diela autorov a autoriek 

tvoriacich v priebehu 20. storočia. 
Výstava sa teda zameriava na prúd 
Slovenskej výtvarnej moderny, ktorý 
konfrontuje s neskoršími neoa-
vantgardnými prúdmi domáceho 
prostredia s presahmi do súčasnosti. 
Každý z fenoménov diel je v rámci 
výstavy vyjadrený prostredníctvom 
interaktívnej inštalácie, vďaka ktorej 
majú diváci možnosť preniknúť  
za „povrch obrazu“. 

Priestor výstavy je zároveň plat-
formou pre vzdelávanie školských 
skupín a výtvarných pedagógov. 
Prostredníctvom pracovných listov 
a úloh sú priebežne predstavené vy-
brané tvorivé experimenty moderné-
ho umenia a možnosti ich aplikova-
nia vo vyučovacom procese. 
Kurátormi výstavy sú: Adam Galko, 
Katarína Škamlová, Ivana Vicena.
(tgb)

Turčianske kultúrne stredisko 
v Martine vyhlasuje FOTOVÝ-
ZVU – fotografovanie atmo-
sféry XXXVIII. ročníka Turčian-

skych slávností folklóru.
Príďte zažiť a nafotiť  „spoza 
objektívu“ atmosféru slávnos-
tí v Múzeu slovenskej dediny. 
KEDY: 12. júna 2022 od 10. h, 
KDE: Múzeum slovenskej dediny 

– SNM v Martine. Uzávierka 
prihlášok: 5. júna 2022
Prihlásiť sa môžete elektronicky 
na e-mailovej  adrese: vytvar-
nictvo@tks.sk prostredníctvom 
zaslania záväznej prihlášky.

Ocenené fotografie z XXXVIII. 
ročníka Turčianskych slávností 
folklóru budú odprezentované 
na výstave Odrazy slávností 
v nás (pracovný názov) v júli 
na pešej zóne v Martine. (tksb)

Turčianske kultúrne stredisko v Mar-
tine pripravilo pre milovníkov umenia 
na máj a jún výstavu „Prepojenie“. 
Ako hovorí samotný názov výstavy, 
v individuálnej tvorbe oboch autoriek 
dochádza k vzájomným prepojeniam, 
ktoré badať v rôznorodom spracovaní 
organických prvkov premenlivej 
flóry, kde sa prejavuje osobnosť 
každej z nich. Výstava reflektuje ich 
výtvarnú tvorbu, vnútorné pocity 
a rôznorodé vnímanie sveta.

Slávka Šlesarová
sa vo svojej tvorbe už dlhší čas venuje 
abstraktnej maľbe a štylizovanými 
portrétmi imaginatívnych žien. 
Autorka pretavuje do tvorby vrstvené 
farebné plochy a nepravidelné line-
árne tvary, ktoré pripomínajú kvety 
– abstrahujúcu flóru. Jej témou sa stal 
vnútorný svet štruktúr a tvarov, ktoré 
sa prekrývajú a prelínajú v koncepcii 
prírodných tvarov. Pod vrstvami fa-
rieb a štruktúr sa ukrýva ďalší a ďalší 

svet, ďalší tvar. Pre divákove oko je to 
hľadanie začiatku a konca, vnímanie 
neustáleho kolobehu premien prírody.
Vlasta Števková
pokračuje v téme záhrady. Pre vy-
jadrenie svojej predstavy opäť 
experimentuje a využíva rastliny 
zatavené v skle a dopĺňa ich kresbami 
pomocou sieťotlače. Používa časti 
rastlín zo svojej záhrady, ktoré sa 
čiastočne rozpadávajú, zachytávajú 
svoj odtlačok fyzickej krásy. V skle 

stvárňuje krátke príbehy svojej záhra-
dy, v ktorých divák môže badať zau-
jímavé štruktúry, čírosť skla, svetelné 
okamihy, textúry, vyhorenia rastlín, 
bubliny a mnoho iného. Tak ako je 
premenlivá záhrada a život v nej, je 
premenlivá i autorkina tvorba.
Aktuálnu výtvarnú tvorbu Sláv-
ky Šlesarovej a Vlasty Števkovej 
pretavenú do rôznych médií ako 
maľba, sklo či keramika môžu diváci 
vidieť do 21. júna 2022 v klubových 
priestoroch Turčianskeho kultúrneho 
strediska v Martine. (herb)

MESTO / KULTÚRA
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Môžeme/nemôžeme sa zasmiať na Kocúrkove/Martine

Ladislav Záborský: Pri Belej

Galéria ako priestor pre vzdelávanie: Za obrazom

Slávnosti spoza objektívu

TKS – Vlasta Števková a Slávka Šlesarová: „Prepojenie“

Turčianska galéria – Dielo mesiaca

Juraj Stahl

Ladislav Záborský, Pri Belej, 1984, maliarske konopné plátno, TGM O 324
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Nie je zrejme 
prekvapením – 
a nie je to medzi 
mestami, zrejme, 
ani výnimka, že 
medzi postojom 
vedenia mesta 
a jeho občanov 
ohľadne kvality 

života v Martine je zásadný roz-
diel. Skoro až priepastný rozdiel. 
Žiada sa postaviť otázku: v čom sa 
to prejavuje a ako z toho von?
Nie je nič ľahšie, ako uraziť ktoré-
hokoľvek poslanca či člena vede-
nia mesta. A nie je nič ľahšie, ako 
že sa ktorýkoľvek poslanec či člen 
vedenia mesta sám urazí pri kritike 
a hľadaní východísk. No ide tu na-
ozaj o hľadanie východísk.
Ono totiž naozaj hodno oceniť 
každý zasadený strom, no Martinu 

zásadne ubúdajú aleje a netvoria sa 
nové. V Martine platí dokument, 
ktorý požaduje zachovávať, ob-
novovať a tvoriť nové aleje – ale 
to sa nedeje. Možno aj preto, že to 
nemá prioritu a že málokto pracuje 
s Plánom hospodárskeho, sociál-
neho a kultúrneho rozvoja mesta 
Martin a s dokumentmi pre rozvoj 
životného prostredia či dopravnej 
infraštruktúry. Zrejme preto neved-
no, koľko a akých stromov v meste 
máme – a mali by sme to vedieť, 
rovnako, ako by sme mali vedieť, 
aké stromy a prečo potrebujeme. 
(Ale stromy; nie „metličky“, ktoré 
neplnia žiadnu inú úlohu stromu 
než štatistickú a vizuálnu.) Chý-
ba tu koncepčnosť; inak by sme 
nemohli zotrvávať po zhruba 60 
rokoch od vzniku Hviezdoslavov-
ho parku stále bez čo len jediného 

nového parku v meste. V Horičke, 
jednom z pokladov mesta, pribudlo 
pár stromov, ešte viac ich odbudlo 
– ale jej zásadná obnova a skultúr-
nenie sa nečrtá.
Podobne je to s cestovným ru-
chom. Každý turistický sprievod-
ca, každá kniha o meste, každá 
pamätná tabuľa/tabuľka či lavička 
s informačným systémom je plus. 
No cestovný ruch nespasí; chýba 
koncepcia či koncepčnosť – ako 
systematicky prezentovať a „pre-
dávať“ celý región a v rámci neho 
Martin, ako dostať informácie 
k turistovi (ale i Martinčanom) 
bez toho, aby ich museli prácne 
zháňať, ako pritiahnuť pozornosť 
domácich i návštevníkov a médií 
modernými formami, príťažlivými 
na pohľad i myšlienkovo.
Je mnoho možností, ako dosiahnuť 

„dve v jednom“, napríklad zlepše-
ním prostredia prospieť zároveň 
cestovnému ruchu. No to by sme 
najprv museli niečím hmatateľným 
reagovať na napr. klimatické výzvy 
– no lídrom povedzme v realizácii 
vodozádržných opatrení by malo 
byť mesto. A nie je.
A môže ísť aj o „tri v jednom“ – 
v spojení s pozitívnymi zmenami 
v kultúre a s jej využitím. Ale-
bo „štyri v jednom“ – v spojení 
s pritiahnutím nových investorov. 
So zastavením úbytku obyvateľov, 
atď.
Línia pojmov v titulku je varovná. 
Zatiaľ ešte nie sme v štádiu „anti-
koncepcie“. Tá by už totiž zname-
nala degradáciu mesta. 
Zatiaľ.

Pred 90 rokmi 
položili nad-
šenci zo Slávie 
Martin základy 
hokeja v Martine. 
Napriek veľmi 
skromným pod-
mienkam sa tento 
šport postupne 
v Turci rozvíjal. 

Výrazným impulzom bolo otvore-
nie prvej umelej ľadovej plochy 
na Podháji (1965), ktorá o dvanásť 
rokov neskôr dostala strechu. 
A potom tu vybudovali dnešný 
zimný štadión. Veľkú zásluhu 
na zlepšení podmienok pre hokej 
mali Turčianske strojárne, ktoré 
celkovo podporovali šport v meste. 

Kvalitnejšie zázemie sa prejavilo 
aj na výsledkoch hokejistov. Nielen 
mužského áčka, ktoré sa v 80. 
rokoch a začiatkom 90. rokoch 
minulého storočia umiestňovalo 
na popredných priečkach Sloven-
skej národnej hokejovej ligy, ale 
aj v mládežníckych kategóriách. 
Podiel na tom malo aj založenie 
hokejových tried na Základnej 
škole na Gorkého ul. (1981). 
Martinský hokej napredoval aj 
po rozdelení spoločného štátu. 
Hneď v premiérovom roční-
ku slovenskej extraligy mužov 
(1993/1994) získal Martimex ZŤS 
Martin historický bronz. O 16 ro-
kov neskôr sa v Turci znovu oslavo-
vali bronzové medaily. Tentoraz sa 

už klub volal MHC Martin, ktorý 
dosiahol veľký úspech aj na me-
dzinárodnej scéne, keď si z turnaja 
v Rouene (január 2009) odviezol 
domov vtedy prestížny Kontinen-
tálny pohár. 
Po skončení sezóny 2016/2017 
(Turčania v nej obsadili 4. miesto) 
nasledoval šok. Bývalý klub z dô-
vodu zlého hospodárenia skracho-
val a nad budúcnosťou martinské-
ho hokeja visel Damoklov meč. 
Obrovská vďaka patrí každému, 
kto v existenčnej situácii pomohol 
zachrániť v Martine tento obľúbe-
ný šport s dlhou históriou.
Po postupe z druhej do prvej ligy 
(udialo sa to pod hlavičkou MHK 
Martin) funguje od roku 2018 nový 

klub HK Martin. V Slovenskej 
hokejovej lige, čo je v hierarchii 
druhá najvyššia súťaž, absolvo-
vali „rytieri“ zatiaľ štyri ročníky. 
Na konte majú dvojnásobnú účasť 
vo finále play-off, jedenkrát skonči-
li v semifinále a raz sa vyraďovacia 
časť pre covid nedohrala. 
Vedenie súčasného klubu si chce 
90. výročie vzniku hokeja v Mar-
tine (celá nasledujúca sezóna 
2022/2023 sa ponesie v duchu 
tohto významného jubilea) náležite 
uctiť. A určite aj hráči, realizačný 
tím, ale aj fanúšikovia, ktorí si 
hlavne želajú, aby boli tieto oslavy 
spojené s postupom mužstva do ex-
traligy.

Slovesná jar 
vznikla pôvodne 
ako súčasť Mar-
tinských kultúr-
nych slávností, 
nadväzujúcich 
na tradíciu ma-
tičných augusto-
vých zhromažde-

ní v 19. storočí. Čoskoro ale bola 
transformovaná do samostatného 
podujatia, ktoré si v časoch najväč-
šej slávy získalo obdivuhodne širo-
ké divácke zázemie a patrilo medzi 
najpopulárnejšie kultúrne akcie 
na Slovensku. V uplynulých dvoch 

rokoch, počas vyčíňania covidu, 
patrila medzi hŕstku domácich 
podujatí, ktoré neboli zrušené.    
Organizátori Slovesnej jari – 
najstaršieho literárneho festivalu 
na Slovensku –  pripravili pre pria-
teľov dobrej umeleckej spisby 
zaujímavý multižánrový program, 
adresovaný všetkým vekovým 
kategóriám. Popri klasických 
stretnutiach s básnikmi a proza-
ikmi nebudú chýbať prezentácie 
najnovších knižných titulov, 
umelecký prednes, slávnostné 
vyhodnotenie celoslovenskej 
literárnej súťaže stredoškolákov 

Paulinyho Turiec, vernisáže inte-
resantných výstav, pripomenutie si 
dvestoročnice narodenia viacerých 
predstaviteľov štúrovskej gene-
rácie, 161. výročia Memoranda 
národa slovenského a storočnice 
vzniku slovenskej kinematografie, 
programy pre začínajúcich tvorcov 
i najmladších čitateľov, hudobné 
koncerty, divadelné predstavenia, 
filmové projekcie...  Celkovo sa 
na niekoľkých miestach bude 
konať šestnásť samostatných 
programových blokov. Vstup je 
zdarma.  
Pripravovaný 56. ročník Slovesnej 
jari, ktorý sa uskutoční 6. – 9. júna, 

organizujú Spolok slovenských 
spisovateľov a Matica slovenská 
v kooperácii s mestom Martin, 
Turčianskou knižnicou,  Kultúrnou 
scénou, Radou národnej kultúry 
v Martine a ďalšími partnermi. Ak-
ciu podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia.   
Srdečne vás všetkých, milí pria-
telia, pozývame na tento tradičný 
literárny festival plný chutí, vôní, 
farieb, kvalitnej poézie a prózy. 
Opätovne bude platiť, že zdarný 
priebeh akcie je vždy spoločným 
dielom organizátorov, účinkujú-
cich, divákov a atmosféry.

Koncepcia – bezkoncepčnosť – antikoncepcia

Akú koncovku bude mať hokejové okrúhle jubileum?

O 56. ročníku Slovesnej jari

Michal Beňadik

Ľubomír 
Chochula

Peter Cabadaj 
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„Po absolvovaní Cyklopotuliek 
už nikdy nebudem chodiť po ulici 
ako kedysi. Čo krok, to história 
mesta Martin. Toľko zaujímavých 
informácií a k tomu tak ľudsky 
podaných vám nedá žiadna kniha. 
Klobúk dolu pred autormi tohoto 
podujatia.“
Martin Baran predseda Historic-
kej skupiny Dobový tábor.

V nedeľu 15. mája sme odštartovali 
dlho avizované podujatie pod ná-
zvom Cyklopotulky po meste. Prvou 
etapou sme sa prešli po pamiatkach 
židovského Martina. Druhá etapa 
bola o niečo náročnejšia, v nej si 
účastníci šliapli do pedálov o niečo 
viac. V jedenástich zastaveniach sa 
históriechtiví cyklisti dozvedeli, ako 
sa mesto Martin rok čo rok menilo 
a aké stavby a významné budovy pri-
budli. Táto Cyklopotulka mala názov 
„Architektúra 1931 – 1941“ a konala 
sa 29. mája 2022.
Ešte je priskoro hodnotiť tento 
projekt, ale pár otázok sme pripravili 
pre toho najpovolanejšieho – Martina 
Kalnického, majiteľa Mestských 
novín, ktoré sú organizátorom Cyk-
lopotuliek. 
* Ešte je priskoro po dvoch „eta-
pách“ hodnotiť úspešnosť projektu. 
Môžeme ale povedať, že obdobný 
projekt na Slovensku nie je. Čo bolo 
prvotným impulzom na vytvorenie 
takéhoto projektu akým sú „Cyklo-
potulky“? Kto za týmto projektom 
stojí? 
- Projekt Cyklopotulky nie je prvým 
takýmto projektom, ktoré MN podpo-
rili. V minulosti MN podporili niekoľ-
ko zaujímavých projektov na zviditeľ-
nenie mesta. Išlo o športové, kultúrne 
akcie, ale i o podporu kníh regionál-
nych autorov a pod. Cyklopotulky 
sú však tímovou prácou. Myšlienku 
doniesol do redakcie Igor Dobrovol-
ný a Cyklopotulky mali spĺňať najmä 

výchovno-vzdelávacie hľadisko. 
Padol i návrh, že je potrebné aj niečím 
zaujať a tu prišla voľba na netradičný 
historický „stroj“ – velociped. To, že 
účastníci prídu aj v dobovom oble-
čení, je len bonus a pridaná hodnota 
pre túto akciu.
(O tom, že je M. Kalnický mužom 
činu, svedčí aj to, že pokým som 
odprezentoval myšlienku Cyklopotu-
liek, po skončení prezentácie už bol 
velociped objednaný - pozn. autora)
* Martin má čo ponúknuť – má boha-
tú históriu, v meste sú stavby význam-
ných architektov, domy osobností 
nášho kultúrneho života a napokon 
aj veľa neobjavených miest a zákutí. 
Cyklopotulky sa snažia, čo je vidieť 
aj na skladbe jednotlivých trás, tieto 
miesta viac zviditeľniť. Ale predsa, 
čo v Martine z hľadiska cestovného 
ruchu chýba najviac? Jedny Cyklo-
potulky to asi nevytrhnú .....
- Mestské noviny sa zaoberajú via-
cerými témami z oblasti cestovného 
ruchu napr. myšlienkou zriadenia 
mestského múzea, zviditeľnením 
osobností, ktorí tu žili a tvorili a pod. 
Cyklopotulky sú len jednou časťou 
veľkého a dôležitého celku, akým 
cestovný ruch je. Dôležité je, aby 
o týchto udalostiach, osobnostiach, 
historických budovách a rôznych 
zaujímavostiach vedeli nielen Martin-
čania, ale aj návštevníci nášho mesta. 
Realizovať to môžeme viacerými 
spôsobmi – napr. informačnými 
tabuľami, QR kódmi alebo stanoviš-
ťami, kde na jednom mieste získajú 
všetky informácie o danej lokalite.
* Jednotlivé cyklotrasy sú zamerané 
tematicky na rôzne oblasti, najmä 
na stavebný rozvoj mesta v 30. 
rokoch, na architektov, významné 
osobnosti a pod. Určite účastníci 
prejdú na jednotlivých trasách 
po meste niekoľko kilometrov. Aká 
je náročnosť trás? Pre koho sú určené 
tieto Cyklopotulky? Môžu prísť aj 
rodičia s deťmi? 
- Už v minulosti sme v Penzióne Ľa-
doveň prezentovali 20. roky minulého 
storočia – výstavu veteránov spojenú 
s módnou prehliadkou, koncert swin-
govej kapely Fats Jazz Band, výstavu 
architekta Dušana S. Jurkoviča. 
Ľudia majú záujem o tieto podujatia, 
dobové plesy a určite stavebný rozvoj 
mesta v 30. rokoch patrí k zaujíma-
vým témam. Vybudovať kvalitnú 
budúcnosť máme za predpokladu, 

že budeme poznať našu históriu 
a súčasnosť.
Trasy vzhľadom na lokalizáciu nášho 
mesta nie sú náročné. Väčšina trás 
vedie po rovine, no niektoré zasta-
venia budú aj na Malej hore, čo je 
síce do mierneho kopca ale dá sa 
to zvládnuť. Za čas, ktorý Cyklo-
potulka trvá, cyklisti prejdú po meste 
cca 10 km. Cyklopotulky sú určené 
úplne pre všetkých, ktorí majú radi 
históriu a majú vzťah k nášmu mestu. 
Najbližšie tento projekt chceme dostať 
do škôl, kde by žiaci mali vyučova-
nie dejepisu priamo v meste a na 
bicykloch. A môžu prísť aj rodičia s 
deťmi.:)
* Na Cyklopotulky je určené aj vstup-
né. Ako si môžu záujemcovia zadová-
žiť vstupenky? Kde sa predávajú?
- Vstupenky môžu si záujemcovia 
objednať na emailovej adrese dob-
rovolny@mestskenoviny.sk alebo re-
dakcia@mestskenoviny.sk. V prípade 
väčšieho počtu záujemcov dokážeme 
zabezpečiť Cyklopotulky aj mimo 
plánovaného dátumu. Informácie 
o  hromadných podujatiach získate 
na tel. čísle 0910 902 777. 

Židovský Martin
Jednotlivé zastavenia boli: napr. 
pre Martinčanov veľmi známa 
octáreň Ladislava Strelingera, dom 
špeditéra Ecksteina, Fischerovský 
dom, v ktorom bol obchodný dom 
Zum goldenen Schlüssel, židovský 
dom, v ktorom sa nachádzali v minu-
losti košér jatky i židovská škola, dom 
Jakuba Haasa, v ktorom bola banka, 
či dom architekta Tibora Kleina. 
Medzi tie neznáme miesta určite 
patrí dom, ktorý navrhol architekt 
z Vrútok Lepold Wachsberger, dom 
obchodníka s obilím Mórica Löwyho 

alebo dom advokáta Ernesta Kleina, 
ktorý projektoval významný židov-
ský architekt Fridrich Weinwurm. 
Funkcionalistickú vilu Dr. Kohna 
od architekta Artúra Szalatnaia by 
sme nespoznali. Artúr Szalatnai 
okrem tejto vily realizoval prestavbu 
kaštieľa v Diviakoch.
Asi najdojímavejší príbeh si mohli 
vypočuť na zastavení pri Tatra do-
moch. V strednom dome mal ateliér 
maliar Arnold Peter Weisz-Kubín-
čan. Pochádzal zo židovskej rodiny 
z pruského mesta Usch. Študoval 
sochárstvo v Budapešti a po prvej 
svetovej vojne pokračoval v štúdiách 
v Berlíne. Arnold Weisz-Kubínčan 
na Podkarpatskej Rusi spoznáva 
svoju životnú lásku Katarínu Zorku 
Kahanovú. Žil v Dolnom Kubíne a v 
roku 1934 sa presťahoval do Tur-
čianskeho Sv. Martina. Ateliér mal 
v spomínanom Tatra dome. (Stredný 
dom – ateliér vľavo)
S K.Z. Kahanovou sa opäť stretávajú, 
a to v Turč. Sv. Martine v roku 1942. 
Bolo to obdobie zhoršujúcich sa 
podmienok pre židovské obyvateľ-
stvo a začiatok prvých transportov 
do koncentračných táborov. Rozhodli 
sa pre útek a dva roky sa schovávali 
v lesoch v okolí Turč. Sv. Martina. 
V roku 1944 sa Arnold Weisz-Ku-
bínčan dozvedel, že rodina, ktorá im 
pomáhala, bola gestapom umlčaná. 
Po tejto tragickej udalosti sa rozhodol, 
že sa vzdajú. Zvážil, že nejde iba o ich 
životy, ale že riziku vystavujú najmä  
životy ďalších nevinných ľudí. Dosta-
li sa do koncentračných táborov. Ar-
nold Weisz - Kubínčan zomrel v roku 
1945 pravdepodobne v koncentrač-
nom tábore Sachsenhausen. Katarína 
Zorka Kohanová koncentračný tábor 
prežila a po vojne odišla do Ameriky. 

Účastníci Cyklopotuliek pri štarte na Memorandovom námestí

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Obhliadnutie sa za Cyklopotulkami
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Arnold P. Weisz-Kubínčan patrí 
k najoriginálnejším umelcom v me-
dzivojnovom období.

Architektúra 1931 - 1941
Cyklopotulka, na ktorej každé 
zastavenie znamená skvost. Či ide 
o významnú stavbu alebo archi-
tekta, ktorý túto budovu navrhol. 
Zastavenia boli rozvrhnuté tak, aby 
sme účastníkom ukázali postupný 
stavebný rozmach mesta, pred-
stavili architekta a opísali význam 
stavby. Na niektorých zastaveniach 
sme pridali aj nejaké zaujímavosti. 
Napríklad o architektovi, ktorého 
na Slovensku a v Martine vôbec 
nepoznáme, ale naopak v USA 
sa preslávil. Na Martinskej terase 
(Malej hore) v susedstve Slovenské-
ho národného múzea je postavená 
budova štátneho gymnázia. Stavba 
sa realizovala v rokoch 1938 až 1940. 
Projekt pochádzal od trojice význam-
ných architektov Bohuslava Fuchsa, 
Klementa Šilingera a Ladislava Rada. 

Práve architekt Rado neskôr pôsobil 
v USA, kde sa preslávil ako význam-
ný moderný architekt. 
V Martine máme aj jednu stavbu 
od architekta Emila Belluša. Patril 
k najvýznamnejším funkcionalistic-
kým architektom. Jeho stavba, kolo-
nádový presklený most v Piešťanoch, 
bola zaradená medzinárodnou úniou 
architektov medzi najzaujímavejšie 
stavby sveta. Aj o jeho stavbe, ktorá 
je dominantou modernej architektúry 
v našom meste, sme sa na Cyklo-
potulke dozvedeli niečo viac. A na 
záver sme sa celkom neplánovite 
dostali aj do záhrady SNM. 

Na dôvažok pár postrehov od sa-
motných účastníkov z prvej a druhej 
etapy.
Mne sa akcia páčila, dozvedel som sa 
zas niečo nové z histórie nášho mesta. 
Akcia nebola prínosom len pre jej 
účastníkov, ale zaujala aj ľudí, ktorí 
sa nachádzali v tom čase v centre 
mesta. Mnohí sa pristavili a fotili si 

nás. Akcia splnila svoj účel, nielen 
poučila, ale aj zaujala. Bola to prvá 
akcia. Verím, že môže položiť základy 
peknej tradícii.

Boris Frkáň

Na Cyklopotulkách môžeme urobiť 
veľa v oblasti telesného aj duševného 
zdravia - ale to hlavné: poznávať 
a zachytiť atmosféru dávno zaniknu-
tého sveta. Videli sme, ale aj nevideli 
budovy, lebo niektoré boli z veľkej 
časti asanované (stoja namiesto nich 
už iné) a sú už teda minulosťou. Ta-
kéto Cyklopotulky majú zaiste veľký 
význam, tu sa dozvedáme, aký býval 
Martin kedysi, aké osobnosti o. i. aj 
architektúry sa vpísali do dejín nášho 
mesta. Takéto spomienky na kľukaté 
cestičky, obchodíky a obchodníkov sú 
veľmi vzácne. Všetky „zastavenia“ 
boli zaujímavé a už sa teším na tie 
ďalšie.

Alena Hrbáňová

Cyklopotulky je nový zaujímavý 
spôsob, ako nadobudnúť vedomosti 
o histórii martinských domov, ulíc, ich 
staviteľoch a architektoch. Výborný je 
presun bicyklom, ktorý umožňuje nie-
len zhliadnutie viacerých častí mesta, 
ale aktivizuje aj k pohybu. Chválim 
p. I. Dobrovolného, ktorý má vždy 
dôkladne pripravené zaujímavé 
rozprávanie o minulosti jednotlivých 
domoch a ľuďoch, ktorí v nich žili.

Lucia Kustrová
V nedeľu 29. mája som sa opäť 
po dlhšej prestávke zúčastnil “Cyklo-
potuliek” organizovaného a záro-

veň originálne vedeného Igorom 
Dobrovolným. Tentokrát na tému 
„Architektúra 1931 – 1941“. To som 
si ako architekt nemohol nechať ujsť. 
Doslova. Na potulky v čase a priesto-
re po stopách martinskej architektúry 
sme sa vydali na bicykloch za sprie-
vodu zvuku zvonov evanjelického 
kostola odbíjajúcich 16. Počas jazdy 
a na mnohých zastávkach sme sa do-
zvedeli veľa zaujímavostí, o ktorých 
sme sa nedočítali ani v knihách. Do-
konalé nedeľné poobedie. Aj počasie 
nám vydržalo...
Ďakujem za nevšedný zážitok a teším 
sa na ďalšie Cyklopotulky v júni!

Martin Allman

Spoznávať svoje mesto cyklopotul-
kami bola výborná myšlienka. Pán 
Dobrovolný je profesionál vo svojom 
odbore a črtá sa, že aj profesionál 
v jazde na velocipede. Obľubujem 
prehliadky miest umocnené do-
bovými kostýmami, viažucimi sa 
k téme potuliek. Aj som ich zažila; no 
sprevádzanie mestom zo sedla tohto 
dvojkolesového „približovadla“ bolo 
prvýkrát a myslím, že to chce vskutku 
odvahu. Cyklopotulky uspokojili mo-
jich päť zmyslov a aj ten šiesty, zmysel 
„byť“  – byť tam, priamo sa zúčastniť 
– in medias res. Rozhodnutie dať 
prednosť Cyklopotulkám (mojim 
prvým) pred hokejovým zápasom 
na MS bolo správnym rozhodnutím. 

Daniela Valentová

Autor: Igor Dobrovolný
Foto: Boris Frkáň

V dnešnej rubrike „V čom 
nemáme pravdu?“ sa pozrieme 
na povojnový stavebný vývoj 
v Martine. 

Už v roku 1948 bol položený 
základný kameň pre výstavbu 
nového priemyselného podniku 
Kriváň ČKD (neskôr Závody J. 
V. Stalina, Turčianske strojárne 
a napokon ZŤS). S týmto podnikom 
je tesne spätá aj výstavba nových 
bytov. Obytné domy „Kriváň“ 
sa stavali na Hviezdoslavovej 
ulici pod Múzeom, neskôr aj pod 
SNK, postavená bola Štúrova 
štvrť, komplex obytných domov 
medzi ulicami Červenej armády, 
Tomášikovou, Komenského 
a Jilemnického a ako posledná bola 

postavená obytná časť Závodov J. 
V. Stalina na Podháji aj so školskou 
budovou. 
Tento strojársky podnik sa stal 
počas niekoľkých desaťročí 
najvýznamnejším priemyselným 
podnikom nielen v regióne, ale 
jedným z najvýznamnejších aj 
v celej ČSSR. V svojom najväčšom 
rozmachu zamestnával vyše 55 000 
Martinčanov a ľudí z okolitých obcí.

Opäť máte pochybnosti o správnosti 
tohoto textu? Viete odhaliť, akú 
chybu sme pre vás v texte pripravili? 
Ak áno, tak práve vašu správnu 
odpoveď čakáme v redakcii.
Výhercom z minulého čísla sa 
stal Maroš Šelap. Správne určil, 
že obaja páni z príbehu v našom 

texte mali pravdu. Tuzex sa 
nachádzal v budove bývalej RVP, 
ale aj v Jahodníkoch. Výhercovi 

gratulujeme a tešíme sa na odpovede 
z dnešných MESTSKÝCH NOVÍN.
(IgD)
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Výklad I. Dobrovolného (v strede) v rámci Cyklopotuliek na pešej zóne

Výstavba obytných domov Kriváň na Hviezdoslavovej ulici.

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
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V čom nemáme pravdu?
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Pocta arch. J. Palkovičovi
Tento rok uplynie 130 rokov od narodenia architekta Jána Palkoviča. 
Cyklopotulkami si pripomenieme jeho najzaujímavejšie projekty. 

Stretneme sa o 10:00 h pri Kostole Sv. Martina.

Hlavaj – Palkovič – Uličný (časť prvá)
Stavby významnej staviteľskej firmy rozdelené do dvoch období. 
V prvej časti si na Cyklopotulkách prejdeme stavby od roku 1921 do 1931. 

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

Cyklopotulky
Nenáročná cyklistická trasa mestom

Pozývame vás na prvé Cyklopotulky za históriou nášho mesta Martin. 
V júni sme pre vás pripravili nové cyklotrasy 

- Pocta arch. Jánovi Palkovičovi a Hlavaj – Palkovič – Uličný. 
Cena na júnové Cyklopotulky je 5 € /osoba. Objednať sa môžete na 

e-mailovej adrese: dobrovolny@mestskenoviny.sk. Max. počet účastníkov je 17.

12.6.
2022

26.6.
2022

Mestské NovinyV prípade nepriazdnivého počasia vám bude navrhnutý náhradný termín.

Dĺžka cyklotrás 
je približne 90 min

Májové Diškurovanie v Turčian-
skej knižnici sa nieslo v znamení 
témy, ktorú si tentokrát vybrali sami 
„diškurenti“. Išlo o fotografie mesta, 
udalostí v meste, fotografie výkla-
dov a obchodov z čias socializmu. 
Podľa slov autora Diškurovania Igora 
Dobrovolného to bola výzva. „Viac sa 
zameriavam na pohľadnice a udalosti 
v čase Rakúsko – Uhorska a za 1. 
ČSR. Opisovať fotografie, keď všetky 
obchody boli štátne je pomerne nároč-
né. Tu mi však pomohli „diškurenti“. 
Veľmi dobre si pamätali, do ktorých 
obchodov chodili s rodičmi nakupo-
vať, a nielen to. Mnohí si zaspomínali 
aj aký tovar si v tom ktorom obchode 
kúpili, pamätali si aj dokonca preda-
vačov.  

Fotografie mesta za 1. ČSR a zo 70. 
a 80. rokov minulého storočia sa 
v mnohom líšia. Nebolo to súkromným 
vlastníctvom domov, ale aj tovarom 
vo výkladoch, reklamami a napokon 
aj módou, automobilmi a pod. Téma 
„70. a 80. roky“ „diškurentov“ 
oslovila a prvotná obava ako dopadne 
Diškurovanie sa rozplynula.“
Ako dodáva I. Dobrovolný (na foto-
grafii M. Kleskeňa): „Diškurenti boli 
úžasní ...“
Ak máte záujem prezrieť si dobové fo-
tografie a preniesť sa na chvíľu do čias 
minulých nepremeškajte najbližšie 
Diškurovanie, ktoré sa uskutoční 22. 
júna 2022 o 17:00 h v Turčianskej 
knižnici.
(red)

Martin v časoch socializmu
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INZERCIA 
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO 

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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Martin nie je v extralige od konca se-
zóny 2016/2017. Po krachu bývalého 
klubu to s martinským hokejom 
vyzeralo veľmi zle, ale od vzniku no-
vého HK Martin (2018) je najvyššia 
súťaž znovu na dostrel. 

„Rytieri“ v minulom ročníku atakovali 
prvenstvo v Slovenskej hokejovej lige, 
čo sa nakoniec nepodarilo a po prehre 
vo finálovej sérii play-off so Žilinou 
(2:4) získali strieborné medaily. 

LETNÁ PRÍPRAVA
Hráči si po poslednom dueli (13. aprí-
la) mohli trochu oddýchnuť, ale od 16. 
mája už znovu zarezávajú. Martinskí 
odchovanci, plus niekoľko chlapcov 
z juniorky MHA, ale aj Lukáš Toma, 
ktorý nie je z Martina, sa pripravujú 
v kolektíve pod vedením trénerov 
Daniela Babku (hlavný kouč) a Jána 
Tabačeka (asistent). 
„Trénujú s nami Martinčania. Spo-
ločná letná príprava bude trvať do 30. 
júna. Chlapci to majú spestrené tým, 
že každý utorok a štvrtok absolvujú tré-
ning na klzisku vo vedľajšej hokejovej 
hale. Ostatní sa pripravujú vo svojom 

bydlisku. V júli dáme hráčom pauzu 
a od 1. augusta začneme predsúťažné 
obdobie aj na ľade. Následne určite 
urobíme nejaké testy, aby sme vedeli, 
kde sa všetci nachádzajú a ako sú 
na tom aj tí, ktorí zvolili model prípra-
vy s kondičným trénerom,“ povedal 
pre MN pri štarte prípravy D. Babka. 

POSILA DO OBRANY
Cieľom vedenia klubu je udržať 
káder pohromade, prípadne ho ešte 
skvalitniť, pričom jadro tímu by mali 
tvoriť martinskí hráči a znovu dostanú 
šancu aj talentovaní juniori. „Hľadáme 
posilu do obrany. „Beka“, ktorý by 
bol prínosom aj v presilových hrách. 
Možno to bude dlhšie trvať, kým také-
ho zoženieme, lebo nie je jednoduché 
angažovať kvalitného obrancu do SHL 
za podmienok, ktoré vieme splniť,“ 
informoval MN D. Babka.

PACALAJ ZOSTÁVA
Pozitívom je, že súčasťou martinskej 
defenzívy zostáva skúsený martinský 
obranca a odchovanec Marek Pacalaj, 
ktorý bol po skončení záverečného 
zápasu minulej sezóny tak veľmi 
sklamaný, že uvažoval o zavesení 
korčúľ na klinec. „Myšlienky som mal 
kadejaké, asi som reagoval trochu 
spontánne, lebo to bolo moje tretie 
neúspešné finále play-off (v roku 2019 
s Martinom proti Michalovciam 3:4, 
v roku 2021 so Žilinou proti Sp. N. Vsi 
1:4 a teraz s Martinom proti Žiline 2:4 

– pozn. red.). Moja rodina ma podpori-
lo v tom, aby som pokračoval v aktívnej 
činnosti. S riaditeľom martinského 
klubu sme si niektoré veci vydiskutovali 
a dohodli sme sa na zmluve. Je dobré, 
že v tíme zostali viacerí hráči. Keď sa 
káder vhodne doplní skúsenými a kva-
litnými borcami, potom je veľká šanca 
zabojovať o postup do extraligy,“ 
podotkol pre MN M. Pacalaj.

BABKA ML. DO NICE
V rámci výmeny hráčov medzi Mar-
tinom a L. Mikulášom strávili Viktor 
Ďurina a Daniel Babka ml. časť minu-
lej sezóny v tíme Liptákov. Kým prvý 
menovaný má naďalej platný kontrakt 
s Martinom a bude hrať za „rytierov“, 
trénerov syn sa rozhodol pre zahranič-
ný angažmán. „Daniel nemal s nami 
podpísanú zmluvu. Vracia sa do Fran-
cúzska, kde sa môže v tíme účastníka 
najvyššej ligy (Nice) posunúť v kariére 
ďalej. Dúfam, že bude dostávať viac 
príležitostí ako naposledy a bude sa mu 
dariť,“ poznamenal pre MN tréner D. 
Babka. 

OTÁZNY MAKAROV
Čo sa týka legionárov, fínsky forward 
Riku Tiainen a český obranca Marek 
Charvát by mali znovu obliekať mar-
tinský dres. D. Babka: „Dohodli sme 
sa s nimi, že sa do prípravy s mužstvom 
zapoja 1. augusta. Ďalšie dve miesta 
pre cudzincov ešte nemáme zaplnené. 
Čakáme, ako sa rozhodne ruský útoč-
ník Konstantin Makarov. Uvidíme, či 
akceptuje naše podmienky, alebo nie.“

VYŠŠÍ ROZPOČET
HK Martin sa od svojho založenia sna-
ží zodpovedne hospodáriť. Dokončiť 
nasledujúci ročník tak, aby nikomu 
nič nedlhovali, bude cieľom klubu 
po ekonomickej stránke. „Verím, 

že naši partneri budú pokračovať 
v spolupráci, vrátane spoločnosti Vitar. 
Oslovujeme však aj ďalších, aby sme 
čo najlepšie pripravili a zabezpečili 
rozpočet, čo v súčasnej situácii nie je 
jednoduché. Robíme všetko pre to, aby 
sme to zvládli. Rozpočet na sezónu 
2022/2023 bude o takmer stotisíc vyšší 
a bude sa blížiť k 600 000 eur. Nárast 
rozpočtu odráža nielen súčasný stav, 
keď sa všetko zdražuje, od nákupu 
výstroja až po služby, ale aj ambície 
klubu a o niečo vyššie platy hráčov,“ 
uviedol pre MN riaditeľ HK Martin 
Milan Murček. 

ŠPECIÁLNE DRESY
Sezóna 2022/2023 sa bude niesť v du-
chu osláv 90. výročia vzniku hokeja 
v Martine. Budú hrať „rytieri“ pri tejto 
príležitosti v špeciálnych dresoch? – 
spýtali sa MN M. Murčeka. „Na takýto 
medzník, samozrejme, nemôžeme 
zabudnúť. Na dresoch bude 90 určite 
niekde umiestnená. V rámci tohto 
jubilea pripravujeme niekoľko vecí, 
ale o tom je ešte predčasné hovoriť. 
Všetci si želáme, aby to bola prelo-
mová sezóna. Taká, v ktorej by sme 
hrali atraktívny hokej, mali úspešné 
výsledky, väčšiu dominanciu v tabuľke 
a v play-off sa postarali o veľký zážitok 
pre fanúšikov v podobe splnenia 
najvyššieho cieľa. Podľa kuloárnych 
informácii by sa mohla zrušiť baráž 
a víťaz SHL by priamo postupoval 
do extraligy. Ak sa to potvrdí, bude to 
o to väčšia motivácia.“ 
Dá sa v novej sezóne očakávať väčší 
tlak na výsledky vzhľadom na spo-
mínané významné jubileum? Na túto 
otázku MN odpovedá tréner D. Babka: 
„Tlak na výsledky je vždy. Našou 
snahou bude vyhrať aj posledný zápas 
sezóny v play-off.“
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT

Nech je 90-ročnica vzniku hokeja v Martine v znamení postupu do extraligy!

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Daniel Babka (vpravo) na striedačke „rytierov“. Foto: Igor Pĺž

Obranca Marek Pacalaj. Foto: Igor Pĺž Autogramiáda HK Martin – zľava: Daniel Babka, Ján Tabaček, Michal Murček. Foto: ľch

„Všetci si želáme, aby 
nasledujúca sezóna SHL 
bola pre martinský hokej 
prelomová.“
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Talentovaný obranca Dávid Nát-
ny sa ako jediný z Martinčanov 
zúčastnil na hokejových maj-
strovstvách sveta hráčov do 18 
rokov A-skupiny I. divízie, ktoré 
sa uskutočnili v apríli tohto roku 
v Piešťanoch.

SPLNENÁ MISIA
Odchovanec martinského hokeja 
tam odohral všetkých päť stretnutí, 
v ktorých Slovensko ani raz neza-
váhalo (víťazstvá nad Japonskom 
8:2, Nórskom 5:2, Francúzskom 
6:3, Dánskom 3:1 a Kazachstanom 
5:3). To národnému tímu zabez-
pečilo celkový triumf na turnaji 
a postup do elitnej spoločnosti 
v tejto vekovej kategórii. 
Dávid Nátny pre MN uviedol: 
„Nebolo to jednoduché. Všetci 
súperi sa na nás ako najväčšieho 
ašpiranta na prvé miesto chceli 
vytiahnuť. Najviac húževnatí boli 
Nóri, ale dosť hrýzli aj Francú-
zi, potom Dáni, ktorých podržal 
brankár. V porovnaní s turnajom 
Hlinka Gretzky Cup (hralo sa 
v Piešťanoch v auguste 2021) to 
bolo iné podujatie. Na MS išlo 
o veľa, čo sme cítili, psychický tlak 
bol väčší, lebo sa od nás očakávalo 
prvenstvo. Na Hlinka Gretzky Cupe 
to zasa bola v konfrontácii s účast-
níkmi najvyššej kategórie MS „18“ 

výborná 
previerka na-
šich schop-
ností, v ktorej 
sme uspeli. 
Štyrikrát 
sme zvíťazili 
(nad USA, 
Nemeckom, 
Švédskom, 
Fínskom) 
a prehrali 

sme akurát vo finále (s Ruskom). Aj 
vtedy na začiatku sezóny, aj teraz 
na jej konci sme dokázali, že ako 
tím máme kvalitu. Som veľmi rád, 
že sme na svetovom šampionáte 
splnili úlohu hlavného favorita 
a postúpili sme späť medzi elitu.“ 

GÓLOVÁ PEČIATKA
Dávid Nátny bol na MS „18“ 
A-skupiny I. divízie spoľahlivým 
článkom slovenskej defenzívy. 
Okrem toho sa raz zapísal do listiny 
strelcov. „Skóroval som v našom 
poslednom zápase pri power-play 
Kazachov. Dva a pol minúty pred 
koncom riadnej hracej doby ma 
rozhodca vylúčil. Potom som celé 
dve minúty na trestnej lavici tŕpol, 
či súper, ktorý odvolal brankára 
a na ľad namiesto neho poslal 
ďalšieho hráča, nevyrovná skóre, 
lebo sme viedli iba o jeden gól. Na-

šťastie chalani v oslabení neinka-
sovali. Keď som po vypršaní svojho 
trestu naskočil na hraciu plochu, 
využil som príležitosť na zakonče-
nie strelou do prázdnej súperovej 
bránky. Dvadsaťpäť sekúnd pred 
tretím klaksónom som tak peča-
til naše víťazstvo 5:3,“ ozrejmil 
pre MN D. Nátny.

KLUBOVÁ SCÉNA
Práve pre reprezentačné povinnosti 
chýbal tento 18-ročný urastený 
„bek“ (188 cm a 84 kg) svojmu 
materskému klubu vo finálovej sé-
rii Slovenskej hokejovej ligy proti 
Žiline. „Mrzelo ma, že som vo finiši 
play-off nemohol mužstvu pomôcť, 
ale prednosť dostala reprezentácia, 
čo je pochopiteľné. Vážim si, že mi 
tréneri mužského áčka umožnili 
počas sezóny hrať za HK Mar-
tin v SHL. Absolvoval som zápasy 
v dlhodobej časti a prvé dve kolá 
play-off (celkovo 36 duelov – pozn. 
red.). Potešilo ma, že sa fanúši-
kovia znovu vrátili na tribúny. Už 
odmalička bolo mojím snom hrať 
pred veľkým počtom divákov, čo sa 
mi v domácich stretnutiach semifi-
nálovej série so Skalicou splnilo,“ 
pokračoval pre MN D. Nátny. 
Ten sa medzi „rytiermi“ rýchlo 
udomácnil aj preto, že v kolektíve 
bolo veľa mladíkov, ktorých dobre 
pozná (napr. Tomáš Nauš, Pavol 
Maťovčík, Ivan Thomka). 
Žiaľ, v Martine už dlhých päť 
rokov chýba mužská extraliga, 
preto sa nemožno čudovať, že 
odchovanci s patričným potenciá-
lom hľadajú aj iné možnosti, ako 
svoje nadanie zveľadiť a posunúť 
sa v kariére ďalej. Trojnásobný 
medailista z uplynulej sezóny D. 
Nátny (zlato na MS „18“, striebro 
v SHL, striebro na Hlinka Gretzky 
Cupe) odohral vlani sedem duelov 
v extralige za Trenčín

ĎALŠIA VÝZVA
 „Dorastenecký vek som zavŕšil 
účasťou na MS „18“. Ďalším 
mojím cieľom je dostať sa do nomi-
nácie na MS hráčov do 20 rokov,“ 
poznamenal pre MN D. Nátny, 
ktorého spoluhráčmi v SR „18“ 
boli napr. Šimon Nemec, Adam
Sýkora a Juraj Slafkovský (títo traja
absolvovali pred pár dňami aj MS 
mužov vo Fínsku). Bude hlavne 
na ňom záležať, ako v ďalších 
rokoch naloží so svojím talentom, 

ako bude na sebe pracovať, aby sa 
jeho kariéra uberala správnym sme-
rom. „Ďakujem všetkým trénerom, 
ktorí sa podieľali na mojom výkon-
nostnom raste, za ich prejavenú 
dôveru a možnosť hrať aj v mlad-
šom veku so staršími spoluhráčmi. 
Samozrejme, veľká vďaka patrí 
mojej rodine, ktorá mi vychádza 
maximálne v ústrety. Ďakujem 
tiež môjmu „starkému“, ktorý už, 
žiaľ, nie je medzi nami, ale ktorý 
hrával hokej so mnou odmalička 
doma v chodbe,“ doplnil pre MN 
D. Nátny, ktorého prednosťou je 
precízna defenzíva práca, hokejový 
rozum, dobré čítanie hry a presná 
rozohrávka. 

ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
Čo by ste ešte o ňom mali vedieť? 
Hokej, to bola u neho jednoznač-
ná voľba (prvé nesmelé krôčiky 
na ľade robil už ako päťročný), 
veď tomuto športu sa venoval aj 
jeho otec a krstný otec. Začínal ako 
center, ale v 7. ročníku sa z pos-
tu stredného útočníka presunul 
do obrany. V roku 2018 bol jedným 
z lídrov družstva ôsmakov MHA 
Martin, ktoré na majstrovstvách 
Slovenska obsadilo tretie miesto. 
Konkrétny vzor nemá a na novú 
sezónu sa od polovice mája pri-
pravuje individuálne v spolupráci 
s odborníkom na letnú prípravu 
Jaroslavom Markovičom. V bu-
dúcnosti by si chcel vyskúšať 
aj zahraničný angažmán, zatiaľ 
rozmýšľa skôr o škandinávskej 
ceste (Fínsko, Švédsko). Vyznáva 
aktívny životný štýl. Z doplnko-
vých športov má najradšej tenis, 
cyklistiku či hokejbal. V televízii 
často sleduje hokejové zápasy, kde 
si všíma najmä hru obrancov, ako 
riešia rôzne situácie, aby sa aj touto 
formou mohol niečomu priučiť. 
Samozrejme, že dbá na správnu ži-
votosprávu. Zvláštne rituály nemá, 
ale pri obliekaní do hokejového 
výstroja vždy začína ľavou nohou. 
Na budúci rok bude maturovať 
na Strednej odbornej škole obcho-
du a služieb v Martine (študijný 
odbor – grafik tlačových médií), ale 
rád by sa živil hokejom, pri ktorom 
by chcel v nejakej pozícii zostať aj 
po skončení hráčskej kariéry. Jeho 
obľúbeným jedlom sú zapekané 
cestoviny so zeleninou a kuracím 
mäsom, ako aj vyprážaný syr.
Autor: Ľubomír Chochula

Dávid Nátny získal v uplynulej sezóne tri medaily

D. Nátny odohral na MS „18“ všetky zápasy a strelil jeden gól. Foto: archív

Dávid Nátny. Foto: ľch
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Ako každý rodič, aj bývalý 
úspešný hokejista a Martinčan 
Andrej „Andy“ Novotný chce 
pre svoje dve deti to najlepšie. 
V prípade jeho syna padlo jablko 
presne pod strom. Adam pokračuje 
v otcových hokejových šľapajach, 
ale s tým rozdielom, že na poste 
brankára, a nie ako obranca.

POST BRANKÁRA
„Som rád, že môj otec mal takú 
skvelú hráčsku kariéru. Je mi veľkým 
vzorom. Pre mňa je výhodou, že 
ma môže trénovať. Vie mi poradiť, 
pomôcť, za čo mu ďakujem. A už 

sa zmieril aj s tým, že chytám. 
Nebanujem, že som gólmanom, práve 
naopak. Ten pocit, keď sa na mňa 
po víťaznom zápase hodia chalani, 
je niečo super. V budúcej sezóne by 
som chcel pomôcť družstvu postúpiť 
na slovenský šampionát. Mojím 
cieľom je naďalej sa zlepšovať, aby 
som bol prínosom pre tím aj v budú-
cich rokoch. Asi ako každý hokejista, 
aj ja snívam o NHL, kde je mojím 
brankárskym vzorom Marc-André 
Fleury (Minnesota Wild),“ povedal 
pre MN 14-ročný Adam Novotný, 
ktorý sa hokeju venuje od svojich 
ôsmich rokov.

OTEC AJ TRÉNER
Adamovmu otcovi nebolo všetko 
jedno, keď prišiel za ním syn s tým, 
že chce byť brankárom. „Nebol som 
z toho nadšený, lebo viem, aké ťažké to 
majú brankári. Skúšal som rôzne „fin-
ty“, ako zmeniť jeho rozhodnutie. Na-
koniec som rád, že sa nedal prehovoriť 
a ide si za svojím cieľom. Rešpektujem, 
že sa vydal na brankársku dráhu a pod-
porujem ho v tom. V sezóne 2021/2022 
som ho mal v tíme starších žiakov (8. 
ročník) MHA Martin ako asistent tré-
nera. Trénovať svoje dieťa je dvojseč-
né. Našťastie sme to nastavili správne 
a v kabíne i na ľade to fungovalo. 
Adam sa sľubne hokejovo rozvíja, čo 
je fajn, ale z vlastnej skúsenosti viem, 
že presadiť sa v tomto športe, pri takej 
veľkej konkurencii, nie je ľahké. Želám 
si, aby ho hokej stále tak veľmi bavil 
ako doteraz,“ poznamenal pre MN 
Andrej Novotný, ktorý si zaspomí-
nal na dobu, keď on hral za starších 
žiakov. „My sme sa ako ôsmaci dostali 
na majstrovstvá Slovenska. Mali sme 
kvalitné družstvo. Mojimi spoluhráčmi 
boli napr. Rado Somík, Majo Pročka, 
Rasťo Matuška, Milan Krkoška, Fero 
Janičkovič, brankár Milan Plavecký 
a ďalší. Myslím si, že vtedy som nejako 
výkonnostne nevyčnieval, ale poctivou 
denno-dennou robotou sa mi postup-
nými krokmi podarilo napredovať. Mal 
som krásnu kariéru.“

Andy to ako defenzívny hráč dotiahol 
s hokejom ďaleko, čo vtedy, keď s ním 
v roku 1984 začínal, nemohol ani len 
tušiť. V materskom klube dostal šancu 
hrať za mužov vo veku 19 rokov. 
Účinkoval aj  v iných slovenských 
i českých kluboch a tri mesiace hos-
ťoval v CSKA Moskva. Osem rokov 
pôsobil v Pardubiciach, s ktorými 
získal jeden majstrovský titul (2005). 
Aktívnu činnosť ukončil doma (2014), 
pričom do histórie martinského klubu 
sa zapísal napr. aj víťazným gólom 
v barážovej sérii s Bardejovom (2013), 
vďaka ktorému si Turčania udržali 
extraligovú príslušnosť. Martinčania 
vtedy na vlastnom ľade zvíťazili 
v siedmom rozhodujúcom zápase 4:3 
po samostatných nájazdoch. A jediným 
úspešným exekútorom nájazdov bol 
po strele príklepom práve Andy. Ten 
má na konte aj 38 reprezentačných
štartov a jeden gól (proti Nemcom) 
a bol tiež súčasťou národného tímu, 
ktorý vyhral Nemecký pohár (2006). 
Po krátkom oddychu od hokeja sa 
k nemu vrátil v pozícii trénera v mlá-
dežníckych kategóriách MHA Martin, 
kde sa spolu s kolegami snaží deťom 
odovzdať čo najviac skúseností a pri-
praviť ich na športovú a životnú dráhu. 
„Táto činnosť ma napĺňa, v MHA 
máme vynikajúci kolektív, cítim sa tu 
veľmi dobre,“ uzavrel pre MN Andrej 
Novotný.

Manažér MHA Martin Tomáš 
Pšenka informoval MESTSKÉ NO-
VINY o tom, v akom zložení budú 
pracovať realizačné tímy v jednot-
livých mládežníckych kategóriách 
v sezóne 2022/2023. 

JUNIORI: Marek Žila (hlavný tré-
ner), Ján Galamboš (asistent trénera), 
Marián Richter (tréner brankárov), 
Peter Pažický (vedúci družstva).
DORAST: Branislav Stolárik (hlavný 
tréner), Ján Majerov (asistent trénera), 
Marián Richter (tréner brankárov), 
Miroslav Piško (vedúci družstva).
STARŠÍ ŽIACI (9. ročník): Viliam 
Škuta (hlavný tréner), Andrej Novot-
ný a Róbert Stančok (asistenti tréne-
ra), Michal Siakeľ (vedúci družstva).
STARŠÍ ŽIACI (8. ročník): Andrej 
Novotný (hlavný tréner), Viliam Šku-
ta (asistent trénera), Štefan Rudinský 
(vedúci družstva).
MLADŠÍ ŽIACI (7. ročník): Franti-

šek Mrukvia ml. (hlavný tréner),  
Andrej Jurášek (asistent trénera),  
Marcela Ivanová (vedúca družstva).
MLADŠÍ ŽIACI (6. ročník): Fran-
tišek Mrukvia ml. (hlavný tréner), 
Zdeno Miľan (vedúci družstva).
PRÍPRAVKA (5. ročník): Michal 
Važan (hlavný tréner), Andrej Jurášek 
(asistent trénera), Jana Tartaľová 
(vedúca družstva).
PRÍPRAVKA (4. ročník): Michal 
Važan (hlavný tréner), Andrej Jurášek 
(asistent trénera), Andrej Pračko (tré-
ner brankárov), Matej Krafčík (vedúci 
družstva). 
PREDPRÍPRAVKA (škôlkari, 1., 
2, 3. ročník): Róbert Stančok (hlavný 
tréner), Andrej Pračko (tréner branká-
rov), Vladimír Janek (vedúci družstva 
3. ročníka a škôlkarov), Tomáš Sku-
hra (vedúci družstva 2. ročníka), Peter 
Čech (vedúci družstva 1. ročníka), 
Asistenti trénera prípravky: Ján 
Buj-ňák, Martin Ješko, Róbert 

Kalnický, Tomáš Kalnický, Martin 
Kolčák, Vladimír Markovič, Michal 
Nátny, Marek Pacalaj, Ľubomír Petro-
vič, Marián Pročka, Andrej Pračko, 

Peter Tabaček, Matúš Hanes, Andrej 
Jurášek.
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Značka AN naďalej súčasťou martinského hokeja

Realizačné tímy MHA Martin pre budúcu sezónu

Andrej Novotný so svojím synom Adamom. Foto: ľch

Tréneri Andrej Novotný (vľavo) a Viliam Škuta zostávajú pri mládeži. Foto: Dominika Čierna
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Florbalová akadémia Martin sa
na turnaji v Trenčíne (20. – 22.
mája) stala pod vedením osvedče-
nej dvojice Milan Chochula (hlav-
ný kouč) a Rudolf Kralovanský 
(asistent trénera) vicemajstrom
Slovenska v kategórii mladších 
žiakov.

M. Chochula na úvod pre MN 
povedal: „Podujatie sa volalo 
Turnaj mládeže a boli to neoficiálne 
majstrovstvá Slovenska vo florbale 
mladších žiakov, na ktorých sa 
zúčastnilo až 28 tímov. Tie boli 
rozdelené do šiestich skupín, pričom 
z každej postúpili do súbojov o titul 
po dve najlepšie družstvá. S pris-
pením svojej kvality, ale aj dávky 
šťastia sa nám podarilo prebojovať 
do skupiny o prvé až tretie miesto, kde 
sme v dramatických zápasoch odolali 
tlaku súperov i okolitého prostredia. 
Do Martina sme si odviezli krásny 
pohár a strieborné medaily, ktoré sú 
pre chlapcov satisfakciou za drinu 
a predvedené výkony počas celej 
sezóny, ale najmä na záverečnom 
turnaji. Mojim zverencom ďakujem 
za to, ako bojovali, ako hrali 
so srdcom a ako to nevzdali ani 
za nepriaznivého stavu. Tento úspech 
si zaslúžili. Ďakujem tiež všetkým, 
ktorí nám pomáhali. Samozrejme, 

že veľká vďaka patrí aj môjmu 
parťákovi Rudovi, ktorý okrem 
odborného postrehu vytváral medzi 
chlapcami pozitívnu atmosféru, ale aj  
informoval prostredníctvom statusov 
na sociálnej sieti športovú verejnosť 
v Martine o tom, ako napredujeme. 
Cítili sme, ako nám florbalová 
komunita na diaľku drží palce a táto 
podpora nám veľmi pomáhala.“
R. Kralovanský pre MN pozna-
menal: „Boli to tri hektické dni 
so strieborným vyvrcholením. 
Ďakujem chlapcom za krásne emó-
cie. Ďakujem trénerskému mágovi 
Miňovi, s ktorým bola radosť spolu-
pracovať, ďalej Paľovi Katreniakovi 
za neustále povzbudzovanie a servis 
okolo chalanov, Vladovi Púpavovi 
za natáčanie a strihanie zápasov, 
čím máme zaznamenanú históriu 
našich zápasov, Romanovi Veselkovi 
za dôveru a dobrú náladu, ako aj 
všetkým rodičom, ktorí nám v Tren-
číne vytvorili domácu kulisu, keď sa 
halou ozývalo: Martin do toho!“
Florbalová akadémia Martin potvr-
dila od svojho vzniku v roku 2017 
svoju životaschopnosť. Jednak tým, 
že sa poctivou prácou s mládežou 
darí deti nadchnúť pre šport, jednak 
úspešnými výsledkami v kon-
frontácii aj s takými florbalovými 
klubmi (napr. AS Trenčín, 1. FBC 

Trenčín, Snipers Bratislava, ATU 
Košice), ktorých zázemie (materiálne 
zabezpečenie, hráčska základňa, 
domovská športová hala) sa nedá 
porovnať so skromnými podmienka-
mi, v akých funguje FA Martin. 
„Počas piatich rokov existencie 
nášho klubu sme na slovenskom 
šampionáte získali tri medaily. 
Pritom sme dva roky pre situáciu 
s covidom nemohli hrať. Okrem toho, 
že máme aktuálnych vicemajstrov 
Slovenska (mladší žiaci) sme predtým 
vybojovali zlatý a strieborný kov 
v kategórii staršia prípravka. Vlani 
nám šťastie na M-SR (starší žiaci) 
neprialo a na turnaji sme skončili 
štvrtí. No starší žiaci si potom 
na začiatku tejto sezóny predsa len 
zapísali ďalší prenikavý úspech. 
Získali 2. miesto na prestížnom tur-
naji Trenčín florbal games. K tomu, 
aby sme zaknihovali nejaký úspech, 
je potrebné okrem šťastia a kvality 
herného umenia ešte aj presvedčiť 
chlapcov, že na to majú. Motivovať 
ich, že ani vtedy, keď sa duel nevyvíja 
v ich prospech, sa nesmú poddať,“ 
pokračoval pre MN M. Chochula, 
ktorý na záver dodal: „Naša misia 
sa v tejto sezóne turnajom mladších 
žiakov ešte neskončila. Od 3. do 5. 
júna nás čakajú majstrovstvá 
Slovenska v kategórii starších žiakov, 

ktoré sa odohrajú takisto v Trenčíne. 
Na turnaji bude štartovať osem 
najlepších slovenských tímov. Sme 
nemierne radi, že sa tam naši chlapci 
prebojovali. Uvidíme, ako sa nám 
bude dariť, ale kožu lacno určite 
nepredáme. Po sezóne si musíme 
v klube sadnúť a vyhodnotiť nielen 
výsledky a prácu s talentovanou 
mládežou, ale aj to, ako budeme fun-
govať v nasledujúcom období. Naším 
najväčším problémom je pomerne 
malá základňa, ktorú potrebujeme 
zväčšiť. Radi by sme prihlásili 
do regionálnej ligy všetky kategórie 
od mladšej prípravky až po dorast. 
Pri tejto príležitosti chcem poprosiť 
všetkých rodičov, ktorí majú šikovné 
deti, aby ich skúsili dať aj na florbal, 
aby sa zoznámili s týmto dynamickým 
športom, ktorý prináša nádherné 
momenty, množstvo emócií a zážitkov. 
Nech sa páči, dvere do Florbalovej 
akadémie Martin sú otvorené! 
Ďakujem za pomoc a podporu aj 
členom nášho florbalového klubu: 
Dušanovi Kubičkovi, Lukášovi 
Stašovi a Rasťovi Zajacovi.“ 

Základná skupina: Martin 
vs. Michalovce 11:3, Martin 
vs. ŠK Lido Prírodovec Brati-
slava 19:0,  Martin vs. Trnava 
10:2, Martin vs. Nitra 5:1. 
Vyraďovacia fáza – o postup 
do prvej šestky: Martin vs. 
1. FBC Trenčín 5:2, o postup 
do skupiny o 1. – 3. miesto: 
Martin vs. Snipers Bratislava 
3:2 po samostatných nájaz-
doch. Góly MT: Demáček, 
Botka (v nájazdoch boli za FA 
úspešní Púpava a Katreniak). 
Finálová skupina: Martin 
vs. AS Trenčín 5:9 (2:5, 2:1, 
1:3). Góly MT: Katreniak 3, 
Púpava, Demáček. FA Martin 
vs. ATU Košice 3:2 po pre-
dĺžení (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). 
Góly MT: Demáček, Botka, 
Augustín. Trenčín vs. Košice 
7:6. Konečné poradie: 1. AS
Trenčín, 2. FA Martin. 3. ATU 
Košice.

Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Horný rad zľava: Milan Chochula (tréner), Pavol Katreniak (vedúci družstva), Ján Augustín, Tomáš Púpava (kapitán družstva),  
Jakub Veselka, Oliver Botka, Rudolf Kralovanský (asistent trénera). Dolný rad zľava: Patrik Poliak, Oliver Katreniak, Richard Kralovanský, 

Timotej Mačičák, Richard Demáček, Jakub Turček, Tobias Brisuda. Foto: FA

Strieborné medaily satisfakciou za drinu a výkony

Cesta Martinčanov 
na turnaji k striebru
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Dvadsať-
ročný bran-
kár Fomatu 
Samuel 
Raček sa 
pred jarnou 
časťou 
sezóny 3. 
ligy Stred 
vrátil z Or. 
Veselého 
do Martina.

 „S futbalom som začínal vo veku 
päť rokov v Turanoch, potom som 

prestúpil do Ružomberka a vo 
svojich 14 rokoch som sa ocitol 
v Martine, odkiaľ som vlani v lete 
odišiel do Or. Veselého. Keďže tento 
oravský klub mal podpísanú zmluvu 
o spolupráci s Ružomberkom, čo sa 
týka hráčskej výpomoci, nedostával 
som v bránke toľko príležitostí, ako 
som chcel. Preto som sa rozhodol 
vrátiť do Martina, čo nebanujem, 
práve naopak. Vo Fomate sa cítim 
super. Je tu vynikajúca partia. Všetci 
ťaháme za jeden povraz, navzájom si 
pomáhame, čo nás posúva dopredu. 
Škoda domácej prehry (1:2) v šlágri 

22. kola s D. Kubínom, po ktorej 
sa naša bodová strata v tabuľke 
na lídra súťaže zvýšila, ale určite 
ešte nevzdávame boj o prvenstvo,“ 
hovoril pre MN S. Raček, ktorého 
brankárskymi vzormi sú dve veľké 
osobnosti (z bývalých gólmanov 
španielska ikona Iker Casillas a zo 
súčasných majster sveta s Francúz-
skom v roku 2018 Hugo Lloris). 
Jeho cieľom do budúcna je chytať 
v prvej lige. „Je to síce trúfalé, ale 
sny sú na to, aby sa plnili.“ 
Momentálne si želá, aby sa futbal 
vrátil späť do Martina. „V Ža-

bokrekoch to nie je pre nás ideálne. 
Budem rád, ak budeme pravidelne 
hrávať na Pltníkoch.“  
Uvažovalo sa o tom, že by sa 
posledný domáci zápas Martina
v jarnej časti aktuálnej sezóny mohol
odohrať na Pltníkoch, ale to by do-
vtedy muselo mesto splniť podmien-
ky Stredoslovenského futbalového 
zväzu (vybudovať základné zázemie 
v podobe tribún), čo sa asi nestihne. 
Mesto Martin  uspelo v žiadosti  
o dotáciu zo SsFZ v rámci výzvy 
Eurá z Eura, pričom bude stavbu 
financovať aj z vlastného rozpočtu, 
lebo samotný finančný príspevok zo 
štátu by na to nestačil.

Dvadsaťdvaročný útočník Martin 
Mlynár je znovu plnohodnotným 
členom mužského áčka Fomatu.

Po dlhej pauze zavinenej vážnym 
zranením sa dokázal vrátiť na 
futbalové ihriská a v jarnej časti 

súťažného ročníka podáva spoľah-
livé výkony. Mlynár mal zlomenú 
priehlavkovú kosť v členku. Musel 
absolvoval dve operácie, liečba trva-
la dlho, ale už je, našťastie, v poriad-
ku. „Nebolo jednoduché sa dostať 
do zápasového tempa, veď rok a pol 

som bol bez futbalu. Som šťastný, 
že sa mi to podarilo a  môžem hrať 
naplno. Myslím si, že som sa vrátil 
v celkom slušnej forme. V mladom 
kolektíve sa cítim výborne, všetci 
túžime vyhrávať a radi by sme zabo-
jovali o najvyššie priečky.“

ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  

V aktuálnom ročníku sa nehrá len
o celkový triumf a postup do 2. ligy
(MŠK Fomat Martin ešte definitív-
ne nestratil nádej na titul), ale aj  
o účasť v reorganizovanej 3. lige.

Momentálne sú štyri skupiny 3. ligy 
(Bratislava, Západ, Stred, Východ), 
ale od budúcej sezóny zostanú už 
len dve 16-členné 3. ligy – Západ 
a Východ, pričom Martin geogra-
ficky spadá do Západu. Riadiacim 
orgánom súťaže už nebudú regionál-
ne futbalové zväzy, ale Slovenský 
futbalový zväz. Fomat musí v mi-

nitabuľke s priamymi konkurentmi 
o účasť v reorganizovanej 3. lige 
Západ (Rakytovce, Bánová, Kováčo-
vá, Podkonice, Čadca, Krásno n. K. 
a Žarnovica) skončiť do 3. miesta, čo 
je reálne. 
Ofenzívny hráč Fomatu Peter Jase-
novský (29 rokov) sa na víťazstve 
svojho tímu 2:1 v 24. kole súťaže 
proti Lipt. Hrádku (21. mája) podieľal 
jedným gólom. „Celkovo to bol môj 
štvrtý presný zásah v jarnej časti, 
ale prvý doma. Rád však na góly aj 
prihrávam a najväčšiu radosť mám 
vždy z víťazstva mužstva. Dúfam, že 

vo zvyšných súbojoch 
budeme naplno bodo-
vať, aby sme ešte mohli 
zaútočiť na prvú prieč-
ku. Škoda niektorých 
zbytočných strát bodov, 
mohlo to byť pre nás 
teraz zaujímavejšie. 
Stále však veríme, že 
vedúci D. Kubín môže-
me v tabuľke dobehnúť. 
Ďakujeme našim 
fanúšikom za podporu. 
Nielen na zápasoch 
doma, ale aj vonku.“

 Reorganizácia tretej ligy prináša ďalšiu zápletku

Samuel Raček návrat do Turca neľutuje 

Vydarený comeback Martina Mlynára

Martinčan Peter Jasenovský (vľavo) v dueli 
s Kubínčanmi. Foto: chir

S. Raček. Foto: ľch

Martin Mlynár. Foto: ľch

Vo štvrtom ročníku Niké superli-
gy v malom futbale obsadil Mar-
tin ako nováčik súťaže celkové 
druhé miesto.

Martinčania sa v play-off prekoná-
vali. Vo štvrťfinále (s Prešovom 1:0) 
i semifinále (výhra nad Trenčínom 
2:1 doma na ihrisku na Pltníkoch) 
vyradili svojich súperov po penalto-
vom rozstrele a vo finále tesne pod-
ľahli domácej Trnave (1:2). Pre MN 
zhodnotil sezónu martinský tréner 

Dušan „Finta“ Štrbák: „Uplynulú 
sezónu hodnotím v superlatívoch. 
Nielenže sme splnili cieľ, ktorým 
bol postup zo základnej skupiny 
do vyraďovacej fázy, ale sme ho 
aj prekročili. Základom nášho 
úspechu bola poctivá defenzívna 
činnosť. Absolutórium si zaslúži náš 
brankár Erik Feriančík, ktorého 
právom vyhlásili za najlepšieho 
gólmana súťaže. Navyše ho zaradili
do zostavy sezóny, kde bol z mar-
tinského tímu aj obranca Peter 

Struhár). Vo finále sme v druhom 
polčase po dvoch chybách pre-
hrávali už 0:2, ale Peter Gorgosz 
nás kontaktným gólom v závere 
riadnej hracej doby vrátil do hry 
o majstrovský titul. Vyrovnať sa 
nám síce už nepodarilo, ale môžeme 
byť spokojní s tým, čo sme dosiahli. 
Ďakujem všetkým hráčom. V budú-
com ročníku sa pokúsime nadviazať 
na tento skvelý výsledok.“
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Strieborný úspech v superlige malého futbalu

Kapitán Tomáš Gállik. Foto: fm 
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Martinský závod talianskeho 
výrobcu naftových motorov 
Lombardini nedávno skončil 
po 32 rokoch výrobu v Martine 
v dôsledku vojny na Ukrajine. 
V dôsledku sankcií proti 
Bielorusku kvôli pomoci Rusku 
vo vojne na Ukrajine prišla 
firma Lombardini o dôležitého 
odberateľa z Bieloruska. No 
zároveň mala už dlhšie problémy 
aj pre prísnejšie emisné normy 
na exhaláty spaľovacích motorov. 
O prácu v Martine prišlo 80 ľudí. 

V najlepších rokoch Lombardini za-
mestnávalo až 150 ľudí a jeho tržby 
siahali k 20 miliónom eur. Predvlani 
firmu zasiahol covid a tržby klesli 
o tretinu, vlani síce odbyt firmy zno-
vu narástol, no napriek tomu sa už 
pred vojnou na Ukrajine po dlhých 

rokoch prepadla 
do straty. Materská 
talianska firma už 
síce medzičasom 
vyvinula aj emisne 
modernejšie moto-
ry, no plánuje ich 
vyrábať v Talian-
sku.
Lombardini bol 
po novembri 

1989 jedným z prvých zahraničných 
investorov, ktorý prišiel do Martina. 
S licenčnou výrobou jej naftových 
motorov do stavebných a poľno-
hospodárskych strojov, ale aj lodí 
a automobilov sa začalo v bývalých 
Závodoch ťažkého strojárstva už 
v roku 1990, v rámci konverzie 
za zbrojársku výrobu. Projekt prežil 
aj po krachu ZŤS. No zo spomenu-
tých príčin Lombardini v Martine 

končí a fabrika je na predaj.
O stanovisko k ukončeniu 
výroby v Lombardini sme požiadali 
bývalého generálneho riaditeľa 
Lombardini (2000 – 2007) Ing. 
Mariána Themára, ktorý pre MEST-
SKÉ NOVINY povedal: - O ukon-
čení prevádzky Lombardini nemám 
relevantné informácie.  Je pravda, že 
ťažko znášam ukončenie prevádzky, 
ktorú som budoval od roku 2000. 
Stál som aj pri zrode licenčnej 
výroby, keď sa po neúspešnom 
nábehu výroby motorov v Trnave 
výroba presťahovala do Martina. 
Bol som hlavným projektantom 
zavedenia licenčnej výroby 
v Martine. Spolu s Ing. Baťalom sme 
presvedčili vedenie Lombardini, 
aby odkúpili naspäť celý projekt 
a presťahovali výrobu motorov CHD 
do Martina. Osobne som prijímal 

všetkých pracovníkov a vytvorili sme 
pevný pracovný kolektív. Úspechy 
sa dostavili a výroba napredovala 
veľmi dobre. Po dovŕšení dôchod-
kového veku som úspešnú firmu 
odovzdal svojmu nástupcovi Ing. 
G. Pitelkovi a ten potom Mgr. 
A Rodákovi. V ďalšom sa na nás 
zabudlo. My sme mali pevné vzťahy 
aj s vedením Lombardini a všetko 
sme riešili osobne. Nie cez telefón. 
Ale to je už minulosť. Dodnes si 
s mnohými dopisujem a telefonujem. 
Keď sa vedenie rozhodlo odpredať 
spoločnosť Američanom, situácia sa 
zmenila.
Nepoznám podmienky, za akých 
a prečo došlo k takémuto rozhod-
nutiu. Ja osobne som hrdý na svoju 
prácu a prácu mojich kolegov-spo-
lupracovníkov.
Autor: M. Beňadik

V Martine po vyše 30 rokoch skončila fabrika na motory Lombardini 
Dôvod: vojna a prísnejšie emisné normy

Ing. Marián 
Themár
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V utorok 24. mája zasadla na pôde 
Mestského úradu Vrútky odborná 
sekcia Združenia miest a obcí 
Slovenska pre oblasť cestovného 
ruchu, inovácií a regionálneho 
rozvoja.

Okrem členov sekcie, ktorými sú 
vybraní primátori a starostovia 
slovenských miest, sa rokovania 
zúčastnil aj Michal Kaliňák (ústredný 
riaditeľ Kancelárie ZMOS), Zuzana 
Špačeková (odborná expertka 
kancelárie ZMOS), Iveta Chabadová 
(riaditeľka Krajskej organizácie 
cestovného ruchu Žilinský turistický 
kraj) a Lukáš Bednár (zástupca 
ANTIK Telecom). Odborná sekcia 
po privítaní hosťujúcim primátorom 
Branislavom Zacharidesom a jej 
predsedom Petrom Jančovičom 
(primátor Piešťan) prerokovala 
aktuálnu analýzu o rozvoji cestov-
ného ruchu v podmienkach miest 
a obcí, využitie možnosti digitalizácie 
v rámci projektu „Digitálny reštart“, 
financovanie krajských a oblastných 

organizácií cestovného ruchu 
a aktuálne informácie z legislatív-
neho procesu v oblasti regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu. 
Vzhľadom na prebiehajúcu energe-
tickú krízu a legislatívny proces, ako 
aj pre viaceré už prijaté legislatívne 
zmeny, ktoré ohrozujú finančnú 
stabilitu samospráv a výrazne 
zasahujú do ich kompetencií, sa 
diskusia nevyhla ani téme verejných 
financií. Zúčastnení primátori 
a starostovia prezentovali aktuálnu 
finančnú situáciu v ich mestách 
i obciach a opatrenia, ktoré už museli 
v tomto roku prijať. „Nielen z dôvodu 
aktuálneho balíčka zákonov, ale aj 
pre legislatívne zmeny z predošlých 
mesiacov na úseku financovania 
školstva a sociálnej starostlivosti 

sú rozpočty samospráv pod veľkým 
tlakom. Viaceré plánované investície 
museli už naši členovia pozastaviť 
alebo odložiť na neurčito. Čo je 
horšie, začína sa šetriť aj na verejnom 
osvetlení, športe či bezpečnosti. Je 
reálny problém obstarať dodávateľov 
energií, nehovoriac o rapídnom 
náraste ich cien. A uprostred týchto 
„jóboviek“ sa dozvieme, že z príjmov 
samospráv sa ročne majú ukrojiť 
ďalšie stámilióny eur. Aj z uvedených 
dôvodov vstúpili slovenské mestá 
a obce do štrajkovej pohotovosti,“ 
ozrejmil situáciu primátor Vrútok B. 
Zacharides. ZMOS na situáciu v par-
lamente okamžite reagoval a vyzval 
prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, 
aby zákony nepodpísala. Podľa toho, 
ako sa situácia bude vyvíjať ďalej, 
rozhodnú orgány ZMOS po 30. júni 
o ďalších krokoch jeho členov.

Na slávnostnom otvorení vrútocké-
ho kúpaliska (27. júna 1932) sa zú-
častnila aj Alice Masaryková (dcéra 
vtedajšieho čs. prezidenta T. G. Ma-
saryka a predsedníčka Česko-slo-
venského Červeného kríža), ktorá 
sa osobne zaslúžila o zabezpečenie 
časti financií potrebných pre jeho 
výstavbu.

Drevom prispeli vrútockí gazdovia, 
materiálne a hlavne množstvom ho-
dín dobrovoľnej práce sa o zvládnu-
tie úlohy zaslúžili mnohí Vrútočania 
vrátane pracovníkov hlavných dielní. 

S Alicou prišiel do Vrútok aj jej brat 
Jan Masaryk, budúci minister zahra-
ničných vecí. „Nás, chlapcov vyzvali, 
aby sme poskákali do vody a ukázali 
hosťom, ako už vieme plávať. Násled-
ne nám osobne pani Alice podala ruku 
a pogratulovala,“ spomínal Vrútočan 
Róbert Zacharides. Pre Vrútočanov 
má vodné pólo veľký význam, veď 
ich družstvá dosahujú dobré výsled-
ky nielen na ligovej úrovni, ale vedia 
domov doniesť cenný kov aj z celoslo-
venských majstrovských súťaží. Na-
posledy zabezpečili pre Vrútky žiačky 
striebro zo zimných majstrovstiev SR. 

Členovia PVK Vrútky sú opakovane 
pozývaní do reprezentačných tímov. 
Jednoducho na vodnopólovej mape 
Slovenska Vrútky nechýbajú. Zo všet-
kých týchto dôvodov sa 90. výročie 
výstavby kúpaliska, ako aj plaveckého 
a vodnopólového športu vo Vrútkach, 
nemôže zaobísť bez náležitých osláv, 
ktoré vyvrcholia v termíne od 1. do 3. 
júla. Súčasťou osláv bude aj ocenenie 
osobností, ktoré sa významnou mierou 
zaslúžili o stav areálu kúpaliska a špor-
tových výsledkov členov PVK Vrútky. 
Ďakovné listy hosťom odovzdá pri-
mátor mesta B. Zacharides. Nebude 

chýbať exhibičné vystúpenie sloven-
ských reprezentantiek v synchronizo-
vanom plávaní či medzinárodný turnaj 
starších žiakov. Už tradičný vodno-
pólový zápas Old Boys proti Turčian-
skym rakom doplní aj zápas bývalých 
vrútockých majsteriek Slovenska 
proti súčasnému ženského tímu PVK. 
Zlatým klincom programu bude iste 
uvedenie do života knihy História plá-
vania a vodného póla vo Vrútkach. Jej 
autorom je Milan Záborský, dlhoročný 
člen Výkonného výboru Slovenské-
ho plaveckého zväzu, ktorý aktuál-
ne pôsobí na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. A k tomu množstvo 
zábavy a súťaží pre deti. 

Pandémia covidu sa negatívne zapí-
sala aj na možnostiach športového 
vyžitia mládeže, keďže obmedzenie 
zhromažďovania sa dotklo nielen 
organizácie športových podujatí, 
ale aj tréningovej a súťažnej čin-
nosti športových klubov.

Mesto Vrútky im v rámci rozpočtu 
na činnosť v roku 2022 prispelo 
sumou v rekordnej výške 17 700 
eur, vrátane príspevku na vydanie 
knihy História plávania a vodného 
póla vo Vrútkach. Mesto okrem 
toho v spolupráci so svojimi 

organizáciami a klubmi pripravilo 
spektrum športových podujatí 
nielen pre mládež organizovanú v 
športových kluboch. Už 20. mája 
sa na futbalovom ihrisku usku-
točnilo športové popoludnie pre 
deti odídencov z Ukrajiny, ktorí sú 

ubytovaní vo Vrútkach. Jubilejné 
90. výročie kúpaliska a plávania 
podporia aj viaceré sprievodné 
podujatia (napr. Jarný beh detí, 
Športový deň samosprávy a Vrú-
tocký športový deň).

Po dvoch rokoch vynútenej 
prestávky sa na vrútocké pódiá 
mohol vrátiť aj hudobný festival 
Vrútocká hudobná jar, ktorý 
pomohol uspokojiť dopyt po kul-
túrnom vyžití nielen vrútockej 
verejnosti. 

Kultúrna sála Kriváň sa v priebehu 
apríla a mája štyrikrát zaplnila, aby 
vytvorila príjemné prostredie pre hu-
dobných hostí. Patrili medzi nich 
žiaci ZUŠ Frica Kafendu vo Vrút-
kach, vrútocký rodák Jaroslav Rus-
nák, ktorý predstavil svoje postavy 

na muzikálových doskách v Čechách 
a na Slovensku, či bratia Martin 
a Marek Geišbergovci. Druhý z nich 
už niekoľko rokov vo Vrútkach aj 
býva. A ako sa vyjadril, bol veľmi 
rád, že konečne mohol vystúpiť pred 
„domácim publikom“. Vrútoča-

nia nezabudli ani na 120. výročie 
narodenia svojho rodáka, hudobného 
skladateľa Františka Kováčika Pod-
magurského. Jeho skladby publiku 
predstavilo zoskupenie SLOVAK 
TANGO, ktoré tiež verejnosti pripo-
menulo evergreeny z 30. – 50. rokov 
minulého storočia. 
Stranu pripravil: (lb)

Stretnutie odbornej sekcie ZMOS vo Vrútkach 

Vrútocké kúpalisko oslavuje 90 rokov

Športové podujatia rozhýbu vrútockú mládež 

Vrútocká hudobná jar sa tešila záujmu verejnosti
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Pred MsÚ vo Vrútkach sú sprava: Branislav Za-
charides, Zuzana Špačeková a Michal Kaliňák. 
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Na drese hokejbalového klubu 
Kometa Vrútky nosí céčko, má 29 
rokov a v zápasoch operuje na pos-
te útočníka. Dlhodobo podáva 
v extralige kvalitné výkony, vďaka 
ktorým sa aj tohto roku dostal 
do reprezentačného hľadáčika. 
Splní sa Michalovi Fillovi sen?

S hokejbalom začínal už dávno. 
Štart kariéry mal na turnaji kategórie 

do 14 rokov. 
Odvtedy 
postupne 
rozvíjal 
svoj talent 
a zručnosti, až 
sa stal jedným 
z pilierov 
Komety, 
ktorá sa aj 
s ním v zo-
stave stala 
v roku 2018 
majstrom 
Slovenska 
mužov 
v hokejbale. 
Vrútočania 

sa aj potom snažili o zisk cenného 
kovu, ale bez úspechu. V minulej 
sezóne skončili na 4. mieste, keď ich 
v semifinále po výsledku 0:3 na zá-
pasy vyradili Skaličania. Pre MN 
M. Fillo uviedol: „O osude tejto 
série sa rozhodlo už na Záhorí, kde 
nás domáci dvakrát za sebou vysoko 
porazili, čo sme súperovi umožnili 
našou slabou hrou bez adekvátneho 
pohybu. Dodnes si neviem vysvetliť 

tento náš skrat. V treťom dejstve 
série sme pred vlastnými fanúšikmi 
hrali úplne inak. Aktívne, so srdcom 
a nadšením. Veľkou bojovnosťou 
sme otočili skóre tohto duelu z 0:2 
na 3:2. Hostia nakoniec vyrovnali, 
nasledovalo predĺženie, v ktorom 
nikto neskóroval, ale v samostatných 
nájazdoch boli šťastnejší (Skalica 
premenila tri, kým Vrútky len dva 
– pozn. red.) a zvíťazili 4:3. Sezóna 
2021/2022 nebola pre nás jednodu-
chá. V základnej časti sme niekedy 
mali problém so súpiskou, keď veľa 
hráčov nemohlo hrať pre pracovné 
a iné povinnosti. Vo vyraďovacej  
fáze sa dochádzka zlepšila. Posilnilo 
nás aj niekoľko hokejistov. Celkovo 
však musím skonštatovať, že sme 
z dôvodov, ktoré som uviedol, 
nemali toľko natrénované, ako by 
sa žiadalo, aby sme boli úspešnejší. 
Celkové umiestnenie v extralige je 
tak zrejme odrazom toho, čo sme 
mohli dosiahnuť.“
Michal Fillo sa spoločne s klubový-
mi spoluhráčmi Martinom Minkom, 
Filipom Simonom a Tomášom 
Vidlárom zúčastnil v máji na repre-

zentačných sústredeniach v Žiline 
pred blížiacimi sa hokejbalovými 
majstrovstvami sveta. Tie sa 
uskutočnia v Montreale (21. – 27. 
júna). Konečná nominácia Sloven-
ska nebola v čase našej uzávierky 
ešte známa. 
„Samozrejme, že by som rád hral 
na MS 2022. Pred tromi rokmi, keď 
sa turnaj uskutočnil v Košiciach, 
som musel svoju účasť pre pracovné 
záležitosti odrieknuť. A tak som 
prišiel o zlatú medailu. Čas už 
nemôžem vrátiť späť, ale asi by som 
sa vtedy rozhodol inak. Keby som 
teraz dostal pozvánku, snažil by som 
sa to v práci vybaviť a zobral by som 
si aj dovolenku,“ upresnil pre MN 
M. Fillo, ktorý je povolaním vojak 
(slúži v kasárňach na Podháji) 
so zameraním na logistiku.
Kapitán Vrútok je majstrom sveta 
v kategórii U18 (MS 2010 v Moste), 
ale na svetovom šampionáte mužov 
doteraz neštartoval. O svojej hokej-
balovej budúcnosti hovorí opatrne. 
„Rád by som v kariére pokračoval
aj v nasledujúcom ročníku, ale či
budem, to zatiaľ neviem.“

Tridsaťje-
denročný 
obranca Ko-
mety Vrútky 
Tomáš 
Vidlár bol 
na MS 2019 
v Košiciach 
jedným 
zo zlatých 
chlapcov 
Slovenska, 
ktorí sa 
po finálo-

vom triumfe nad Fínskom (4:3) 
zapísali do hokejbalovej histórie.

Slovensko vtedy získalo celkovo 
svoj piaty svetový titul (prvý 
v roku 1999), štvrtý v sérii (2013, 
2015, 2017 a 2019), čím náš 
národný tím vyrovnal husársky 
kúsok Kanaďanov z minulosti.
„Štartovať na svetovom šampio-
náte, hrať za národný tím, navyše 
pred slovenskými fanúšikmi v Ko-
šiciach, bolo veľkým zážitkom. 
O to väčším a krajším, že sme celý 
turnaj vyhrali a stali sa majstrami 
sveta. Na to nikdy nezabudnem. 
Lepšiu premiéra na MS mužov 
som si nemohol želať,“ povedal 
pre MN T. Vidlár.

V hokejbale sa majstrovstvá sveta 
konajú nie ako v hokeji každý 
rok, ale s dvojročnou periodicitou. 
Vlani sa tento cyklus narušil a pre 
pandémiu muselo byť toto podu-
jatie posunuté o jeden rok. Na MS 
2022 budú najväčšími ašpirantmi 
na prvenstvo tri hokejbalové 
veľmoci – Slovensko (doteraz 5 
zlatých, 2 strieborné a 6 bronzo-
vých medailí), Kanada (5, 3, 3) 
a Česko (3, 5, 3). Slováci budú 
na turnaji v provincii Quebec 
obhajovať trofej. 
„Reprezentovať svoju krajinu, to 
je najväčšia pocta. Mojou ambí-

ciou je nominovať sa aj na toh-
toročný svetový šampionát. Je to 
veľká výzva. Či znovu dostanem 
dôveru, to majú vo svojich rukách 
tréneri,“ doplnil pre MN T. 
Vidlár, ktorý vlastní ešte aj bronz 
z juniorských MS 2010 (Villach, 
kategória U20). 
Aj on bude v lete rozmýšľať, či sa 
naďalej bude venovať hokejbalu, 
ktorý je na Slovensku čisto ama-
térskym športom. „Časovo skĺbiť 
prácu (na živobytie si osem rokov 
zarábam ako stolár) so športom je 
z roka na rok ťažšie. Prioritou je 
rodina,“ dodal pre MN T. Vidlár.

V máji sa v Rimavskej Sobote 
uskutočnil 44. ročník Grand 
Prix v džude žiakov a žiačok, 
na ktorom sa zúčastnilo 630 
pretekárov z 8 krajín a 50 
klubov. 

Na tomto podujatí reprezentovali 
Judo Club Sokol Vrútky piati 
pretekári, ktorí sa v tamojšej kon-

kurencii vôbec nestratili. Metod 
Petrovič obsadil 7. miesto, Radko 
Petrovič skončil bez umiestnenia. 
Obaja boli na svojom prvom tur-
naji, krst ohňom zvládli so cťou 
a predviedli bojovné výkony. 
Michal Obuch takisto skončil 
bez umiestnenia, ale zabojoval 
a len menšie skúsenosti ho 
pripravili o lepší výsledok. Po dl-

hej chorobe nastúpil Dominik 
Oravec, ktorý však aj napriek 
snahe nestačil na svojich súperov. 
Najvýraznejšie sa prejavil Jakub 
Ursíny. Tento bojovník nechal 
na tatami srdce, svojím protivní-
kom nedal šancu a vyhral svoju 
kategóriu.
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

VRÚTKY – ŠPORT 

T. Vidlár. Foto: M. Runák

Jakub Ursíny so zlatou medailou. Foto: jc 

Kapitán Komety na zlatých MS 2019 neštartoval

Bude Tomáš Vidlár na šampionáte pri obhajobe titulu?

Vrútockí džudisti sa na Gemeri nestratili

Branislav Hlaváč (č. 11) a kapitán Michal Fillo v ofenzíve. Foto: chir
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

ĽÚTOSŤ
Teraz je nám už
márne zúriť,
že zvolili sme
málo múdrych.

Žiačka A. Z. doma
- Mami, dnes sme boli celá trieda  
na gynekologickom vyšetrení.
Predstav si, že z celej triedy  
je len jedna panna.
- Dúfam, že si to ty, dievka moja.
- Nie. Naša triedna pani učiteľka.
 
Školo/volo/viny
o Kurča je sliepka v školskom veku.
o Kysličník siričitý je charakteristický  
tým, že má veľa „i“.
o Skok do výšky je tiež pád do nížky.
 
Stretnú sa dvaja Slováci
- Ako sa máš?
- Dobre.
- Ty sviňa!
 
Stretne holohlavý hrbatého
- Čo to vláčiš na chrbte?
- Harmoniku, ty somár strapatý!

Kresby: Peter Sabov a Viera Rajošová

POSMEŠNÍKY 
Ondreja Nagaja

LECHANOVINY 
Milana Lechana

Jednooká vrana k strake sadá,
lastovička márne hniezdo hľadá.

SENTENCIA 
Michala Beňadika

Slovenská, povedal by som, poézia
O básnických žírnych poliach
nemôžem sa vyjadrovať.
Na rozum mi totiž schodia
iba samé slušné slová.
 
Matička Zem
Každá ľudská činnosť
akosi ju zabolí.
Najlepšie by bolo,
keby sme tu neboli.
 
Pravidlo
Stále platí pre šéfa
užitočná rada:
Nikdy nebuď práve tam,
kde ťa niekto hľadá.
 
Darček z Bruselu
Otvorže, milá,
otvor mi!
Nesiem ti nové
reformy!

Špeciálna operácia
Mocnosti si svoje
kraje neničia.
Viete, koľko stojí
ostrá strelnica?
 
Úspešná spisovateľka
Zobrala to
priamou skratkou,
primerane 
šírke lakťov.

POVRÁVKY 
Petra Mišáka


