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ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Bezpečný chodník z Ul. J. Kronera k Tescu
STRED: Nielen pre STRED platí: Doterajší systém riadenia vedie do slepej uličky
PODHÁJ-STRÁNE: Nové chodníky vyriešia aspoň časť problémov, ďalšie neskôr
SEVER: Poctivé potraviny si môžete kúpiť už aj v Martine
KOŠÚTY: V pláne je vybudovanie inteligentnej svetelnej križovatky
ZÁTURČIE: Mestské detské jasle by mali otvoriť v januári 2023 
PRIEKOPA: SIM už začal sezónu a prinesie zaujímavé leto so širokou ponukou

Po 1. júli, keď predstavitelia SR a mi-
nisterstva zdravotníctva oznámili 
rozhodnutie vlády SR o  výstavbe no-
vej univerzitnej nemocnice v Marti-
ne a jej financovaní z Plánu obnovy 
a odolnosti SR, sa zdvihla vlna nad-
šenia, ale aj kritiky a triezvych hod-
notení. Faktom je, že do leta 2026 by 
mala v Martine na Malej hore stáť 
nová špičková nemocnica za 330 
mil. eur + DPH. Základné parametre 
nemocnice sa nezmenili: 660 lôžok, 
19 operačných sál, celé spektrum pa-
cientov a výkonov, od ambulantnej, 
diagnostickej a terapeutickej časti, 
po samostatný trakt pre detskú medi-
cínu a urgentný príjem s traumacen-

trom prispôsobený zmiešanej pre-
vádzke pre deti a dospelých.
Od nemocnice sa očakáva nielen 
zvýšenie kvality zdravotnej starost-
livosti pre široké okolie, ale i výraz-
ný impulz pre udržanie a pritiahnutie 
kvalitných zdravotníckych pracov-
níkov. Ako špičková výučbová báza 
lekárskej fakulty tak má nemocnica 
podporiť medicínske školstvo a zdra-
votníctvo ako oporu v rozvoji Marti-
na do budúcnosti.
Ako upozornili aj členovia projekto-
vého tímu, po dlho očakávanej pozi-
tívnej správe o schválení výstavby
neostal ani jeden deň na „oslavy“, ale 
okamžite je potrebné pustiť sa do ešte 

intenzívnejšej práce.
Martina Antošová, vedúca projek-
tového tímu novej UNM, informo-
vala MESTSKÉ NOVINY, že sa 
okamžite začala ďalšia fáza projek-
tovej prípravy „in house“, pričom 
viaceré časti projektovej prípravy 
sú už ukončené. Na financovanie 
týchto prác prispelo aj Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie. Začiatkom budúceho 
roka sa má začať stavať. Najbližšie 
sa na Malej hore bude (už v auguste) 
robiť skrývka ornice (ktorej použitie 
je už zabezpečené) pre ďalšiu fázu 
archeologického prieskumu pred vý-
stavbou.
Martin Kalnický, poslanec MsZ 
v Martine, upozornil, že "teraz tre-
ba zapnúť aj v Martine, u všetkých 
zainteresovaných, na plné obrátky. 
Samotná výstavba nemocnice je pod-
mienená vyriešením radu infraštruk-
túrnych problémov. Pre tieto riešenia 
– ktoré sa týkajú i značného množstva 
občanov mesta – treba vložiť veľa 
energie a spolupráce, eliminovať po-
litikárčenie a nasledujúce dva roky 
využiť na maximum. Výstavba novej 
nemocnice je svojím rozsahom a do-
sahom bez konkurencie najväčším 
projektom nasledujúcich rokov. Tak 
k nej aj musíme všetci pristupovať."
Autor, foto: (mb)

Nová Univerzitná nemocnica sv. Martina je schválená,
ešte len teraz sa začala najťažšia etapa jej výstavby 

Čo potrebujeme
pre fungujúce 
mesto Martin

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Naše MESTSKÉ NOVINY sa snažia 
nielen zrkadliť život v Martine, ale 
aj ponúkať riešenia a podporovať 
tých, ktorí prinášajú či už tie riešenia, 
alebo nasledovaniahodné výkony 
a ktorí obohacujú život nás všetkých 
v meste. Konkrétnosti nájdete v celom 
rade článkov aj v týchto MN. Či už 
pôjde o informácie zo zastupiteľstva, 
alebo o riešení problémov občanov 
v mestských častiach či o zaujíma-
vých ľuďoch.
To potrebujeme pre dobre fungujúce 
mesto: aktívnych ľudí, dobré pod-
mienky pre ich prácu, oddych... život, 
spoluprácu, dobré riadenie a víziu, 
uskutočniteľný program.
Preto tieto MN prinášajú aj ďalšiu 
časť môjho volebného programu, 
s ktorým sa uchádzam o vašu dôveru 
ako kandidát na primátora Martina. 
Keďže cestovných ruch má byť 
jednou z opôr rozvoja Martina, na str. 
3 nájdete moje tézy práve pre túto 
oblasť. Je to pracovný výstup z mno-
hých diskusií a stretnutí s odborníkmi, 
ale stále je tu priestor aj pre námety 
a odporúčania vás, občanov.
Leto je tradične obdobím dovoleniek 
a prázdnin, no ako v posledných týž-
dňoch, aj nasledujúce dva mesiace bu-
dete mať možnosť vidieť mňa a môj 
tím na množstve stretnutí po celom 
Martine. Teším sa na vás a na vaše 
otázky, pripomienky, požiadavky...
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

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

Mestské Noviny Online

Dva neuralgické body výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine – Úrad vlády SR 
a Malá hora v Martine, kde má o necelé štyri roky stáť Univerzitná nemocnica sv. Martina.

Objednávateľ: Mgr. Martin Kalnický, D. Michaelliho 3933/4, Martin 036 01 , Dodávateľ: Mestské noviny s.r.o., D. Michaelliho 3933/4, Martin 036 01

Program Martin SI TY pre cestovný ruch nájdete na str.3:
1. Martin ako východiskové centrum pre turistov 2. Celková reorganizácia OOCR Turiec
3. Martinský festival cestovného ruchu 4. Kabínková lanovka na Martinské hole
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ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Jedným z najdôležitejších bodov 
ostatného zasadnutia MsZ, ktoré 
sa konalo 23. júna, bola téma 
mestskej športovej haly, ktorá 
v Martine veľmi chýba a ktorá by 
sa mohla postaviť hlavne z mimo-
rozpočtových zdrojov.

Mesto Martin sa začiatkom tohto 
roka zapojilo do výzvy Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR na budovanie 
multifunkčných športových hál 
pre deti a mládež (rozmery 40 x 20 
m, kapacita 100 divákov). Maximál-
na výška dotácie môže byť pre jed-
ného žiadateľa 1,2 mil. eur, pričom 
spolufinancovanie zo strany príjem-
cu je desať percent. Mesto vybralo 
na túto stavbu spomedzi svojich 
základných škôl, ktoré pripadali 
do úvahy, ZŠ A. Dubčeka na Severe. 
Aj preto, že bolo potrebné splniť 
podmienky výzvy už do 30. júna 
2022. Nové moderné športovisko 
by malo vzniknúť v južnej časti 
školského areálu, kde je v súčasnosti 
staré asfaltové ihrisko a zarastený 
škvarový ovál. Škola by halu mohla 
využívať počas školského vyu-
čovania, popoludní a večer by ju 
správca prenajímal iným užívate-
ľom. Poslanci túto žiadosť o dotáciu 
jednomyseľne podporili.
Kým o hale sa diskutovalo dlho, 
zmeny v rozpočte na rok 2022 prešli 
relatívne dosť rýchlo. Boli predlo-
žené tri uznesenia a všetky dostali 
od členov MsZ zelenú. V prvom 
návrhu sa uvádzalo, že SŠZMM 
požaduje zvýšenie príspevku (o 
45 000 eur) na energie a na projekt 
školských športových centier, rea-
lizovaný SZĽH a mestom Martin. 
Oddelenie životného prostredia 
a komunálnych služieb požiadalo 
o zvýšenie rozpočtu na verejné 
osvetlenie (o 30 000 eur) z dôvodu 

odstraňovania porúch. Celkovú 
čiastku 75 000 chce mesto uhradiť 
z výnosu dane z príjmov poukázané-
ho územnej samospráve. V druhom 
návrhu ide len o presuny financií 
v rámci rozpočtu. Na rekonštrukciu 
detských jaslí v Záturčí bude treba 
pokryť ešte ďalšie náklady (91 366 
eur) a na vybudovanie tribún 
pri futbalovom ihrisku v Šport parku 
Pltníky sa použije 20 052 eur. Tretí 
návrh sa týkal mimoriadnej dotácie 
(30 000 eur) pre čerstvého účastníka 
najvyššej súťaže v hádzanej mužov 
MHáK Martin. Táto dotácia sa 
zaplatí z prebytku príjmov v spo-
ločnostiach Brantner Fatra a Stefe 
Martin.
Kontroverzným bodom schôdze bol 
návrh koncesnej zmluvy na poskyt-
nutie služieb verejného osvetlenia 
mesta Martin. Mestská rada to 
odporučila schváliť a vyslovila ne-
súhlas so zamietavým stanoviskom 
dvoch komisií MsZ (legislatívnej, 
územného plánu a výstavby, ako 
aj životného prostredia, verejného 
poriadku a požiarnej ochrany). 
V hlasovaní o celkovom uznesení 
(s doplnením predtým schváleného 
stanoviska mestskej rady) sa 12 
poslancov vyslovilo za, 9 boli proti 
a 4 sa hlasovania zdržali. Návrh 
tak nezískal nadpolovičnú väčšinu 
prítomných členov MsZ a neprešiel 
o jeden hlas.
MsZ zobralo na vedomie informa-
tívnu správu o možnosti spolupra-
covať s portugalským mestom Ri-
beira Grande (iniciovala to rodáčka 
z Turca Zuzana Pinčáková Da Silva 
Vieira, ktorá je honorárnou konzul-
kou SR na Azorských ostrovoch) 
– so zameraním na oblasť mládeže 
(kultúra, cestovný ruch, školstvo, 
šport), ďalej informatívne správy 
o výsledkoch kontrol, o vykurova-
com období (za rok 2021)  

a o hospodárení Nadácie Nová 
šanca (za rok 2021).
Poslanci schválili prenájom časti 
nehnuteľného majetku vo vlast-
níctve mesta Martin o výmere 520 
m² v prospech spoločnosti Beprim 
za cenu 1 euro/rok na dobu neurčitú 
za účelom výstavby komunikácie, 
parkovacích plôch, chodníka (tie 
budú po zrealizovaní odovzdané 
do vlastníctva mesta) pre plánovaný 
zámer stavby bytového domu v MČ 
Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (na 
Jesenského ul.).
Poslanecký zbor tiež odsúhlasil 
prevod nehnuteľného majetku mesta 
v prospech kupujúceho (Slovenská 
správa ciest) za cenu 39,35 eur/
m² (celková cena je 30 653,65 
eur). Investor chce na získaných 
pozemkoch prebudovať kritickú 
križovatku na ceste I/65 D pod ob-
cou Bystrička, čo je vo verejnom 
záujme. 
MsZ vyjadrilo súhlas s dodatkom č. 
2 k zmluve medzi mestom Martin 
a Žilinským samosprávnym krajom 
za účelom dohodnutia spôsobu 
zabezpečenia prevádzky a údržby 
atletického štadióna na Ul. Česko-
slovenskej armády, ale zároveň pod-
porilo zámer pokračovať II. etapou 
stavby (zázemie s tribúnou).

Členovia zastupiteľstva schválili 
aj zlúčenie dvoch spoločností 
so stopercentnou účasťou mesta, t. 
j. Martinsko-flámske podnikateľské 
a inkubátorové centrum a Doprav-
ný podnik mesta Martin, pričom 
MFPIC zanikne a jeho právnym 
nástupcom sa stane DPMM.  
Júnové zastupiteľstvo malo milý 
začiatok (v úvode zožala potlesk 
poslankyňa Zita Sekerková, ktorej 
kolegovia pripravili prekvape-
nie v podobe poďakovania za jej 
60-ročnú prácu pre obyvateľov 
mesta Martin), 
Čo sa týka celkového priebehu 
schôdze, niesla sa vecnom, odbor-
nom a konštruktívnom duchu, pra-
covalo sa s faktami. Žiaľ, rokovanie 
sa opäť nevysielalo naživo, nerobil 
sa priamy prenos, čím boli občania 
zasa a znovu ochudobnení o túto 
možnosť.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude 
v zmysle schváleného plánu práce 
na druhý polrok 2022 konať 19. júla, 
čo by malo byť do komunálnych 
volieb posledné (ak sa dovtedy ne-
uskutoční ešte nejaké mimoriadne), 
lebo ďalšie rokovania sú napláno-
vané v termínoch 31. októbra, 24. 
novembra a 22. decembra.   
Autor: ľch

Vizualizácia budúceho športoviska v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka v mestskej časti Sever. Zdroj: mesto Martin

Multifunkčnú športovú halu by mali postaviť na tomto mieste. Foto: ľch  

Poslanci podporili žiadosť o dotáciu na vybudovanie športovej haly
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Slabá dotácia z mesta pre najmasovejší zimný šport

V siedmej edícii seriálu podcastov 
pod názvom Martin SiTY bol 
hosťom Martina Kalnického 
tréner, manažér a riaditeľ lyžiar-
skeho klubu Ski Team Martinské 
hole Rastislav Mažgút.

V úvode rozhovoru sa hovorilo 
o tom, ako sa Petra Vlhová, ktorá je 
tohtoročnou olympijskou víťazkou 
v slalome a minuloročnou držiteľ-
kou Veľkého krištáľového glóbusu 
za celkové prvenstvo vo Svetovom 

pohári, dostala v roku 2006 do Ski 
Teamu Martinské hole. 
„Peťa k nám prišla ako 11-ročná, 
keď doma na Liptove ukončila 
kategóriu predžiakov. Jej otec Igor 
vedel o našom klube, ako sa tu 
venujeme talentom, ako systema-
ticky pracujeme, aký je tu kolektív, 
aké máme výsledky. Na základe 
toho sa rozhodol pre náš klub. Peťu 
som trénoval v žiackej kategórii. 
Spomínam si, že keď sme s ňou mali 
prvý spoločný tréning na suchu, 
jej beh bol nekoordinovaný, ale 
čoskoro ma presvedčila, aká je 
neskutočne šikovná, zručná a v zime 
dokázala, aký má fantastický cit 
na sneh. Jemnú motoriku mala per-
fektne zvládnutú. Peťa je všestranne 
športovo nadaná. Keď bola u nás, 
chceli ju zlákať do futbalovej akadé-
mie v Ružomberku, ale našťastie, 
zostala verná lyžiam. Za náš klub 
súťažila štyri lyžiarske sezóny, 
v podstate celý žiacky vek od 5. 
do 9. triedy na základnej škole, až 
kým v roku 2010 neprešla do junior-
skej kategórie. Sme na ňu hrdí za to, 
čo už v kariére dokázala. Zaslúži si 
veľké poďakovanie a absolutórium. 
Verím, že v zjazdovom lyžovaní ešte 
dosiahne ďalšie cenné úspechy. Má 
na to všetky predpoklady, obrov-

ský talent, ukážkovú tréningovú 
morálku, skvelý charakter, vynika-
júce rodinné zázemie, špičkového 
trénera s celým realizačným tímom, 
pevnú vôľu, mentálnu odolnosť 
a motiváciu pokračovať v kariére 
s čo najlepšími výsledkami. Želám 
jej hlavne pevné zdravie, aby sa jej 
v budúcnosti splnili aj ďalšie sny,“ 
povedal R. Mažgút. 
Ski Teamu Martinské hole, ktorý 
vznikol v roku 2003, sa naďalej darí 
vychovávať talenty. Veľkým prísľu-
bom je napr. Laura Podhorská, 
ktorá štartovala na neoficiálnych 
žiackych majstrovstvách Európy 
(FIS preteky Trofeo Topolino 
v Taliansku), kde nazbierala cenné 
skúsenosti. 
„Chceme vychovávať dobrých 
ľudí, aby mali radi lyžovanie a aby 
lásku k tomuto veľmi zdravému 
športu v prírode prenášali aj 
na ďalších. V našom klube môžu 
deti rozvíjať svoj talent pod vede-
ním celkovo desiatich kvalifikova-
ných trénerov. Máme zhruba 60 
pretekárov, čo je päťkrát viac, ako 
ich bolo v roku 2009. Najviac ich 
je v prípravke (od 5 do 11 rokov). 
Zjazdové lyžovanie je finančne 
náročný šport. Najväčším individu-
álnym sponzorom klubu sú rodičia, 

čoho dôkazom je, že sme až z 90 
percent financovaní z ich príspev-
kov. Finančne nám pomáha tiež 
Zväz slovenského lyžovania, potom 
sú to peniaze v rámci 2% z dane, 
súkromné zdroje, prispela nám aj 
Petra Vlhová a niečo dostaneme 
aj z mesta. Pri našom rozpočte 
okolo 200 000 eur je však mestská 
dotácia vo výške 2000 – 3000 eur 
nedostatočná, pritom zjazdové 
lyžovanie je najmasovejší zimný 
šport. Našťastie nám lyžiarske 
stredisko na Martinských holiach 
vychádza v ústrety. V lete sme si 
odpracovali nejaké brigádnické 
hodiny, za čo klub dostal celose-
zónne lístky, ktoré sme poskytli 
našim členov. Chodíme aj na za-
hraničné sústredenia na ľadovce, 
aj do lyžiarskej haly v Litve,“ 
vyjadril sa R. Mažgút, ktorý zaujal 
stanovisko aj k možným investíci-
ám na Martinských holiach. Ako 
dodal, rozvoju Martinských holí, 
lyžovania, športu a cestovného 
ruchu v Turci by pomohla výstav-
ba kabínkovej lanovky, ale má to 
zmysel len v prípade vybudovania 
novej veľkej zjazdovky a potrebnej 
infraštruktúry, lebo pri súčasnom 
stave by stredisko väčší nápor 
návštevníkov nezvládlo.

V ôsmej časti sa Martin Kalnický 
porozprával s manažérka víťaz-
ného projektu Trenčín EHMK 
2026 Luciou Dubačovou.

Kým Martin so svojou kandida-
túrou na Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 neuspel už v prvom 

kole (jedným z dôvodov bolo to, 
že spomedzi ôsmich slovenských 
uchádzačov mal Martin najnižšie 
ekonomické čísla), Trenčín nielenže 
postúpil medzi trojicu finalistov 
do druhého kola (spolu so Žilinou 
a Nitrou), ale nakoniec tento súboj 
aj vyhral. A tak sa tento ambiciózny 

a finančne mimoriadne náročný 
projekt zásadného európskeho vý-
znamu bude realizovať na Považí, 
a nie v Turci (najbližšie bude súťaž 
slovenských miest o titul EHMK 
2039 vyhlásená až v roku 2034).
S Luciou Dubačovou to bol inšpi-
ratívny rozhovor nielen o dôleži-
tosti investovať do kultúry viac 
finančných a personálnych zdrojov, 
ale aj o veľmi aktívnom nasadení 
vedenia mesta Trenčín v kandida-
túre EHMK. Pre víťaza je to veľká 
príležitosť urýchliť plánované 
zmeny a využiť potenciál svojho 
mesta a celého regiónu na ďalší roz-
voj. Vybudovať kvalitnú kultúrnu 
infraštruktúru (investícia za takmer 
100 mil. eur) a následne aj zvýšiť 
kvalitu života v meste.
V rámci projektu EHMK 2026 chcú 
podporiť aj programy, ktoré sa dejú 
vonku – vo vnútroblokoch, v par-
koch, na uliciach či námestiach. 
Okrem toho počítajú aj s obnovou 
starého železničného mosta, kde 

by po jeho transformácii mohlo 
vzniknúť tzv. plávajúce námestie, 
na ktorom sa tiež bude odohrávať 
kultúrny život. 
L. Dubačová: „V našom tíme sme 
sa dohodli, čo je pre nás podstatné. 
Nie, za koľko čo spravíme, ale ako 
budeme k sebe pristupovať. Stano-
vili sme si päť bodov – zvedavosť, 
inovácia, dôvera i starostlivosť, 
komunikácia s porozumením a eu-
rópsky rozmer s akcentom na de-
mokraciu a multikultúrnosť.“
Veľkou témou bolo počas kandida-
túry to, či postaviť kamenné divadlo 
v Trenčíne, alebo nie. V tomto 
momente sa s takou stavbou neu-
važuje. Publiku dokážu ponúknuť 
predstavenia na alternatívnych 
miestach, kde sa dá umiestniť pó-
dium pre divadlo, ale do budúcnosti 
sa to vylúčiť nedá, ak sa to ukáže 
ako potrebné.
Ako na záver dodala L. Dubačo-
vá, kultúra je nielen voľnočasová 
aktivita, ale zohráva dôležitú úlohu 
pri tom, ako žijeme.
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

MARTIN SI TY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL

Rastislav Mažgút s glóbusom Petry Vlhovej
za celkové prvenstvo vo SP. Foto: archív

O projekte EHMK a kultúre v meste hovorila Lucia Dubačová z Trenčína. Foto: MN

Kultúra zohráva dôležitú úlohu v našom živote
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ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY 

Chodník prinesie úžitok bývajúcim i nakupujúcim

UMB Banská Bystrica – univerzita tretieho veku stredisko Martin

Prístup k obchodnému centru 
Tesco na Ľadovni bol dlhodobo 
nedoriešený a dlhodobo bol aj 
predmetom kritiky zo strany 
občanov - tak z Ľadovne II. 
(z Ul. J. Kronera), ako aj z 
Ľadovne III. (z Lermontovovej 
ul.). Napokon sa všetci dočkali - 
tak obyvatelia ako aj kupujúci, 
podstatného zlepšenia.

Koncom júna bola dokončená 
hlavná stavba chodníka - vrátane 
prvkov pre osoby so zdravotným 
postihom. Nasleduje ešte 
vyznačenie priechodov pre chodcov 
a aj verejné osvetlenie - podľa 
návrhov, ktoré na to spracujú 
odborníci.
Výbor mestskej časti vyčlenil zo 
svojho rozpočtu na chodník 29 
000 eur. Nepríjemným poznaním 

je, že približne pred rokom, keď 
sa už poslanci týmto chodníkom 
zaoberali, bola cena diela na 
úrovni 12 000 eur... Podobne 
zasahuje čas a krízy negatívne aj 
do iných stavieb – typové hniezdo 
6 polopodzemných kontajnerov, 
ktoré stálo pred rokom 30 000 eur, 
dosahuje po enormnom náraste cien 
stavebných materiálov 60 000 eur...
Autor, foto: (mb)

ponúka v akademickom roku 
2022/2023 nasledovné študijné 
odbory :
3-ročné  štúdium:
• Anglický jazyk pre začiatočníkov
• Ruský jazyk pre začiatočníkov
• Dejiny výtvarného umenia
• Prírodné bohatstvo Slovenska
• Psychológia
• Kresba a maľba 
• Spoločenský a diplomatický 

protokol
• Záhradná architektúra a okrasné 

záhradníctvo

1-ročné štúdium:
• Anglická konverzácia pre mierne 

pokročilých
• Liečivé rastliny
• Putovanie fatranskou prírodou 

(turisticko-vzdelávací program)
• Výživa a zdravie
• ITK - Práca s počítačom   

(Textový editor MS WORD)
• ITK - Práca s počítačom   

(Textový editor MS WORD,  
prezentačný editor PowerPoint)

• ITK - Práca s počítačom   
(Tabuľkový kalkulátor Excel)

Všetky uvedené programy budú 
realizované v Martine.  Bližšie infor-
mácie o obsahu študijných progra-
mov, organizácii štúdia a e-prihlášku  
nájdete na webovej stránke UMB 
Banská Bystrica.

Kontakt: 
utv.mt@umb.sk, 
Ing. Mária Kleňová, PhD., 
vedúca strediska UMB UTV 
v Martine

Miesto blata bude cesta za nákupom konečne bezpečná i kultúrna

Osobnosti

Vojtech Budinský-Krička
Archeológ, univ. profesor (pôv. do r. 1941 
Budaváry, * 24. 7. 1903 Ružomberok  – † 
5. 1. 1993 Košice). Vyštudoval na gymná-
ziu v Ružomberku a na Právnickej a Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave, 1926 – 1927 
na Jagelovskej univerzite v Krakove. Pôso-
bil ako profesor na gymnáziu v Kláštore p. 
Zn., knihovník v Zemepisnom seminári FF 
UK v Bratislave, 1929 – 1933 ako kustód 
archeologického odd. SNM v Martine, 
neskôr v Čs. štátnom archeologickom 
ústave v Prahe, 1939 – 1941 riaditeľ Št. 
archeologického ústavu v Martine, potom 
prednášal na Filoz. fakulte Slovenskej uni-
verzity v Bratislave, v roku 1951 – 1954 bol 
nezákonne väznený, neskôr pracoval v Ar-
cheologickom ústave. Patril ku zakladate-
ľom, organizátorom a vedúcim predstavi-
teľom modernej slovenskej archeológie, 
po príchode do Martina začal v rámci SNM 
realizovať profesionálny archeologický 
výskum na Slovensku, po návrate z Prahy 
ho po r. 1939 aj inštitucionalizoval popri 
SNM aj v Štátnom archeologickom ústave 
v Martine (v roku 1953 ho presťahovali 
do Bratislavy). Angažoval sa aj v Matici 
a v Muzeálnej slov. spoločnosti, študoval 
o. i. kostoly a cintoríny v Turci a Liptove, 
čo zachytil aj v monografiách Výtvarný 
prejav slovenského praveku (1942) a Prvé 
radové staroslovenské pohrebištia v Turci 
a Liptove (1944) a neskôr ako spoluautor 
syntetickej práce Dejiny Slovenska (1947).
Po nástupe totality ho perzekvovali, väznili, 
vylúčili zo školských služieb. Venoval sa 
štúdiu archeologických lokalít na vý-
chodnom Slovensku, viacero kníh a štúdií 
publikoval doma i v zahraničí. V r. 1969 
bol vyznamenaný Cenou A. Kmeťa. Jeho 
životné dielo obsahuje vyše 300 publikácií 
skoro zo všetkých oblastí slovenského 
archeologického bádania. Jeho rukopisná 
pozostalosť sa nachádza v Archíve literatú-
ry a umenia SNK v Martine a v Archeolo-
gickom ústave SAV v Nitre.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

Bezpečnosti rozhodne pomôže aj inštalácia osvetlenia
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Už sa vám stáva, že vás po meste oslo-
vujú neznámi ľudia a hovoria: "To je 
dobre, že ste sa na to dali, že kandidu-
jete. :)" Je pravda, že "štálka" je zná-
my a zaužívaný pojem. No kto ste, 
Juraj Stahl, už 30 rokov spolumajiteľ 
cestovnej kancelárie STAHL  
REISEN v centre Martina? 

Vieme, že adept na oživenie poslanec-
kých radov v Martine, no prečo? S čím 
prichádzate? Malý rozhovor nad šálkou 
kávy, no vonkoncom nie na oddychové 
témy, nasleduje.
–  Nedávno sme mali pár fotografií diel-
ne môjho starého otca v knihe I. Dob-
rovolného. Ja vravím, že každá Dobro-
volného kniha je udalosť. Lebo sa tomu 
nikto iný nevenuje a k tým informáci-
ám sa nedá prísť nikde inde. Stále ho-
voríme o histórii Martina, ale je to často 
len prázdna bublina. Sme vraj všetci 
hrdí na históriu Martina, ale postavme 
si otázku: Na koho? Čo o nich vieme? 
Mám to otestované, kedysi sme urobili 
prieskum. Výsledok bol veľmi slabý...

Ide o to, aký priestor si teraz nájsť 
Martinu, ako zúročiť históriu, ako 
na ňu nadviazať...  No otázka je, čo 
s tým? Pomenovať to, tým sa ešte nič 
nezmení.
– Minimálne treba jestvujúce muze-
álne inštitúcie "presunúť" do 21. sto-
ročia.  Mnohé sú štátne, mesto na ne 
nemá priamy vplyv. Ale možno vstú-
piť do kontaktu s ľuďmi, ktorí to môžu 
ovplyvniť a povedať im: poďme urobiť 
niečo spolu... Máme tu SNM a jeho ex-
pozícia má povedzme 50 rokov. Dnes 
už prechádzame do 3D, hologramov, 
virtuálnej reality a pod. 

Chýba, že mesto nevytvára nejaký rá-
mec, v ktorom si nájdu svoje pole pô-
sobnosti aj tieto národné inštitúcie?
– Všade vo svete je to tak, že sú aj men-
šie i veľké firmy, ktoré majú záujem pre-
zentovať sa aj v mieste svojho pôso-
benia. Viem si predstaviť, že deti prídu 
povedzme do Národnej knižnice a po-
pri tom, čo tam vidia, si aj samy odskú-
šajú opravovanie starej knihy, pričuch-
nú k technológii, lepidlám, odnesú si 
so sebou domov niečo, čo sami urobi-
li. Divadlo má napr. raz do roka komen-
tovanú prehliadku, keď je Noc diva-
diel. Ľahko sa môže stať, že práve ten 
jeden termín ľudia nestihnú... No keby 
to bolo častejšie, ľudia by mohli ľah-
šie prísť, obliecť si nejaké staré kostý-
my, pofotiť sa v tom, aby to bolo atrak-
tívne, aby si z toho odniesli zážitok. Tak 

sa to robí vo svete, 
ja nehovorím nič, 
čo by som niekde 
vo svete nevidel.

Toto by ste chceli 
priniesť do mes-
ta, do zastupiteľ-
stva?
– Toto všetko je 

otázka cestového ruchu. Mesto Mar-
tin nemôže podnikať v cestovnom ru-
chu, ale môže vytvárať podmienky, aby 
to tu všetko mohlo fungovať – napr. aj 
tým, že bude vytvárať mestu a regió-
nu nejakú značku, bude sa zo združe-
ných prostriedkov zúčastňovať výstav, 
môže prevádzkovať informačnú kan-
celáriu – no ja som bol teraz zhrozený, 
keď som počul, že mesto sa chce zba-
viť prevádzkovania TIK. Ako sa bude 
mesto bez TIK-u prezentovať, keď ne-
bude mať na ňu vplyv? A môže vytvá-
rať nejaké informačné systémy, len ono 
sa môže zapájať do niektorých progra-
mov, do dotačných schém, do projek-
tov označovania tabuľami, QR kódmi. 
Takmer všetky zaujímavé domy dejate-
ľov tu už dnes nie sú – ale vieme ich na-
modelovať, ukázať, ako vyzerali, môžu 
sa ľudia aj po nich virtuálne prejsť, 
môžu si napr. pozrieť výstavu výšiviek 
v Paulinyho dome na Vajanského ná-
mestí. Len to treba pripraviť, zrealizovať 
a spropagovať.

Zdá sa, že vás to ide baviť - poslanco-
vať...?
– Nešiel by som do toho, keby som ne-
vedel, že do toho chcem viesť nejaký 
obsah. Záleží, samozrejme, na akých 
ľudí tam ešte človek narazí, aká bude 
ochota. No keď vidím, že všade vo sve-
te to ide. A pritom, keď na to máme 
v mnohých smeroch lepšie podmien-
ky; niekde dokážu aj "z blbosti" spraviť 
niečo atraktívne pre cestovný ruch, tak 
v Martine by sme to tiež mali dokázať.
Máme tu geniálnu vec - skanzen. Naša 
Asociácia cestovných kancelárií a agen-
túr  asi pred štyrmi rokmi robila v Mar-
tine celoslovenské stretnutie CK. Šli 
sme do skanzenu, a nielen z Bratislavy, 
ani zo Žiliny ľudia netušili, že v Martine 
máme taký skanzen...! 

Otázkou je, čím a ako začať... 
– To nebude jednoduchý proces, bude 
to trvať niekoľko rokov. Môj plán je vy-
budovať návštevnícke centrum mes-
ta Martin. Hovorí sa aj o mestskom mú-
zeu, ... ja to vidím všetko zastrešené 
v kine Moskva, prípadne inom vhod-

nom priestore. Ľudia z TIK-u by mohli 
aj sprevádzať v múzeu, v Martine by sa 
ešte stále dali zohnať mnohé exponáty, 
s kvalitnými propagačnými materiálmi, 
s olejčekmi ako od turčianskych olejká-
rov, so šiltovkami, tričkami, perami...,  
kinosála tam môže zostať, ale musí sa 
dobudovať zázemie. Dá sa to vyriešiť 
ako prepojiteľný, variabilný priestor, aj 
pre maličké koncerty, výstavy, i pre al-
ternatívne divadlo. Je to problém finanč-
ný aj organizačný, ale treba to premys-
lieť a naprojektovať.
Alebo – prečo pre podčiarknutie identity 
Martina nepoužívame originálne písma, 
ktoré vytvoril Martin Benka? Podobne 
modrotlač – môžu vzniknúť tričká, kto-
ré sa budú odvolávať na martinské mod-
rotlačové dielne, môžu sa spraviť reedí-
cie starých kníh...

No vždy to závisí aj od sily, kto-
rú budete mať ako poslanec i ako 
klub, od schopnosti získať si ďalších 
pre určité riešenia.
– Pre cestovný ruch jednoznačne tre-
ba spojiť komisiu kultúry a komisiu 
pre cestovný ruch. A úplne ťažisko-
vá je Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu. Tú treba oživiť, rozhýbať. 
Ona má pri platnom systéme geniál-
ne možnosti samofinancovania. Vychá-
dza z počtu prenocovaní, dôležité je, aby 
boli v organizácii veľké hotely, kúpe-
le a pod. Prvým príjmom OOCR môže 
byť poplatok z ubytovania, druhým príj-
mom je členské a mimoriadne členské 
do OOCR, to sa spočíta, vykáže minis-
terstvu dopravy a  tretí príjem je: koľko 
peňazí vykáže daná OOCR, ešte toľko  
dostane nasledujúci rok z ministerstva.

Ako chcete získať podporu v zastu-
piteľstve?
– Vysvetľovaním, argumentovaním. 
Dobrý presvedčovací nástroj bude, keď 
pôjdeme na OOCR Liptov, tam nám 
ukážu, ako to oni robia. Keď si porovná-
te rok 2020, dostala OOCR Liptov tým 
systémom, ktorý som spomenul, 1 050 
000 eur, kým OOCR Turiec: 42 000 eur.
Momentálne tí, ktorí by u nás mali byť 
členmi OOCR, členmi nie sú a za sys-
tému, ako naša OOCR funguje – ani 
nebudú. Čaká sa, ako dopadnú voľby 
a ako sa to zmení. 

Samozrejme, predpokladom je, že 
zastupiteľstvo bude fungovať na vec-
nom princípe. 
– To, ako to funguje teraz, nás priviedlo 
do dnešného stavu.
Pripravil: Michal Beňadik

STRED
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Čo chce priniesť do správy Martina Juraj Stahl 

Miroslav Tuma
Vedec, pedagóg, esejista, publicista, 
emer. univ. prof. (*17. 1. 1931 Vrútky – ). 
Priekopník metodológie na Slovensku. 
Vyštudoval na gymnáziu v Martine a na 
Strojníckej a elektrotechnickej fakulte 
SVŠT v Bratislave. Po štúdiu nastúpil 
do Turč. celulózok a papierní v Martine, 
potom na SPŠ, pôsobil vo Vydavateľ-
stve Osveta, vo výskumných ústavoch. 
Od r. 1977 bol riaditeľom Združeného 
vedecko-výskumného pracoviska SAV 
a ZŤS v Martine. Ďalšie jeho pôsobiská: 
UTAR Martin (čiastočne aj VVÚ Martin), 
Pragoconsult,  krátko na Ministerstve 
privatizácie, FF UK, FF UPJŠ v Prešove. 
Od r. 1992 pracoval vo vlastnej vzde-
lávacej firme Educoconsulting Martin.  
1995 – profesor pedagogiky, nastúpil ako 
pedagóg Fakulty prírodných vied (neskôr 
Fakulty humanitných vied) UMB v Ban-
skej Bystrici. 2004 – 2012: Univerzita 
J. A. Komenského Praha, pracovisko 
v Trenčíne, neskôr Bankový inštitút, detaš. 
pracovisko v Lipt. Mikuláši. Je autor 
a účastník mnohých projektov nadčasové-
ho významu – o.i. priemyslovky na Hosti-
hore, Pedagogického inštitútu, skanzenu... 
Opakovane tvorca projektov etablovania 
rôznych vysokých škôl v Martine a nie-
ktorých ich študijných odborov. Miroslav 
Tuma sa svojou multidisciplinárnou orien-
táciou a širokospektrálnym zvládnutím 
niekoľkých vedných odvetví radí medzi 
uznávané autority v spoločensko-vednej, 
prírodovednej, technickej a pedagogickej 
oblasti. Je autorom vyše 150 kníh, učebníc 
a učebných textov, publikoval vyše 450 
článkov, zverejnil 219 statí a príspevkov, 
publikoval vyše 40 výskumných správ, 
expertíz a patentov a v priemysle sa reali-
zovalo až 23 jeho významných projektov. 
Predtým aktívny, dnes čestný člen Rady 
národnej kultúry v Martine, nositeľ ocene-
nia Čestný občan mesta Vrútky, pamätnej 
plakety ŽSK, Ceny Mesta Martina (2011), 
Zlatej medaily UMB.
Zdroj: MY Turiec, 
foto: archív ŽT a autora

Osobnosti

Juraj Stahl
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 Ako sa uchytila predajňa Zrnko 
na Severe, majú o tieto produkty 
obyvatelia tejto mestskej 
časti (ale aj z celého Martina) 
záujem? – bola prvá otázka MN 
pre Vojtecha Vnučáka (manažér 
potravín Zrnko). 

Predajňu sme otvorili pred viac 
ako mesiacom. Za prvý mesiac je 
veľmi skoro hodnotiť, ale vyzerá 
to veľmi sľubne. Ale stále máme 
priamo na predajni veľa práce, 
tovar preskupujeme, zisťujeme 
od zákazníkov, čo im chutí, o čo by 
mali ešte záujem. Snažíme sa im 
vyhovieť v tej najlepšej miere, aby 
odchádzali spokojní a nakúpili si 
všetko, čo potrebujú. Momentálne 
sme žiaden tovar natrvalo 
nevyradili, práve naopak, každý 
týždeň niečo pribudne. Najväčšou 
novinkou bude spustenie malého 
občerstvenia, ktoré si návštevníci 
po zaplatení budú môcť zobrať 
so sebou.

Prečo ste otvorili prevádzku aj 
Martine, vyhovuje vám lokalita 
na Severe?
Priestor v meste sme hľadali 
dlho. Zákazníci, ktorí u nás 
v Žabokrekoch nakupovali, sa 
často sťažovali na dostupnosť 
našej predajne najmä vzhľadom 
na dopravnú situáciu v Košťanoch 
n. T. Počas lockdownov 
a pandémie, keď boli cesty 
relatívne prázdne, to bolo fajn, 

ale akonáhle sa život rozbehol 
na plné obrátky a kolóny sa vrátili 
na denný poriadok, pocítili sme 
to zvýšeným počtom zákazníkov. 
Ľuďom sa nechcelo tak často jazdiť 
a stáť v kolónach, pýtali sa, či také 
potraviny otvoríme aj v Martine. 
Inzeráty a obhliadky trvali vyše 
roka. Predajňu máme v strede 
sídliska, kde býva veľa obyvateľov 
všetkých vekových kategórií. 
Hneď vedľa je dopravné ihrisko, 
z ktorého počuť zabávajúce sa 
rodiny. Od mamičiek, ktoré chcú 
zdravú stravu bez zbytočných 
éčok pre svoje detičky, cez rodiny, 
ktoré chcú čerstvé kvalitné pečivo, 
po dôchodcov, ktorí milujú našu 
bryndzu, med či kefír. U nás si 
vyberie každý. Vďaka tejto lokalite 
robíme kúpu poctivých potravín 
dostupnou pre každého. 

Po čom je z ponúkaného 
sortimentu najväčší dopyt? 
Najväčší dopyt je po produktoch 
dennej spotreby. Kváskové 
pečivo z našej pekárne, mliečne 
výrobky z Necpalskej mliekarne, 
mlieko, maslo, veľmi žiadaná 
je hydina z TopFarm. Paradajky 
z Kameničian mávame pravidelne 
vypredané. Naši zákazníci si ich 
veľmi pochvaľujú a hovoria, 

že chuťovo 
sa nedajú 
porovnať 
s tými bežnými 
vo veľkých 
reťazcoch. 
Nedávno sme 
vyhradili jeden 
celý regál 
pre bezlepkový 

tovar, ktorý sa stal okamžite 
hitom. Ľudia s touto intoleranciou 
nájdu všetko na jednom mieste 
a pochvaľujú si to.

Pociťujete ako problém 
nedostatočnú kapacitu 
parkovacích miest?
Parkovanie na sídliskách býva vždy 
menší problém. V pláne máme 
výstavbu vlastného parkoviska 
rovno pred predajňou, takže ľudia 
z celého Turca tu potom môžu 
prísť, bezproblémovo zaparkovať, 
nakúpiť a nebudú sa musieť vláčiť 
s ťažkými taškami. Momentálne 
môžu zákazníci parkovať pri ZŠ 
A. Dubčeka pozdĺž telocvične, kde 
je takmer vždy voľné miesto, čo 
je blízko našej predajne. A tí, ktorí 
nepoznajú Sever, určite poznajú 
Kocku, kde je veľké parkovisko. 
Odkiaľ je to tiež len pár krokov 
do Zrnka.

Ste spokojný s tým, ako sa mesto 
Martin rozvíja? 
V mestskom zastupiteľstve 
sedia roky tí istí ľudia. Myslím 
si, že prišiel čas to zmeniť. 
Rozhodol som sa kandidovať 
na komunálneho poslanca MsZ 
za mestskú časť Košúty hlavne 
preto, že vidím, ako mesto Martin 
stagnuje a upadá. Mojou víziou 
je spolupodieľať sa na vytváraní 
poriadneho funkčného mestského 
parku, aký existuje v niektorých 
iných mestách na Slovensku (napr. 
Bratislava či Trnava) a v zahraničí. 
Samozrejme, že chcem v tejto 
mestskej časti riešiť aj ostatné 
problémy, ktoré sa týkajú Košút 
a ktoré obyvateľov trápia, ako napr. 
parkovanie, odpady. Takisto by 
som rád pomáhal rozvíjať cestovný 
ruch v Martine. Je dôležité, aby 
sme v tejto oblasti, v ktorej má 
mesto Martin obrovský potenciál, 
začali spolupracovať.

Autor: ľch

SEVER

Poctivé potraviny si môžete kúpiť už aj v Martine

Potraviny Zrnko sa nachádzajú na Palkovičovej ul. Foto: ľch

Ivan Štefan Daxner 
Politik, kultúrny pracovník, publicista a pe-
ňažník (* 2. 2. 1860 Nagykalló, Maďarsko 
– † 28. 12. 1935  Tisovec).  Syn slovenské-
ho slovenského šľachtica s prídomkom de 
Tótzabar, významného politika, právnika, 
iniciátora Mikulášskych žiadostí (1848), 
hl. osnovateľa Memoranda z r. 1861 Šte-
fana Marka Daxnera (1822 – 1892). Man-
žel Ľudmily, rod. Jesenskej, dcéry štúrov-
ca Jána Baltazára Jesenského-Gašparé 
a vnučky K. Kuzmányho, otec Štefana Da-
xnera (organizátora národnej gardy v Mar-
tine, 1918, a technického správcu Dielne 
na náradie; Ivana Marka Daxnera – podni-
kateľa a dôstojníka v Rusku, veliteľa pan-
cierového vlaku čs. légií, účastníka bojov 
proti boľševikom). Po vysokej škole tech-
nickej v Nemecku pracoval krátko u sta-
viteľa B. Bullu v Martine, v r. 1905 – 1913 
bol hl. riaditeľom Tatrabanky v Martine, 
v r. 1913 – 1924 pôsobil v USA kde vyvíjal 
úsilie na záchranu pohľadávok Tatrabank 
v USA, bol tajomníkom Slov. ligy v Ame-
rike, vtedy vrcholnej predstaviteľky kra-
janského hnutia v Amerike. Krátko redigo-
val Amerikánsko-slov. noviny. Z poverenia 
Slov. ligy vypracoval v duchu Memoran-
da z r. 1861 Memorandum o krivdách a po-
žiadavkách Slovákov v Uhorsku, čo vyvo-
lalo ohlas. Bol signatárom Clevelandskej 
(1915) a Pittsburskej dohody (1918). Ako 
prívrženec programu T. G. Masaryka spo-
lupracoval s českými krajanskými spolka-
mi. Angažoval sa za vytvorenie spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, bol spoluiniciá-
torom miliónovej dolárovej zbierky na po-
moc Slovákom. Po návrate z USA žil 
v ústraní v Tisovci, v r. 1924 napísal prácu 
Vnútorná kolonizácia na Slovensku. Po-
pri Hodžovi bol druhým najvýznamnejším 
ideológom československej kolonizácie 
južného Slovenska, vo svojej práci podrob-
ne opísal ciele procesu – vytvoriť na Ma-
ďarmi obývanom území slovenské kolónie 
s osídlením niekoľkostotisíc obyvateľov. 
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
archiv.nbs.sk, foto: Lexikón

Osobnosti
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„Mesto Martin stagnuje 
a upadá, je čas to zme-
niť.“

Vojtech Vnučák
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Minulý mesiac bolo ukončené ve-
rejné obstarávanie na dodanie det-
ských prvkov na podhájske detské 
ihriská. (Ide o hracie prvky, ktoré 
sa už „nezmestili do kapacity" mi-
nuloročného obstarávania kvôli 
max. finančným limitom zákazky.) 

Koniec júna a začiatok júla preto 
znamenal pre viaceré lokality zmeny 
v prospech detí a rodín. Ide o tieto lo-
kality, kde sú k dispozícii nové ihris-
ká (prvky):
- ihrisko Tulská, Stráne: doplnenie 
jestvujúceho mobiliáru o lanovú pre-
liezku a kresliacu tabuľu 
- MŠ Podhájska, Podháj: doplne-
nie jestvujúceho mobiliáru o multi-
funkčnú vežu 
- Ul. Timravy, Podháj: vytvorenie 
nového miniihriska s pružinovou 
hojdačkou, šmýkačkou, 2x reťazo-
vá hojdačka, trojitá hrazda a dopa-
dová plocha. Neskôr pribudnú ešte 
lavičky.
V spolupráci s občanmi sme riešili 
umiestnenie nového ihriska na Ul. 
Timravy. Ihrisko bude vyzerať ako 
novovzniknuté miniihriská min. rok 
na jeseň na Ul. mládeže a Gorkého 
(viď foto). Teraz je zámer vytvoriť 
takýto priestor aj na opačnej strane 
ulice Gorkého, t. j. na Ul. Timravy. 
Ideálny je priestor v blízkosti byto-
vého domu, kde žijú rodiny s ma-
lými deťmi a predseda bytového 
spoločenstva súhlasí s umiestnením 
(aby sa nám nestalo, že po osadení 
niektorí obyvatelia budú protestovať, 
že oni si ihrisko v blízkosti neželajú; 
máme aj takéto prípady a rešpektu-
jeme to). Toto ihrisko by tiež nemalo 
byť v blízkosti Nám. protifašistic-
kých bojovníkov, nakoľko tu sa už 
zrejme v auguste začne s realizáciou 
moderného areálu (ihrisko s par-
kom).
Občanov isto poteší výstavba no-
vého chodníka na časti Ul. J. Go-
liana (od križovatky s Bagarovou ul. 
po Ul. H. Meličkovej).
Aj keď chodník chýba v celej „strán-
skej“ časti tejto frekventovanej uli-
ce, riešime len jej najnebezpečnejšiu 
časť – neprehľadný úsek v oblúku 
a navyše neosvetlený. Chodník bude 
mať dĺžku cca 80 m a štandardnú šír-
ku 1,5 m. V cene 27 000 eur hradenej 
z rozpočtu mestskej časti sú stavebné 
práce, verejné osvetlenie a doprav-
né značenie (prechod pre chodcov 
cez Bagarovu ul.) a retardér. 
Autor: (bk), foto: T. Ignačák

PODHÁJ-STRÁNE

Novinky na Podháji/Stráňach - detské ihriská a chodník

Ján Junas
Lekár, historik medicíny, publicis-
ta a pedagóg (*19. 8. 1925 Turčiansky 
Peter – † 14. 5. 2002 Martin). Vyštudo-
val medicínu na Lekárskej fakulte SU 
v Bratislave, aktívne sa zúčastnil SNP 
ako príslušník II. partizánskej brigády 
M. R. Štefánika. Pôsobil na chirurgic-
kom odd. Št. nemocnice v Lipt. Miku-
láši a vojenský lekár v Ružomberku, 
od r. 1958 sa presťahoval do Martina 
a bol chirurgom Okr. ústavu národného 
zdravia (1958 – 1967) a súčasne prof. 
na Str. zdravotníckej škole. R. 1967 za-
ložil a do r. 1976 viedol Kabinet dejín 
medicíny a zdravotníctva, 1974 – 1990 
Katedru hygieny a sociálneho lekár-
stva LF UK v Martine. Bol mimoriad-
ne plodným odborným spisovateľom 
a popularizátorom medicíny, vydal 13 
monografií, 4 vysokoškolské učebnice, 
18 brožúr a vyše 1100 článkov v temer  
50 časopisoch. Z monografií: Od ka-
menného noža po umelé srdce, Príruč-
ný atlas prvej pomoci, Dejiny medicíny 
a zdravotníctva, Encyklopédia zdravia 
pre deti a mládež. Viaceré vyšli opako-
vane. Venoval sa aj vlastivednému vý-
skumu, kde sa zameral na regionálnu 
históriu, napr. Ján Jessenius, 100 rokov 
martinskej nemocnice, ale najmä Tur-
čianske chotáre (1966), kde vychádzal 
z bohatých zdrojov ľudovej slovesnosti 
a folkloristických tradícií rodného kraja. 
Spracoval okolo 130 hesiel do Sloven-
ského biografického slovníka, ako edi-
tor pripravil Knižku olejkársku (1969), 
preložil 12 kníh odbornej literatúry 
i beletrie z ruštiny. V r. 1965 získal pla-
ketu Za zásluhy o rozvoj mesta Martin 
a 1974 okresu, 1985 Zlatú plaketu Le-
kárskej fakulty UK v Martine.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: archív autora 

Rubriku pripravuje:
Michal Beňadik

Osobnosti
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Nový chodník v neprehľadnom oblúku

Nové hracie prvky obohatia podhájske detské ihriská

Chodník bude aj osvetlený, približne polovica je už hotová

Prostredie pre deti bude modernejšie i nápaditejšie
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Dušan Kubička je poslancom 
MsZ v Martine za Košúty od roku 
2010. Ako sa za ten čas zmenila 
táto mestská časť? – spýtali sa ho 
MN na úvod rozhovoru.

Pokojný charakter Košút sa zmenil 
už dávnejšie, najmä výstavbou 
nákupných stredísk. Bolo to ešte 
pred mojím pôsobením v komunál-
nej politike. Nevzhľadné funkciona-
listické stavby dosť výrazne, a ja si 
myslím, že aj pomerne negatívne, 
ovplyvnili  život ľudí v tejto naj-
menšej mestskej časti Martina. 
Mnohí určite ocenili dostupnosť 
služieb, ale na druhej strane si 
možno ani neuvedomili, že sa tým 
veľa zmenilo. A čo sa týka môjho 
pôsobenia vo funkcii poslanca, 
riešili sme s kolegami vo väčšine 
prípadov štandardné záležitosti ako 
chodníky, parkovacie plochy, opravy 
ciest, plochy pre oddych i šport 
a pod. Na čo som však obzvlášť 
hrdý, je projekt Košútskeho jazierka, 
pri ktorom som bol od úplného 
začiatku. Nie je náhodou, že v roku 
2015 bol ocenený ako najlepší 
projekt na Slovensku. Musím 
spomenúť aj projekt cyklotrasy 
z centra mesta do Košút (budovaná 
na dve etapy), ktorá, ako verím, 
bude raz pokračovať až do Priekopy 
a Sučian. 

Prečo sa nepodarilo uskutočniť 
a dotiahnuť do konca tzv. 
„kruháč“, ktorý spôsobuje ranné 
a popoludňajšie zápchy v Košú-
toch? 
Naivne som si myslel, že tento 

problém 
môžu 
poslanci 
nejako 
ovplyvniť, 
alebo sa ho 
pokúsiť vyrie-
šiť. Bohužiaľ, 
zmýlil som 
sa. Poslanci 

majú len určité kompetencie, ale 
nie sú všemocní. Nedokázalo to 
za pomerne dlhý čas ani samotné 
vedenie mesta. Je v tom totiž 
veľmi veľa rôznorodých faktorov, 
ktoré tento problém komplikujú. 
V súčasnosti je v pláne v Košútoch 
vybudovanie inteligentnej svetelnej 
križovatky, ja však nie som presved-
čený, že je to najlepšie riešenie. Som 
skôr naklonený variantu rozšírenia 
„kruháča“ na veľkú okružnú 
križovatku.

Nie si len poslanec, ale aj cyklo-
aktivista a predseda Turčianskej 
bicyklovej skupiny JUS. Aké 
aktivity teraz vykonávate? 
Už takmer štvrťstoročie pôsobí 
Turčianska bicyklová skupina JUS 
v Martine a regióne Turiec. Za ten 
čas vykonali ľudia z TBS JUS množ-
stvo aktivít, z ktorých vznikli stovky 
kilometrov cyklotrás, tematických 
trás, orientačných bodov, mapových 
panelov, rozhľadní a iných prvkov, 
ktoré treba udržiavať. Je to obrovský 
záväzok voči cykloturistom a kaž-
doročne nás to stojí veľa času a aj 
nemálo finančných prostriedkov. 
Ak chceme tento produkt aktív-
neho cestovného ruchu v regióne 

naďalej prevádzkovať, musíme 
robiť pravidelnú obnovu a údržbu 
cyklotrás. A to je momentálne našou 
hlavnou náplňou. 

Ako si spokojný s rozvojom 
cyklodopravy v Martine?
Keď jazdím po cyklotrase z Vrútok 
do Martina, vždy si vravím, že 
toto je pre mňa osobne najlepší 
projekt za ostatné volebné obdobia 
v Martine. Som rád, že som mohol 
osobne prispieť k jeho vzniku. Takže 
som spokojný, že sa vybudovala 
nielen táto cyklotrasa, ale aj ďalšie. 
Na moje životné tempo je rozvoj 
cyklodopravy v meste pomalší, ako 
by som si predstavoval, ale keďže 
pracujem v tejto oblasti, tak viem, že 
niektoré procesy trvajú dlho. Preto to 
akceptujem. 

Uvažuje sa s výstavbou cyklotrás aj 
v blízkosti nášho mesta, napr. v sme-
re na Sučany či Košťany n. T.? 
Nielen uvažuje, ale už sa podnikajú 
aj konkrétne kroky na jej projektovú 
prípravu a následnú výstavbu. Ešte 
to však určite nejaký čas potrvá.

Si tiež športovec, rozhodca a či-
novník vo florbale. Ako sa pozeráš 
na to, že 53-tisícové mesto Martin 
(deviate najväčšie na Slovensku) 
stále nemá športovú halu?  
Ako rozhodca, tréner či divák som 
pochodil množstvo športových 
hál na Slovensku. Takmer vždy 
s povzdychom: „Čo by som za to 
dal, keby bola takáto hala u nás“. 
Viacúčelovú športovú halu potre-
bujú všetky halové športy v Martine 
ako soľ. My, florbalisti, trénujeme 
v neadekvátnych podmienkach 
v malých telocvičniach, ktoré, okrem 
iného, ani rozmerovo nevyhovujú zá-
kladným rozmerom hracej plochy 40 
x 20 m. Napriek tomu dosahujú naši 
mladí florbalisti vynikajúce úspechy 
(tento rok 2. miesto na M-SR v ka-
tegórii mladší žiaci a na 4. mieste 
skončili starší žiaci). Nemôžeme 
postaviť ani viac družstiev, lebo 
nemáme kde trénovať a hrať, aj keď 
záujem detí o tento šport každoročne 
rastie. Novovznikajúci športový 
areál Pltníky by bol najvhodnejšou 
lokalitou na vybudovanie novej haly. 
Keby sa tak stalo, tak za florbalistov 
môžem povedať, že by sa do Martina 
chodilo  minimálne na zápasy  
1. ligy.
Autor: ľch

KOŠÚTY

Dušan Samuel Jurkovič
Architekt (*23. 8. 1868 Turá Lúka – † 21. 
12. 1947 Bratislava). Vyštudoval v Šopro-
ne a na priemyselnej škole stavebnej 
vo Viedni. Od r. 1888 bol praktikantom 
u architekta a staviteľa B. Bullu v Martine, 
1889 – 1899 u M. Urbánka vo Vsetíne. 
1899 – 1914 architekt v Brne, 1914 – 1918 
na veliteľstve rakúsko-uhorskej armády, 
1919 – 1922 vládny komisár pre zachova-
nie umeleckých pamiatok na Slovensku, 
od r. 1922 samostatný architekt v Brati-
slave a Prahe. Patril k popredným slov. 
architektom, ktorí na konci 19. a v prvej 
polovici 20. stor., ktorí vychádzali v tvorbe 
z národopisných prvkov a organicky ich 
včleňovali do svojich projektov v súlade 
s vývojovými tendenciami svetovej 
architektúry. Sprvu projektoval valaš-
ské a slovácke ľudové stavby, v druhej 
etape uplatnil anglické zásady bývania 
a spojil ich s domácimi tradíciami (kúpele 
Luhačovice). Počas vojny sa vyprofiloval 
na uznávaného autora návrhov pomníkov 
a pamätníkov. Od r. 1918 sa ako hlavný 
tvorca štátnych architektonických úloh 
zúčastnil pri rekonštrukciách hradov 
a zámkov a kaštieľov, navrhoval pamät-
níky, napr. v r. 1919 – 1928 mohylu M. 
R. Štefánika na Bradle, postavil viacero 
funkcionalisticky ladených stavieb – 
obytných i účelových budov. V začiatkoch 
ho silne ovplyvňovali návštevy a pracovný 
pobyt v Martine, najmä r. 1887 výstavka 
slovenských výšiviek a 1887 – 1888 vý-
stavba Národného domu v Martine. Spolu 
s architektom J. Paclom r. 1923 navrhol 
a r. 1924 – 1925 postavil 8 mestských 
domov na dnešnej Ul. V. Paulinyho-Tótha 
v Martine a 1925 – 1926 Štefánikov ústav 
na Malej hore, na Národnom cintoríne 
bol autorom pomníka jeho bratranca 
S. Hurbana Vajanského a M. Kukučína. 
V r. 1946 získal titul národný umelec, 
od r. 1964 sa udeľuje Cena Dušana 
Jurkoviča za architektúru.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

Osobnosti„Teším sa z rozvoja cyklodopravy v Martine“

V pláne je namiesto súčasného „kruháču“ vybudovanie inteligentnej svetelnej križovatky. Foto: ľch 

Dušan Kubička
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MN oslovili poslanca za mestskú 
časť Záturčie Róberta Gajdo-
ša, ktorému položili niekoľko 
otázok.

Pešie plateau 
je dlhodobým 
problémom. 
Ako je to 
s jeho rekon-
štrukciou?
V minulom 
roku bol 
na podnet 
poslancov MČ 
Záturčie vypracovaný technický 
posudok, ktorý konštatoval ha-
varijný stav. Preto je dnes pri po-
travinách Jednota uzavretá jedna 
prístupová rampa. Následne sme 
dali vypracovať z prostriedkov MČ
Záturčie projekt na kompletnú re-
konštrukciu. Teraz sa súťaží zhoto-
viteľ. Celková rekonštrukcia by sa 
mala uskutočniť v štyroch etapách 
(prvú plánujeme už tohto roku). 
Všetko je však v rukách vedenia 
mesta a poslancov. Otázkou je, či 
schvália peniaze na túto rekon-
štrukciu. Vzhľadom na to, že ide 
o havarijný stav, je to jednoznačná 
priorita pre mesto Martin.

V zrekonštruovanej budove 
pri SúZUŠ budú detské jasle. 
Koľko táto investícia stála?
Ide o prvé mestské detské jaslič-
ky v Martine. Som rád, že budú 
práve v Záturčí. Z eurofondov 
sme získali zhruba 350 000 eur, 
pričom zhruba ďalších 100 000 eur 
zaplatilo mesto Martin. Záturčie 
je jedna z mála častí, pre ktorú sa 
podarilo získať peniaze z eurofon-
dov. Jasličky by sa mali otvárať 
v januári 2023. Spočiatku pre 20 
detí, ale s možnosťou rozšírenia 
kapacity.

V akom štádiu je prípadná 
výstavba parkovacieho domu?
Parkovaciu politiku má v meste 
Martin na starosti spoločnosť 
Turiec, ktorú dlhodobo kritizujem 
za neschopnosť riešiť problém 
s parkovaním, čo je v Záturčí ob-
rovský problém. Čo sa týka parko-
vacích domov, konala sa architek-
tonická súťaž návrhov, ktorá stála 
desiatky tisíc eur. Ako poslanec 
si často študujem rozpočet mesta 
Martin. Viem posúdiť reálnosť 
projektu. Investícia do parkova-

cích domov v podobe, v akej bola 
predstavená, je pre mesto Martin 
neufinancovateľná. Vnímam to ako 
tzv. „predvolebné omaľovánky“.

Vlani sa po nákladnej rekon-
štrukcii odovzdal do užívania 
Dom kultúry v Záturčí. Je 
dostatočne využívaný? 
Chvalabohu, je veľký záujem 
o svadby, takže cez víkendy je 
využívaný vo veľkej miere. Okrem 
toho v ňom prebiehajú aktivity aj 
rôznych občianskych združení ako 
napr. ochotnícke divadlo, Turiec 
pre deti, stolnotenisový oddiel či 
SúZUŠ Záturčie. Čo sa však týka 
samotnej prevádzky a prístupu 
mesta, je to katastrofa. Slávnostné 
otvorenie bolo minulý rok, primá-
tor vtedy prestrihol pásku, a to bolo 
tak všetko. Dodnes mesto nedoká-
že nastaviť proces jednoduchého 
prenájmu. V jednoduchosti pove-
dané: Na to, aby ste si prenajali 
tento kultúrny dom, je potrebné 
vyplniť niekoľko papierov, dvakrát 
prísť osobne na úrad. No a každú 
zmluvu ešte podpisuje primátor. To 
je v 21. storočí pre mňa absurdné.

Ako je to s projektom prepojenia 
Záturčia s Pltníkmi?
Doposiaľ sa naťahovala projektová 
fáza. Menili sme projektanta, resp. 
sme odmietli vysokú cenu projek-
tovej dokumentácie. Našťastie, 
teraz ide všetko, ako má. Projekt 
na územné rozhodnutie je už  spra-
covaný. Ďalším cieľom je získať 
peniaze. Most ponad rieku Turiec 

sme naprojektovali tak, aby mohol 
slúžiť aj ako cyklomost. Dôvodom 
je, že peniaze z eurofondov sa 
budú opäť vo veľkom prideľovať 
práve na cykloinfraštruktúru. 
V auguste sa zapojíme do výzvy 
na prostriedky z plánu obnovy 
a ak neuspejeme, tak vo februári 
2023 do výzvy z eurofondov. Ak 
neuspejeme ani v tej, budem tlačiť 
na nového primátora a zastupi-
teľstvo, aby projekt dokončilo 
mesto, keďže pre Záturčie je most 
na Pltníky zásadný.

Čo sa môže ešte zrealizovať 
do konca volebného obdobia?
V Záturčí zvyšujeme počet lavičiek 
a postupne rekonštruujeme aj 
vnútrobloky. Zatrávnili sme aj 
plochu pred Jednotou, kde tiež už 
čakáme len na objednané lavičky 
a detské prvky. Do konca voleb-
ného obdobia dokončíme psí park, 
nové detské ihrisko oproti psiemu 
parku, ako aj to pred Jednotou. Sa-
mozrejme, uskutočnia sa aj všetky 
tradičné akcie, ktoré organizujeme 
(Záturčianske letné kino, Zátur-
čiansky športový deň, Záturčiansky 
pohár vo futbale atď). Urobíme aj 
ďalšie brigády pre ľudí, ktorých 
sme naposledy zapojili do čistenia 
psieho parku, predtým do jarného 
upratovania, nasledovať bude maľ-
ba v spolupráci so SúZUŠ Záturčie. 
Zvyšné peniaze, ktoré nám ostanú, 
použijeme na to, aby sme aspoň 
niektoré vnútrobloky v Záturčí 
dostali do funkčného stavu. 
Autor: ľch

ZÁTURČIE
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Jozef Holan
Lekár, vedec, pedagóg (*13. 8. 1919 Žilina 
– † 21. 6. 2005 Martin). Priekopnícka 
osobnosť v oblasti radiológie a nukleárnej 
medcíny. Medi cínu vyštudoval v r. 1949 
na Karlovej Univerzite v Prahe. Pracoval 
na I. Internej klinike fakultnej nemocnice 
v Košiciach. V r. 1958 sa stal vedúcim on-
kologického odd. v martinskej nemocnici, 
kde založil nové pracovisko kobaltovej 
bomby a zaviedol liečbu rádiom. Vďaka 
nemu sa už v r. 1960 začali robiť v Martine 
niektoré rádionuklidové vyšetrenia. S ním 
je spojený vznik nukleárnej medicíny 
ako samostatného medicínskeho odboru 
v Martine, ktorý začal v r. 1964 vyučovať 
na lekárskej fakulte. V r. 1965 – CSc., r. 
1967 atestácia z nukleárnej medicíny, ha-
bilitoval a v auguste 1968 sa stal vedúcim 
odd. nukleárnej medicíny fakultnej nemoc-
nice v Martine. Jeho zásluhou sa na tomto 
oddelení, ako druhom na Slovensku, začali 
liečiť zhubné ochorenia štítnej žľazy rádio-
aktívnym jódom. Od r. 1966 viedol Ústav 
fyziky a nukleárnej medicíny na Lekárskej 
fakulte UK v Martine. V r. 1976 sa z odde-
lenia pod vedením stala klinika nukleárnej 
medicíny, prvá v Československu. V r. 
1977 obhájil na KU v Prahe DrSc. a tam 
bol v r. 1979 menovaný za profesora. Viac 
ako štyridsať rokov trvajúce pôsobenie 
prof. J. Holana ako lekára, pedagóga 
a vedca bolo spojené s náukou o žiarení 
a s postupným uplatňovaním poznatkov 
o ňom v klinickej onkológii, nukleárnej 
medicíne a lekárskej biofyzike. V oblasti 
rádioterapie nádorov zaujali najmä v za-
hraničí najmä jeho práce o vzniku nádorov 
po ožiarení v klinickej praxi. Významná 
bola aj ním zavádzaná a do klinickej praxe 
presadzovaná metóda autorádiografického 
vyšetrovania buniek malígnej strumy. Bol 
zostavovateľom, autorom a spoluautorom 
16 odborných publikácií, uverejnil viac ako 
100 publikácií v odborných a vedeckých 
časopisoch.
Zdroj: MY Turiec, jfmed.uniba.sk, 
foto: B. Bukovský

Osobnosti

Róbert Gajdoš

Detské jasle by mali otvoriť v januári 2023

V zrekonštruovanej budove (vľavo) budú detské jasle. Foto: ľch  
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Rok 2022 je v Martine o. 
i. v znamení hasičstva - 
zainteresovaní si pripomenú 15. 
výročie založenia Hasičského 
múzea v Martine - Priekope, 
ale aj 100. výročie založenia 
Zemskej hasičskej jednoty 
na Slovensku (mala sídl 
v Martine) a 130. výročia vzniku 
Dobrovoľného hasičského zboru 
v Priekope.

Relaxačný areál SIM bude v plnej 
permanencii.
Začiatok sezóny v areáli SIMu 
patril deťom a ich Dňu detí. 
V spolupráci s ostatnými klubmi 
a kapelami zorganizovali 
priekopskí hasiči toto rodinné 
podujatie. Pripravené boli súťaže 
pre deti s odmenami a tiež 
celodenný program. Tento rok 
sa mohli návštevníci previezť 

na „traktor-
vláčiku“ , 
ktorý mal 
veľký úspech  
a vyčaril 
úsmev na tvári 
mnohým 
deťom. Kým sa 
deti zabávali, 
rodičia si 

mohli v pokoji posedieť a vypočuť 
repertoár domácich kapiel.  
Návštevníci  mali k dispozícii 
aj zrekonštruovaný  Vital park, 
ktorý – pevne veríme – si nájde 
aj nových stálych športuchtivých 
priaznivcov.
"Boli sme poctení veľkou 
návštevnosť, nakoľko počasie 
bolo vrtkavé do posledných chvíľ, 
- komentoval podujatie Ľubomír 
Vaňko za priekopských hasičov 
a správcov SIM-u.

Litoměřice 2022, SIM 2022
Krátko nato sa hasiči vybrali 
do Česka. V dňoch 10. – 11. júna 
strávili predlžený víkend v meste 
Litoměřice. Po piatich rokoch sa 
tam konal VIII. Celorepublikový 
zraz hasičstva spojený s výstavou 
hasičskej techniky. Priekopčania 
sa tam zúčastnili s expozíciou 
z nášho múzea. Program bol 
naozaj bohatý a o návštevníkov 
veru nebola núdza. Počas dvoch 
dní  postretávali dlhoročných 
kamarátov, ale našli si aj nových.
Hasičské dni budú t. r. aj 
v Martine. V sobotu 16. júla bude 
v aj v Martine celorepublikový 
zraz dobrovoľných hasičov 
a záchranárov. Celá paráda sa 
začne zrazom vo Vrútkach, odkiaľ 
povedie "spanilá jazda" techniky 
celým mestom až na Ľadoveň 
a naspäť až do Priekopy do SIM-u. 
Tam bude okrem výstavy 
historickej hasičskej techniky 
(ručných i motorových striekačiek 
a áut) z exponátov priekopského 
Hasičského múzea, ale i od 
zberateľov z celého Slovenska 
a zahraničia,  aj prezentácia 
modernej hasičskej a záchranárskej 
techniky s ukážkami zásahov.
N program nie je určený len 
hasičom a obdivovateľom histórie. 
Pre návštevníkov bude pripravený 
kultúrny program pre deti 
i dospelých a po ňom tradičná letná 
zábava, spojená s nočnou súťažou 
hasičských družstiev v požiarnom 
útoku.

Autor: (bk), 
foto: Ľ. Vaňko

PRIEKOPA
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Viliam Chmel 
Slovenský maliar, grafik a ilustrátor (* 14. 
10. 1917 Temešvár, Rumunsko – † 30. 
11. 1961 Bratislava). Študoval na gym-
náziu a obchodnej akadémii v Martine, 
od roku 1939 na Škole umeleckých reme-
siel v Bratislave (u Ľ. Fullu), v rokoch 1940 
– 1941 na odd. kreslenia a maľova-
nia Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave u prof. M. Benku a M. 
Mudrocha ako jeden z prvých poslucháčov 
oddelenia.  Keď bol Mudroch prepustený, 
Chmel viedol skupinu vzbúrencov, ktorá 
odišla na protest zo školy s ním. Jeho 
výtvarné umenie objavil a podporil v Mar-
tine pôsobiaci výtvarník J. Vodrážka.  
Viliam Chmel v roku 1943 absolvoval 
študijný pobyt na Akadémii výtvarných 
umení vo Viedni (ale i vo Francúzsku, 
Bulharsku, Holandsku, Juhoslávii). V roku 
1944 sa zúčastnil sa SNP a rok neskôr sa 
stal spoluzakladajúcim členom Skupiny 
výtvarných umelcov 29. augusta. V roku 
1961 dobrovoľne ukončil svoj život. 
V. Chmel začínal prevažne umelec-
ko-remeselníckou orientáciou, neskôr sa 
venoval aj voľnej kresbe a maľbe. Za svoju 
výtvarnú kariéru vytvoril niekoľko desia-
tok knižných obálok, ktoré zaujmú svojou 
pozoruhodnou prácou s písmom. V jeho 
výtvarnej tvorbe sa prejavoval vzťah 
k slov. ľudovému umeniu (napr. Píla 
v Turci), v období schematizmu spracová-
val metódou tzv. socialistického realizmu 
motívy  povstania a odboja. Vytvoril rad 
portrétov štúrovcov uhľom, i cyklus kom-
pozícií so športovou tematikou. Jeho dielo 
je hlavne v zbierkach Stredoslovenskej 
galérie v Banskej Bystrici a Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave. Súbornú 
výstavu Chmelových olejomalieb, gvašov, 
grafík a kresieb z rokov 1939 –1940 uspo-
riadali o. i. v roku 1966 v Martine a 1978 v 
Banskej Bystrici. Viliam Chmel je autorom 
monografie o martinskom výtvarníkovi Já-
novi Novákovi. Na počesť V. Chmela  je 
pomenovaná ulica v Martine.
Zdroj: soga.sk, Lexikón osobností Mar-
tina, foto: archív TG

OsobnostiLeto v SIM-e v znamení detí, hudby a hasičov

Otvárací deň priniesol do SIM-u bohatú návštevu

Rodiny s deťmi tvoria veľkú časť návštevníkov SIM-u Nanovo zrekonštruovaný vital park si iste nájde fanúšikov

Ľubomír Vaňko
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Trasa Pocta arch. J. Palkovičovi 
patrí k cyklopotulke na tému 
Hlavaj – Palkovič – Uličný. 
V tomto roku uplynie 130 rokov 
od narodenia architekta, ktorý sa 
výrazne podieľal na stavebnom 
vývoji nášho mesta. Pri tejto 
príležitosti sme pripravili mimo-
riadnu Cyklopotulku o Jánovi 
Palkovičovi. Prvýkrát sme ju 
Martinčanom predstavili 12.  
júna t. r. Podľa ohlasu prítom-
ných išlo o veľmi vydarenú „eta-
pu“. Pre tých, ktorí ju nestihli ab-
solvovať, sme pripravili niekoľko 
základných informácií. 

Architekt Ján Palkovič sa narodil 4. 
novembra 1892 v Liptovskom Petre 
do rodiny liptovských murárov, 
kde sa remeslo dedilo z pokolenia 
na pokolenie. Palkovičova mama 
bola sestrou Jána a Jozefa Hlava-
jovcov. 
Budúci architekt sa vyučil u starého 
otca Jána Hlavaja v Turč. Sv. Marti-
ne. V rokoch 1906 až 1908 pracoval 
na stavbe I. Múzea. To bola aj naša 
prvá zastávka na tejto Cyklopotul-
ke. V Budapešti absolvoval vyššiu 

staviteľsko-priemyselnú školu. 
Skúšku zložil až po I. svetovej 
vojne v Prahe v roku 1920. Od roku 
1921 sa usadil v Turč. Sv. Martine, 
kde sa stal spoločníkom stavebnej 
firmy Hlavaj – Palkovič – Uličný. 
Ako architekt sa podieľal význam-
nou mierou na stavebnom obraze 
nášho mesta. Vo firme pôsobil až 
do roku 1931, kedy vo veku nedo-
žitých 39 rokov zomrel. Za tento 
krátky čas v Martine projektoval 
viacero budov, ktoré sme si na Cyk-
lopotulkách postupne predstavili. 

Rok 1923
Z tohto obdobia máme hneď dva 
projekty – Advokátska komora 
a hotel Slovan. Pri projektovaní 
Advokátskej komory sa Ján Palko-
vič musel „popasovať“ s potokom, 
ktorý vtedy tiekol po povrchu cesty 
od Jahodník smerom ku železničnej 
trati až do Turca. Budova Advokát-
skej komory nie je preto podpivni-

čená pretože 
popod ňu je 
zvedený spomí-
naný potok. Ján 
Palkovič nechal 
vybudovať 
pod touto budo-
vou priestranný 
betónový kanál, 
ktorým potok 
tečie. 
Aj budova 
hotela Slo-
van má svoje 
tajomstvá. 
Ján Palkovič 
projektoval túto 
budovu ako 
dvojposcho-

dovú. Hoteliér Nikola Agjič 
získal finančné prostriedky a počas 
výstavby sa rozhodol dostavať ešte 
jedno poschodie. Ako sa s touto 
úlohou popasoval architekt J. Pal-
kovič, sme mohli vidieť na druhom 
zastavení. 
Hotel Slovan bol obľúbeným 
miestom známeho akademického 
maliara, národného umelca Martina 
Benku.

Rok 1924
V tomto roku bola postavená 
podľa projektu J. Palkoviča budova 
Okresnej nemocenskej poisťovne 
na Mudroňovej ulici. V roku 1934 
túto dvojposchodovú budovu odkú-
pil štát a zriadil v nej finančné a iné 
štátne úrady. 
Ešte v tomto roku sa architekt 
Ján Palkovič podieľal na projekte 
rodinných domov Stavebného druž-
stva (štvrť medzi ulicami: A. Pietra 
– Škultétyho – Hečkovou a Thur-
zovou). V tejto novej štvrti bolo 
naprojektovaných 34 rodinných 
domov, 15 domov stavala firma 
Mann a Morávek a 19 domov firma 
Hlavaj – Palkovič – Uličný. Jednu 
z týchto víl vlastnil aj samotný Ján 
Palkovič. Na Cyklopotulke sme si 
predstavili aj domy, v ktorých bý-
vali Jozef Škultéty a Elena Maróthy 
Šoltésová.
Z tohto obdobia, ktoré bolo 
pre arch. J. Palkoviča obzvlášť 
plodné, pochádza aj projekt budovy 
Matice slovenskej. Ide o Palkovičo-
vo vrcholné dielo. 

Rok 1929
Jedným z posledných projektov J. 
Palkoviča v Martine bol Hasičský 

dom na Kuzmányho ulici. Budova 
bola odovzdaná do užívania v roku 
1930. Nachádzali sa v nej miestnos-
ti pre Hasičskú poisťovňu, Hasičské 
nákupné, predajné a nakladateľské 
družstvo, kancelárie Zemskej hasič-
skej jednoty, nocľahárne pre poslu-
cháčov hasičských dôstojníckych 
kurzov a pod. 
Posledná zastávka na tejto výni-
močnej Cyklopotulke bola pri hro-
be Jána Palkoviča na Národnom 
cintoríne. 
Na Cyklopotulkách sme nemali 
možnosť oboznámiť sa so všetkými 
jeho projektami. Niektoré z nich si 
preto aspoň pripomeňme: v Tur-
čianskych Tepliciach projektoval 
budovu Grand hotela, na Liptove 
kostoly vo Východnej, v Lipt. 
Trnovci, v Lipt. Kokave a v ďalších 
liptovských obciach. 
Na záver pridáme ešte niekoľ-
ko zaujímavostí, ktoré odzneli 
na Cyklopotulkách: na štúdiách 
v Budapešti pracoval J. Palkovič 
počas prázdnin v kancelárii archi-
tekta Hofhausera, neskôr aj u M. M. 
Harminca. Počas I. svetovej vojny 
bojoval v rakúsko-uhorskej armáde 
na talianskom a ruskom fronte. Mal 
hodnosť poručíka.

Reagujeme na vaše otázky
Cyklopotulky už majú za sebou dva 
mesiace a 4 „etapy“. S Martinom 
Kalnickým sme sa rozhodli mierne 
bilancovať a aj reagovať na niektoré 
vaše otázky. Je stále čo zlepšovať, 
projekt Cyklopotuliek sa javí ako 
životaschopný a žiada sa spropago-
vať ho aj mimo mesta Martin. Ke-
ďže sme sa touto témou zaoberali 
priamo v sedlách našich bicyklov, 

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Pocta arch. Jánovi Palkovičovi

Záver cyklopotulky na Národnom cintoríne pri hroboch Hlavajovcov a J. Palkoviča Architekt Ján Palkovič

Súkromný dom architekta Jána Palkoviča
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dovolil som si z toho spraviť mi-
nirozhovor medzi Igorom Dobro-
volným a Martinom Kalnickým. 
(Rozhovor vznikol na Cyklopotulke 
„Pocta arch. J. Palkovičovi“.)
1. Martin: Bolo by dobré zjedno-
tiť miesto a čas jednotlivých trás 
Cyklopotuliek, aby sa vychádzalo 
z jedného miesta a v rovnakom čase. 
Igor: V novom rozpise už nájdete 
miesto, ktoré sme určili za výcho-
diskový bod pre všetky „etapy“ Cyk-
lopotuliek. Takisto sme zjednotili aj 
hodinu. Už to bude o 16. h. 

2. Igor: Dnes je tu aj slušná 
prehliadka historických bicyklov. 
Pomaly by sme mohli otvoriť aj 
múzeum bicyklov. 
Martin: Záujem vás – „cyklopotul-
károv“ – nás teší, že históriu chcete 

vnímať aj v historickom oblečení. 
Nemusíte sa ale obmedzovať. 
Historický bicykel a dobové oble-
čenie nie je povinné. Môžete prísť 
v športovom, resp. v tom, v čom sa 
cítite pohodlne. A bicykel? V prvom 
rade funkčný. Každý jeden bicykel, 
s ktorým prídete, je rýchlejší než náš 
velociped ...

3. Martin: Ako je to s deťmi 
na Cyklopotulkách? 
Igor: Cyklopotulky sú určené aj 
pre rodičov s deťmi. Je to ideálna 
príležitosť, ako budovať vzťah detí 
k rodnému mestu. Šport a história 
k sebe patria tiež. Takže radi privíta-
me aj rodičov s deťmi. Cyklopotulky 
postupne predstavíme aj školám. 
V rámci hodín dejepisu alebo religi-
onistiky si prejdeme najzaujímavej-

šie miesta, predstaví-
me architektov a iné 
osobnosti, navštívime 
miesta, kde sa odo-
hrávali rôzne udalosti 
nášho kultúrno-spolo-
čenského i politického 
života.

4. Igor: Už máme aj 
prvých záujemcov 
o mimoriadne Cyklo-
potulky. 
Martin: Mimoriadne 
Cyklopotulky sú za-
merané na firmy, ktoré 
by chceli pre svo-
jich zamestnancov 
pripraviť aktívne 
spoločensko-športové 
popoludnie. V tomto 
prípade upravujeme 
Cyklotrasy podľa 
individuálnych 
požiadaviek firiem. 
Informácie ohľadne 
mimoriadnych Cyklopotuliek zís-
kate na e-mailovej adrese MEST-
SKÝCH NOVÍN.

5. Igor: Musíme zlepšiť predaj 
vstupeniek na jednotlivé Cyklo-
potulky.
Martin: Hľadali sme vhodného 
partnera, ktorý by nám predával 
vstupenky, a podarilo sa nám 
nadviazať spoluprácu s TIK-om. 

O tejto spolupráci vás budeme 
bližšie informovať na stránkach 
MESTSKÝCH NOVÍN.
Počas presunu na jednotlivé zastáv-
ky Cyklopotuliek sme s M. Kalnic-
kým zrealizovali aj túto „mobilnú“ 
poradu. Jednotlivé požiadavky 
sme už zapracovali do najbližších 
Cyklopotuliek. Bicykel je vhodný 
nielen na presun, ale aj na spoločen-
skú konverzáciu...

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

V dnešnej rubrike „V čom 
nemáme pravdu?“ nespravíme 
zámerne žiadnu chybu, ale trochu 
si zasúťažíme. Pre tých skôr 
narodených to bude „hračka“. Tí 
mladší, ak chcú vedieť správnu 
odpoveď, môžu sa opýtať svojich 
rodičov resp. starých rodičov.  

Na poslednom Diškurovaní pred 
prázdninami sme prezentovali 
historickú kroniku minerálneho 
žriedla Fatra. Priložená fotografia je 
tiež z tejto kroniky. Okrem diskusie 
k dobovým fotografiám, archívnym 
materiálom či historickým etiketám 
sa rozprúdila aj živá debata k téme, 
ako ste kedysi chodili k minerálnemu 
prameňu naberať minerálku. A práve 
to nás inšpirovalo pri výbere dnešnej 
súťažnej otázky.
Dvojitými drevenými dverami 
sa vchádzalo do strojovne. Tam 

sa nachádzal benzínový motor 
na pohon piestového čerpadla a aj 
samotný prameň minerálnej vody 
Fatra. Drevená veža na budove 
slúžila na vyťahovanie zapustených 
rúr čerpadla. V drevenej verande 
vľavo bol vchod pre odber 
minerálnej vody „nadrobno“. To 
bolo miesto, kam si chodili ľudia 
z okolia sami čerpať minerálnu 
vodu do svojich fliaš. Obyvatelia 
si takto mohli minerálku čerpať až 
do vybudovania nového závodu.
Samozrejme, že sa za to platilo. 
A nás zaujíma, koľko sa zaplatilo 
za naplnenie jednej fľaše.
Dáme vám aj na výber:

A) 3 haliere  

B) 25 halierov  

C) 10 halierov

Vašu správnu 
odpoveď nám zašlite 
na emailovú adresu 
redakcie Mestských 
novín.
Výhercom z mi-
nulého čísla sa stal 
B. Frkáň. Správne 
určil, že chybu sme 
spravili v počte zamestnancov, ten 
sa v rôznych prameňoch líši, ale 
pohybuje sa okolo 15-16500. 
Výhercovi gratulujeme a tešíme 
sa na odpovede z dnešných 

Mestských novín.
Dvojstranu pripravuje: 
Igor Dobrovolný
Fotografie: Alena Hrbáňová, 
ALU SNK Martin, Boris Frkáň

V čom nemáme pravdu? 

Z výstavby 2. budovy Matice slovenskej

Nerealizovaný návrh J. Palkoviča na 2. budovu Matice slovenskej
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Architekti B. F. Bulla a M.M. Harminc
Cyklopotulkami sa vrátime v čase na koniec 19. a na začiatok 20. storočia 
a prejdeme si stavby týchto významných architektov.
Stretneme sa o 16:00 h pred Evanjelickým kostolom.

Hlavaj – Palkovič – Uličný (II. časť)
Stavby významnej staviteľskej firmy rozdelené do dvoch období. 
V druhej 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 Cyklopotulky za históriou nášho mesta Martin. 
V júli sme pre vás pripravili nové cyklotrasy 

-Architekti B.F.Bulla a M.M.Harminc a Hlavaj-Palkovič-Uličný (II.časť)
Cena na júlové Cyklopotulky je 5 € /osoba. Objednať sa môžete na 

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

10.7.
2022

24.7.
2022

Mestské NovinyV prípade nepriazdnivého počasia vám bude navrhnutý náhradný termín.

Dĺžka cyklotrás 
je približne 90 min

INZERCIA
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KULTÚRA

V apríli 2020 sa začala kompletná 
rekonštrukcia Múzea Martina 
Benku (MMB), ktorá sa onedlho 
skončí. Prinavrátila budove jej 
pôvodný vzhľad, funkčnosť a skva-
litnila podmienky pre uchovávanie 
i prezentovanie diel Martina 
Benku. 

Slovenské národné múzeum v Mar-
tine, ktoré MMB spravuje, v spo-
lupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom v Žiline – pracovisko Martin, 
projektantom, realizačnou firmou 
a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi 
a osobami sa usilovali zachovať 
všetky dôležité interiérové a exteriéro-
vé detaily vilky, v ktorej Martin Benka 
prežil viac ako jedno desaťročie. 
Pozorné oči Martinčanov si iste vši-
mli, že v súčasnosti má strecha MMB 

opäť škridlovú krytinu. Autentickejšiu 
podobu získalo múzeum počas 
rekonštrukcie aj uplatnením dobových 
pracovných postupov, materiálov 
a dizajnu niektorých prvkov (okien, 
dverí, vypínačov, radiátorov a pod.) 
používaných v 2. polovici 50. rokov 
20. storočia, keď sa dom s ateliérom 
Martina Benku staval. 
Spolu so zreštaurovaným nábytkom 
ešte autentickejšie ako doteraz priblí-
žia atmosféru bývania 60. rokov 20. 
storočia, umelcov vkus, životný štýl, 
záľuby, želania i túžby. 
Zatiaľ čo expozície zostanú v pôvod-
nej podobe (uskutočnila sa v nich 
rekonštrukcia omietok, dverí, výmena 
podláh, radiátorov, rozvodov elektriky 
a vody, pribudli bezpečnostné zariade-
nia a iné), väčšie dispozično-stavebné 
úpravy zaznamenal tzv. do-

movnícky byt v zadnom trakte 
na prízemí, pôvodne slúžiaci rodine, 
ktorá sa o umelca starala. Jeho prestav-
bou pribudlo návštevnícke zázemie, 
ktoré doteraz chýbalo. Zväčšili sa aj 
priestory na uloženie Benkových diel, 
ktoré spolu s expozíciami budú vyba-
vené tak, aby zabezpečili maximálnu 
ochranu a bezpečnosť pre zbierkové 
predmety. Celková cena rekonštrukč-
ných stavebných prác je 964.708,73 €. 
Netreba zvlášť zdôrazňovať, že 
rekonštrukcia MMB v čase pandémie 
covid-19 sa pasovala s mnohými 
problémami. O to viac je potešiteľné, 
že práce na budove sa chýlia ku koncu 
a plánovaný termín slávnostného 
otvorenia múzea je predbežne stano-
vený na jeseň 2022. 
Autor: Mgr. Monika Váleková, 
PhD. (i foto), Mgr. Radovan Sýkora 

V Penzióne Ľadoveň už zažili nejed-
nu hviezdu slovenského i českého 
speváckeho (ale i hereckého či hoke-
jového) neba. No nedávne stretnutie 
majiteľa Martina Kalnického bolo 
predsa odlišné a niečím iné – možno 
to bolo stretnutie s vychádzajúcou 
hviezdičkou: Luckou Balážovou, 
štvrtáčkou na ZŠ na ulici N. Hejnej 
v Martine-Jahodníkoch, aj s jej 
mamou Jaroslavou Balážovou 
a bratom Vojtechom. 
Nedávny jubilejný 30. ročník spe-

váckej súťaže 
Slávik Sloven-
ska jej priniesol 
krásny úspech 
– stala sa 
laureátkou tejto 
postupovej 
súťaže, ktorá sa 
koná pod zášti-
tou nár. 
umelca Petra 
Dvorského. 
Vo všetkých 
kolách súťaže 
účinkovalo 
v tomto roku 
okolo 20 000 
detí z celého 
Slovenska.

Na úvod  
„rozhovor“
Odkedy spie-
vaš? - Od na-

rodenia!:)
A čo radšej spievaš – ľudové, alebo 
moderné? - Všetko. 
A čo si spievala? - Keď som na potôč-
ku a Bodaj by vás, vy mládenci.
Ako dlho chodíš do súboru DFS Tu-
riec? - Asi rok. 
Kto bol šťastnejší – mamina, či ty?
J. Balážová: - To je jasné, – ja! :)

Lucka vraj mala pred stretnutím s no-
vinármi v penzióne prinajmenšom 
rovnakú trému ako pred vystúpením 

na súťaži... Napokon to zvládla.  
Musíš sa naučiť odpovedať aj na ta-
kéto otázky, - s úsmevom ju „napo-
menul“ Martin Kalnický. - Čo keď 
nabudúce prídeme s kamerou? Budeš 
v telke a budeš sa vidieť na obra-
zovke... Lebo to sa stane, keď budeš 
šikovná.
A hrdá mama rada doplnila informá-
cie.
- Pravdu hovorí, Lucka spievala skôr, 
ako začala rozprávať... V podstate 
spieva v súbore ešte veľmi krátko. 
V súbore sa jej individuálne, čo sa 
týka spevu, nikto nevenuje.  A prerušil 
nám to ešte i covid, - dodáva mama 
Jaroslava Balážová, ktorá učí na ZŠ 
N. Hejnej slovenčinu a estetiku (hu-
dobnú výchovu) a vedie tam aj súbor. 
- Na Slávikovi boli tri kategórie a v 
každej osem detí, krajských víťazov. 
Po splnení podmienok sú všetci laure-
áti a toto je zatiaľ naša najcennejšia 
trofej a najväčší úspech. Chodievala 
som na súťaže aj so synom aj s inými 
deťmi zo školy, už sedem-osem rokov 
chodím na Slávika. No Lucka odspie-
vala prvýkrát a postúpila až do ce-
loštátneho kola. Po tomto úspechu 
som túžila už cca osem rokov... V 3. 
kategórii bola ešte Natálka Lettricho-
vá z T. Teplíc, čo spievala aj vo finále 
programu Zem spieva.

„Srdcový“ folklór
„Slávik je naša "srdcovečka", je to 
slovenský folklór, aj ja som ho robila 

odmalička, - približuje okolnosti 
súťaže J. Balážová. - Je to jediná taká 
kvalitná súťaž vo folklórnom speve 
detí školského veku (do 15 r.). Zúčast-
ňujeme sa aj súťaže v speve o Zlatú 
guľôčku, ktorú  organizuje v Turčian-
skom kultúrnom stredisku vedúca 
speváckej zložky DFS Turiec Monika 
Barabášová, ale tá je len každé dva 
roky postupová. Slávik, to je iné, jed-
nak tomu dáva punc meno "Dvorský" 
a jednak sú tam popri "súborových" 
deťoch aj "zuškárske". Na Slávika de-
legujú deti školy a pripravovala som 
si ju ja a sama i korepetujem Lucke 
pieseň, ktorú interpretuje v sprievode 
hudobného nástroja. No nepripisu-
jem si za ten úspech ja nejaký extra 
podiel, nácviky boli ako "noty na bu-
bon", asi predsa len má talent... :)
"Brúsime si zuby" aj na ďalšieho Slá-
vika, ale či bude pokračovať, nevedel 
ani jeden zo zakladateľov súťaže pán 
Peter Štilicha. Obaja aj s Petrom 
Dvorským sú už "páni v rokoch" 
a nemá to kto po nich prevziať. Mne 
by bolo strašne ľúto, ak by Slávik 
nepokračoval...
Keď som zistila, že v oboch deťoch 
"niečo je", nech si idú za tým. Ale 
hlavne, že spievajú, že ich to baví. 
Spievajú naozaj všade...:))
Lucka Balážová je ďalšou z radu 
mladých talentov, ktoré máme 
v Martine a ktoré potrebujú podporu. 
Penzión Ľadoveň a MESTSKÉ NO-
VINY už poskytli podporu viacerým 
talentom z rôznych oblastí. A možno 
bude inšpiráciou pre ďaľšie deti, kto-
ré radi predstavíme i v MN. 
Autor a foto: M. Beňadik

Rekonštruovaný oblok s presklenou strechou 
v ateliéri M. Benku

Lucka Balážová s bratom Vojtechom a M. Kalnickým (vľavo)

Rekonštrukcia Múzea Martina Benku 

Lucka Balážová – laureátka súťaže P. Dvorského
MESTSKÉ NOVINY podporujú mladé martinské talenty
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Hráči HK Martin majú za sebou 
letnú prípravu (16. mája – 29. 
júna). Po dovolenkách sa 1. augus-
ta zapoja do ďalšej fázy prípravy, 
ktorá už bude prebiehať hlavne 
na ľade. O aktualitách v klube in-
formoval MN riaditeľ „rytierov“ 
Milan Murček. 

Martinčania absolvujú štyri prí-
pravné zápasy (dvakrát so Žilinou, 
raz s Bratislava Capitals a proti Sp. 
N. Vsi) a okrem toho sa minimálne 
trikrát predstavia v základnej časti 
Slovenského pohára. Tieto duely by 
ich mali preveriť, ako sú na tom pred 
štartom novej sezóny Slovenskej ho-
kejovej ligy, ktorá by sa mala začať 
25. septembra.     
Kým realizačný tím HK Martin sa 
nezmenil (Daniel Babka – hlavný 
tréner, Ján Tabaček – asistent trénera, 

Marián Richter – tréner branká-
rov, Jaroslav Lúčan – lekár, Peter 
Sninský – fyzioterapeut, Pavol Barto 
– servis), v hráčskom kádri nastal 
určitý pohyb. 

BRÁNKA
Novým mužom v maske je Roman 
Rychlík (21 rokov), ktorý prišiel 
z Levíc. Spoľahlivý brankár Vladi-
mír Glosár (23 rokov) zostal v tíme 
a v čase našej uzávierky sa riešila 
najbližšia budúcnosť odchovanca 
Pavla Maťovčíka (20). 

OBRANA
Defenzívu posilnil Marcel Petran 
(35) zo Žiliny. Veľké skúsenosti má 
aj Igor Bobček (38), s ktorým sa 
vedenie klubu dohodlo na pokračo-
vaní spolupráce. Dres nezmenili ani 
český „zadák“ Marek Charvát (27), 

Jakub Nemec (24), ako ani martinskí 
hráči Matúš Lukáš Lavička (28), 
Michal Dvořák (28) a Lukáš Belica 
(20). 

OFENZÍVA
Za Martin budú naďalej hrávať 
opory minulého kádra – kapitán 
Matej Dírer (29), Michal Murček 
(30), Miloš Fafrák (22), František 
Poliaček (29) či fínsky legionár Riku 
Tiainen (26). Svoje miesto v tíme 
majú aj  Michal Juščák (23) či Lukáš 
Toma (26). Z hosťovaní sa do kabíny 
„rytierov“ vrátili Adam Paulíny (22) 
a Viktor Ďurina (21). V mužstve je 
aj Patrik Sleziak (21) a šancu medzi 
mužmi by mohol dostať tiež junior 
Adam Siakeľ (18). Naopak, Franti-
šek Smidžár (20) odišiel na hosťo-
vanie do Levíc. Novou akvizíciou 
je Poliak Damian Tyczynski (22), 
ktorý si v minulej sezóne vyskúšal 
aj extraligu (Sp. N. Ves) aj SHL 
(Dubnica). Štvrté legionárske miesto 
zatiaľ zostáva voľné, lebo Rus Kon-
stantin Makarov (36) uprednostnil 
angažmán vo Francúzsku. Otáznik 
visel nad ďalším pôsobením Tomáša 
Nauša v HK Martin. Medzi „rytie-
rov“ však možno ešte príde Trenčan 
Roman Vaňo (19).  

EXTRALIGA
Mladých talentovaných odchovan-
cov martinského hokeja je bez naj-
vyššej súťaže ťažšie udržať doma. 
Ambícia a túžba hrať v kvalitnejšej 
konkurencii je pre nich silné lákadlo.
„Osemnásťročný Dávid Nátny 
nemal s nami podpísanú zmluvu 
a rozhodol sa, že to skúsi o súťaž 
vyššie. Odišiel aj jeho vrstovník Ivan 
Thomka, čo ma dosť mrzí, lebo sme 

s ním počítali. Obaja títo mladíci 
majú veľký potenciál a mali by ob-
liekať dres Prešova. Ten prejavil zá-
ujem aj o služby Tomáša Nauša (20), 
ktorému sme vlani na Šariši umožnili 
trojmesačné hosťovanie, ale pustíme 
ho len vtedy, ak záujemca splní naše 
podmienky. Mimochodom, do Pre-
šova, kde sa už uchytili naši bývalí 
hráči Aurel Nauš (24) i Denis Bakala 
(19), teraz zamieril aj Martinčan 
Peter Melcher (21) z B. Bystrice. Je 
to škoda, že nemáme extraligu, lebo 
napr. my máme lepšie zázemie a pod-
mienky ako Nové Zámky, za ktoré 
hrajú naši bývalí hráči Martin Barto 
(23) a Branislav Ligas (22),“ pove-
dal pre MN M. Murček.

POSTUP
HK Martin sa od svojho vzniku 
v roku 2018 vždy snažil o postup 
medzi elitnú spoločnosť, ale doteraz 
nevyšiel ani jeden pokus. „Rytieri“ 
najskôr vo finále play-off stroskotali 
na Michalovciach, v nasledujúcom 
ročníku sa vyraďovacia časť pre co-
vid nedohrala, v sezóne 2020/2021 
bolo pre nich konečnou stanicou 
semifinále a v apríli tohto roku 
podľahli Žiline vo finále v play-off 
2:4 na zápasy.
„V novom ročníku, v ktorom si 
budeme pripomínať 90. výročie 
vzniku hokeja v Martine, chceme 
zabojovať o najvyšší cieľ. Vyhrať 
posledný zápas sezóny, to by bolo 
ideálne. Ak by víťaz SHL postupoval 
do extraligy priamo bez baráže, bola 
by to pre nás ešte väčšia motivácia. 
Náš rozpočet by mal byť do 600 000 
eur, čo je zhruba o stotisíc viac ako 
vlani,“ dodal pre MN riaditeľ HK 
Martin M. Murček.

„Rytieri“ počas letnej prípravy, 
ktorú absolvovali v domácich 
podmienkach, trénovali jednofá-
zovo, pričom dvakrát týždenne 
vykorčuľovali na ľadovú plochu 
v tréningovej hale.

Do tejto fázy prípravy (bola zamera-
ná hlavne na získanie sily a mobility) 
sa pod vedením trénerskej dvojice 
Daniel Babka a Ján Tabaček zapojila 
väčšina kádra HK Martin. „Myslím 
si, že hráči, ktorí mohli a chceli, 
využívali prínos kolektívnej prípravy. 
V priemere to bolo okolo 15 hoke-

jistov. Niektorí zvolili individuálny 
model s kondičným trénerom a ďalší 
(vrátane legionárov) zarezávali 
vo svojom bydlisku. Do 1. augusta, 
keď sa zídeme na ľade, nasleduje 
prestávka v príprave. Nemyslím si, 
že by chalani cez dovolenky úplne 
vypustili tréningy. Každý pozná svoje 
telo a vie, čo je potrebné urobiť, aby 
z toho nevypadol. V júli budú mať 
naši hráči dvakrát týždenne k dis-
pozícii tréningovú hokejovú halu, 
popri tom môžu na dobrovoľnej báze 
chodiť do posilňovne, jazdiť na bi-
cykli a pod.,“ poznamenal pre MN 

hlavný tréner HK Martin D. Babka, 
ktorý vo svojej hráčskej kariére ešte 
zažil éru letných príprav s veľkými 
objemami. „Vtedy to bol neskutočný 
dril. V súčasnosti sa trénuje inak, 
vývoj ide aj v tomto smere dopredu, 
čo je v prospech hokeja.“
Do novej sezóny vstúpia „rytieri“ 
s tromi novými tvárami. D. Babka 
na túto tému pre MN uviedol: „Ro-
man Rychlík je mladý nádejný gól-
man, ktorá chytá v opačnom garde. 
Má veľmi dobrý prístup k tréningom. 
Od skúseného obrancu Marcela Pet-
rana očakávame, že na seba zoberie 

úlohu jedného z lídrov kabíny. Poliak 
Tyczynski je tvorivý útočník, ktorý by 
do našej hry mal priniesť viac kreati-
vity, najmä v presilovkách. Verím, že 
všetci traja budú posilou a pomôžu 
nám. Prípadné ďalšie zmeny v kádri 
budeme realizovať podľa toho, ako 
sa situácia bude vyvíjať, čo sa týka 
formy a zdravia hráčov. Cez leto 
nezaháľajú ani naši hlavní rivali, 
takisto sa posilňujú s motívom splniť 
vysoké ambície. V súťaži to nebu-
deme mať jednoduché, ale urobíme 
všetko pre to, aby sme sa dostali až 
na vrchol.“
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Vo finále play-off SHL boli ešte súperi, v novej sezóne už budú hrať spolu za HK Martin – 
Marcel Petran (vľavo) a Riku Tiainen. Foto: Igor Pĺž

Zopár nových akvizícii v tíme „rytierov“, ale aj odchody

Rychlík, Petran a Tyczynski by mali byť prínosom
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HBK Medokýš Martin existuje 
od v roku 1995. Jeho  prioritou je 
športový rozvoj detí. MN urobili 
rozhovor s manažérkou klubu 
Ivetou Chmelíkovou.

Ako dopadli vaše mládežnícke 
družstvá v uplynulej sezóne?
Naše družstvo kategórie U17 sa 
v sezóne 2021/2022 stalo majstrom 
Slovenska. Po piatich odohraných 
turnajoch počas sezóny sme postúpili 
na finálové podujatie ako víťaz sku-

piny Západ a svoju dominanciu sme 
potvrdili aj v zápasoch proti Spišskej 
Belej a Prešovu. V kategórii U14 sme 
skončili druhí a získali titul vicemajstra 
SR, v U12 sme obsadili 6. miesto, 
v U20 sme skončili siedmi a v U23 
sme sa umiestnili na 4. priečke. 
Zúčastnili sme sa tiež na turnajoch 
Mamut Cup. Najviac sa darilo hráčom 
U16, ktorí získali vo Vrútkach strie-
borné medaily. V kategóriách U8, U12 
(obe v Devínskej Novej Vsi), U10 (vo 
Vranove nad Topľou) a U18 (v Koši-

ciach) sme obsadili 4. miesto. Okrem 
toho odohrali naši mladší a starší žiaci 
v apríli a máji tohto roku po tri turnaje 
na Morave a do Karvinej vycestovala 
aj miniprípravka a prípravka. 

Po tých covidových rokoch je cítiť, 
že záujem detí o šport upadol?
Momentálne musíme priznať, že nie. 
Deti sa k športovaniu i hokejbalu vrátili 
a s plnou chuťou trénujú. Ale ešte pred 
pol rokom sme výrazne pociťovali 
veľkú absenciu hráčov, hlavne v naj-

menších kategóriách, keďže nábory 
nových hráčov boli pre pandémiu 
zložité.

Ako je na tom mužský tím 
Medokýša?
Pre mužov sa sezóna v podstate ešte 
iba začne, zúčastnia sa na viacerých 
letných turnajoch v Čadci, Skalitom, 
Svrčinovci, Topoľčanoch, Bytči, ale 
aj na Zonzel Cupe v Martine. Časť 
našich hráčov pôsobila v uplynulej 
sezóne v žilinskej súťaži pod hlavič-
kami iných tímov, keďže Turčianska 
hokejbalová extraliga sa túto sezónu 
nehrala.

Čo vás čaká v najbližšej 
budúcnosti?
Aktuálne sa naše mládežnícke 
kategórie vrátili z turnaja Nitrawa 
Cup s dvomi striebornými medailami. 
Ako som spomínala, v lete nás čaká 
viacero mužských podujatí. Tiež sa 
predstavíme na turnajoch U15 a U12 
vo Vranove n. T. No a naša sedemnást-
ka prijala pozvanie na hokejbalovú 
akciu do Prahy. V budúcej sezóne by 
sme radi privítali čo najviac nových 
hráčov. Plánujeme odohrať slovenskú 
extraligu vo všetkých mládežníckych 
kategóriách, Moravskú ligu v kategó-
riách U9, U11, U13 a U15 a chceli by 
sme prihlásiť mužov opäť do celoroč-
nej súťaže, najradšej v Martine, ak sa 
súťaž rozbehne.

Nováčikom najvyššej súťaže v há-
dzanej mužov, ktorá nesie oficiál-
ny názov Niké Handball extraliga 
(NHE), bude v sezóne 2022/2023 
družstvo MHáK Martin.

Martinčania postúpili medzi elitu ako 
víťaz celoštátnej 1. ligy. Pôvodne sa 
mala hrať baráž, ale keďže Košice 
Crows nedokončili minulý ročník 
extraligy, na uvoľnené miesto sa au-
tomaticky posunul najlepší tím druhej 
najvyššej súťaže. Hádzanári Martina 
sa do extraligy vracajú po osemročnej 
pauze, naposledy v nej pôsobili v se-
zóne 2014/2015.
Prezident MHáK Milan Matia 
pre MN uviedol: „Som rád, že sa nám 
podarilo postúpiť. Na tento úspech 
by sme chceli nadviazať aj v extrali-
ge, ale ako nováčik to nebudeme mať 
jednoduché. V podstate ani nevieme, 
do čoho ideme, čo nás čaká, určite 
však musíme počítať s kvalitnejšími 

súpermi v porovnaní s 1. ligou. My 
ako amatérsky klub sa nemôžeme 
rovnať profesionálnym a bohatším 
konkurentom. Naším cieľom bude 
záchrana v súťaži. Hráčsky káder by 
mali z 80 percent tvoriť vlastní odcho-
vanci, 10 percent zahraniční hráči 
z Nórska a Islandu (hrávali za nás aj 
v 1. lige, pričom ide o študentov me-
dicíny na lekárskej fakulte) a zvyš-
ných 10 percent by mohli byť posily, 
ktoré prípadne angažujeme. Keďže 
prestupové obdobie sa začalo len te-
raz 1. júla (potrvá do konca februára 
2023), momentálne je ťažšie zohnať 
takých hráčov, ktorých potrebujeme 
a ktorých si finančne môžeme dovoliť. 
Účasť v extralige bude mať dopad 
na náš rozpočet. Ten by mal byť 
na celú sezónu maximálne vo výške 
150 000 eur. V súvislosti s postupom 
do extraligy a s tým spojenými vyš-
šími nákladmi sme požiadali mesto 
Martin o finančný príspevok. Mestské 

zastupiteľstvo nám schválilo mimo-
riadnu dotáciu na činnosť na rok 
2022 vo výške 30 000 eur, za čo veľmi 
pekne ďakujeme (predtým sme v rám-
ci dotačného mechanizmu dostali 
z mesta čiastku 9400 eur). Niké Hand-
ball by nás ako účastníka extraligy 
mala podporiť sumou 20 000 eur, nie-
čo pribudne do rozpočtu zo vstupné-
ho a zvyšné financie budeme musieť 
zohnať od sponzorov. Domáce zápasy 
môžeme v novej sezóne po dohode 
s majiteľom naďalej hrávať v športo-
vej hale na Podháji, kde je treba uro-
biť nejaké opatrenia, aby to spĺňalo 
tie parametre, aké extraliga vyžaduje. 
Príprava mužov na nový ročník sa 
začala 26. júna pod vedením trénerov 
Miroslava Šranca (hlavný) a  La-
dislava Bíra ml. (asistent). Doterajší 
tréner mužského áčka Ladislav Bíro 
st. zostáva pracovať v klube. A aj 
s jeho pomocou sa budeme snažiť pri-
tiahnuť ešte väčší počet detí k hádza-

nej a podporiť rozvoj mládežníckych 
kategórií.“
V 24. ročníku najvyššej slovenskej 
súťaže v hádzanej mužov sa predstaví 
tucet účastníkov. Extraligová sezóna 
2022/2023 odštartuje v prvý sep-
tembrový víkend. V úvodnom kole 
bude MHáK Martin hostiť na svojom 
ihrisku družstvo Záhoráci Stupava/
Malacky. Hrací systém NHE sa ne-
zmenil. V dlhodobej časti, ktorá vyvr-
cholí v polovici marca, sa odohrá 22 
kôl (každý s každým doma a vonku). 
Najlepšia osmička postúpi do play-off 
a družstvá na 9. – 12. mieste sa stretnú 
v skupine, kde každý tím absolvuje 
šesť zápasov (tri doma a tri vonku), 
do ktorej si tímy na základe umiestne-
nia prinesú bodovú bonifikáciu (3 – 2 
– 1 – 0). Najslabší účastník extrali-
gy priamo nevypadne, ale bude hrať 
v baráži s víťazom 1. ligy o udržanie 
sa v súťaži.
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

Medokýš by rád privítal čo najviac nových hráčov

Martinská hádzaná sa vracia do extraligy

Medokýš U17 na finálovom turnaji – horný rad zľava: Timotej Venény, Michal Franek, Martin Jesenský, stredný rad zľava:  
Šimon Králik, Jakub Lalík, tréner Peter Šavol, Ján Rezničák, Hugo Hogh, František Chmelík, Sebastián Slovík, Róbert Jancko, 
Štefan Ursíny, dolný rad zľava: Matúš Jablonský, Adrián Jankovič, Adam Hanus, Jakub Ursíny, Roman Bútora. Podujatia sa 
nezúčastnili: Nina Štrbáková, Charlotte Vangoríková, Jakub Puliš, Adrián Maťko, Marián Mališ, Matej Zajac, Michal Štilla, 

Tomáš Liščák, Jaroslav Hlava, Bronislav Štancel. Foto: Martin Lalík
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V medziobdobí medzi starým 
a novým ročníkom oslovili MN 
podpredsedu správnej rady 
MŠK Fomat Martin Ivana Buč-
ka, ktorý uviedol:

„Trénerskú otázku mužského áčka 
máme už vyriešenú. S Pavlom 
Šuhajom, ktorý je vo Fomate 
od septembra 2018, sme sa 
dohodli na pokračovaní spoluprá-

ce. Zmluvu sme predĺžili o jeden 
rok. Som rád, že to takto dopadlo, 
lebo jeho prínos je pre martinský 
futbal evidentný. Je to cieľavedomý 
tréner, ktorý dokáže hráčov dobre 
pripraviť, vie z nich dostať maxi-
mum a správne ich aj motivovať. 
Samozrejme, ako každému, aj jemu 
sa dá niečo vytknúť, ale pozitíva 
prevyšujú. Pre Fomat urobil veľmi 
veľa. Je to muž na svojom mieste, 
futbalový odborník a možno 
najlepší tréner, aký tu pôsobil. 
Aj preto o jeho služby prejavili 
záujem aj iné kluby. Nakoniec 
prijal našu ponuku a zostáva 
vo Fomate. Hrajúcim asistentom 
trénera bude Miroslav Barčík. 
Čo sa týka hráčskeho kádra 
mužov, kostra mužstva zostáva 
pohromade (obaja brankári Raček, 
Hažer, ďalej Barčík, Ďungel, 
Tomka, Garaj, Jasenovský, Mlynár, 
Lanko, Repáň). Z ukrajinského dua 
Nemčaninov a Radčenko odchádza 
druhý menovaný. Rozlúčili sme 

sa tiež s Daudom a na hosťovanie 
do Žabokriek sme uvoľnili 
Turčinu s Bučom. V jesennej časti 
nebudeme môcť počítať s dlhodobo 
zranenými Chovancom a Cvikom. 
V rámci našich možností sa 
snažíme mužstvo doplniť. Už sme 
angažovali Brodňana a Cenigu 
(obaja Kys. N. Mesto) a Bradiaka 
(Ružomberok). Rokujeme ešte 
s ďalšími futbalistami. V ročníku 
2022/2023 budeme účinkovať 
v novej tretej lige Západ, v ktorej 
nás nečakajú ľahké zápasy. Tie 
domáce budeme hrávať v Žabokre-
koch len dovtedy, kým nám v areáli 
Šport parku Pltníky nevybudujú 
pri ihrisku tribúny s kapacitou 300 
miest na sedenie. Je to investícia 
za 105 000 eur (z väčšej časti to 
financuje mesto Martin, futbalový 
zväz to dotuje sumou 20 000 eur) 
Možno v septembri by sme mohli 
už na Pltníkoch odohrať aj súťažný 
duel.“

Po skončení minulej sezóny visel 
otáznik, či štart prípravy martin-
ských futbalistov na novú sezónu 
(11. júla) bude naďalej s trénerom 
A-mužstva Pavlom Šuhajom (mal 
ponuky aj z vyššej ligy), alebo už 
nie. Koncom júna padla definitíva.

„Dohodol som sa na predĺžení 
spolupráce s Fomatom. Rozhodlo 
o tom viacero vecí. Seriózny záu-

jem vedenia klubu o moje služby, 
plus perspektíva doplnenia kádra, 
zohľadnenie toho, aké mám v tomto 
smere predstavy, boli faktory, ktoré 
pri mojom rozhodovaní zohrá-
vali dôležitú úlohu. To znamená 
stabilizovať mužstvo a doplniť ho 
o vhodných adeptov na konkrétnych 
postoch (stopér, defenzívny záložník, 
krídelník, hrotový útočník s gólovým 
inštinktom), ale príležitosť dostanú aj 

talentovaní mladíci z nášho dorastu. 
Chceme zložiť káder tak, aby sme 
v novej súťaži, ktorá bude kvalitou iný 
level ako tá naša bývalá, obstáli. Budú 
to atraktívne zápasy. V skupine Stred 
sme detailne poznali každého súpera, 
teraz sa okrem Rakytoviec a Báno-
vej budeme stretávať s protivníkmi, 
ktorých herné systémy nepoznáme. Je 
to veľká neznáma. Preto si ciele zatiaľ 
nedávame, ale do každého zápasu 
pôjdeme s ambíciou uspieť. Som rád, 

že „Baggio“ nám znovu pomôže 
ako hráč a okrem toho mi pomáha aj 
s tréningovým procesom.“   
Prvé majstrovské stretnutie v novej 
tretej lige Západ by martinskí futba-
listi mali odohrať 6. augusta. Dovtedy 
absolvujú zopár prípravných duelov. 
Majú sa predstaviť na turnaji v Tur-
zovke (16. júla), potom si zmerať sily 
s Prievidzou (23. júla) a generálkou 
má byť 30. júla súboj s dosiaľ nešpeci-
fikovaným súperom.

Pre odchovanca Fomatu Mateja 
Tomku bola uplynulá sezóna jed-
nou z najnáročnejších v kariére.

„V odvetnej časti súťaže sme museli 
zápasiť s problémami, ako boli zra-
nenia, väčšia maródka, úzky káder 
hráčov. Niekedy sme sa na tréningu 
zišli len desiati. Bolo to fakt ťažké, 
do karát nám nehral ani nahuste-
ný program, keď sme v určitých 

týždňoch museli absolvovať až tri 
zápasy týždenne. V poslednom dueli 
minulého súťažného ročníka sme 
doma porazili L. Štiavnicu (3:1), 
čo bolo zároveň naše  poďakovanie 
martinským fanúšikom za priazeň 
a dôveru. Aj v novej sezóne budem 
hrať za Fomat. Som rád, že zostáva aj 
Miroslav Barčík, ktorý je obrovskou 
osobnosťou. „Baggio“ mi veľmi 
pomohol, dal mi neskutočne veľa 

nielen na ihrisku (mne i spoluhráčom 
odovzdáva skúsenosti), ale aj čo sa 
týka životosprávy či zdravotnej sta-
rostlivosti. Jeho rady sú na nezapla-
tenie. Na ihrisku je nenahraditeľný. 
Preto sa nám ľahšie hrá doma s ním 
ako vonku bez neho. Bez jeho kvality 
je náš herný prejav založený viac 
na bojovnosti. Účasť v novej súťaži 
bude pre nás veľkou výzvou. Nečaká 
nás nič jednoduché, lebo 

v tejto lige narazíme na silnejších 
súperov. Uvidíme, na čo budeme 
mať,“ vyjadril sa pre MN 22-ročný 
obranca Fomatu M. Tomka, ktorý 
pochádza z kolkárskej rodiny (obaja 
jeho rodičia úspešne hrajú za Loko-
motívu Vrútky a takisto jeho mladší 
brat). Svojej rodine ďakuje za pod-
poru. Keď ho jeho najbližší povzbu-
dzujú na štadióne v Žabokrekoch,  
má motiváciu navyše a vtedy sa snaží 
hrať ešte lepšie.

MŠK Fomat Martin doplatil v dru-
hom polčase minulej sezóny tretej
ligy Stred na užší káder (negatívne 
sa to prejavilo najmä v prípade
zranení), ako aj na slabšiu efektivi-
tu v koncovke.

Tretie miesto stačilo na postup do no-
vovytvorenej tretej ligy Západ (spolu 
s Rakytovcami a Bánovou). V pre-
došlých ročníkoch boli štyri „grupy“ 
tretej ligy (Bratislava, Západ, Stred, 
Východ), ale od novej sezóny už budú 

len po dve zoskupenia (Západ a Vý-
chod). Celkový počet treťoligistov sa 
tak scvrkne zo 66 na 34 účastníkov. 
Súpermi Martina budú v novej sezóne 
Rakytovce, Bánová, Častkovce, My-
java, Sereď, Nové Mesto nad Váhom, 

Galanta, Šaľa, Beluša, Nové Zámky, 
Veľké Ludince, Malženice, Inter 
Bratislava, Kalná nad Hronom, Slo-
van Bratislava „B“, Senica, Vrakuňa 
Bratislava.
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula
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Od útočníka Petra Jasenovského sa znovu budú očakávať góly. Foto: Fomat 

Bude sa už v septembri hrať na Pltníkoch? 

Kormidlo naďalej drží Pavol Šuhaj

Účasť v novej súťaži bude veľkou výzvou 

S kým si Martin zmeria sily v tretej lige Západ?  
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Marcel Maťovčík (49 rokov) 
je nielen podnikateľ, politik 
(komunálny poslanec martin-
ského mestského zastupiteľstva 
a bývalý prednosta Okresného 
úradu v Martine), ale aj troj-
násobný majster Slovenska 
v námornom jachtingu. 

Lásku k športu získaval už 
v školskom veku. Začínal s hádza-
nou, ktorej sa venoval najmä počas 
svojho štúdia na strednej škole v L. 
Mikuláši. „K hádzanej som pri-
čuchol už na konci základnej školy. 
Tento rýchly a kolektívny šport som 
si vybral preto, že sa mi páčil, ale, 
samozrejme, svoju úlohu zohrala 
tiež tradícia (a úspechy) martinskej 
hádzanej. Za L. Mikuláš som hral 
prvú slovenskú ligu. Výhodou 
pre mňa bolo, že družstvo trénoval 
zástupca našej školy a domáce 
zápasy sme absolvovali priamo 
v areáli školy v blízkosti internátu, 
kde som bol ubytovaný. Hádzaná 
ma bavila, ale moja kariéra sa 
týmto smerom neuberala. Keď som 
začal podnikať, už mi nezostávalo 
toľko času na šport. No športovať 
(aspoň rekreačne) som nikdy 
neprestal, akurát s pribúdajúcim 
vekom a určitými zdravotnými 
obmedzeniami už radšej volím také 
športy, ktoré až tak nenamáhajú 
kĺby,“ hovorí pre MN M. Ma-

ťovčík, ktorý začal s námorným 
jachtingom v roku 2006. K tomuto 
športu ho priviedol jeho dlhoročný 
kamarát Jozef Hnilica. 
„Jozef Hnilica mal už vtedy 
za sebou niekoľko jachtárskych  
pretekov. On je naším kapitánom 
a s ním som absolvoval väčšinu 
regát. Potom sa k nám pridal 
Michal Záhradný a ešte s nami 
jazdil Martin Nemček. Všetci sme 
Martinčania. Zvyšok tímu tvoria 
jachtáti z Bratislavy. Posádku 
dopĺňame podľa typu pretekov 
a veľkosti lode. Na menšej (dĺžka 
35 stôp) ideme maximálne siedmi, 
na väčšej (45) nás môže byť až 
deväť. Loď nevlastníme, ale si 
ju podľa konkrétnych pretekov 
prenajímame. Pred 16 rokmi sme 
začínali na plavidle Elan 35. Vtedy 
ešte nebol veľký výber pretekár-
skych plavidiel, ktoré sú iné ako 
tie turistické, ale ako sa zvyšoval 
záujem o jachting v Chorvátsku, 
ponuka sa rozširovala a v súčas-
nosti je to už na profesionálnej 
úrovni. Snažíme sa vyhľadávať 
preteky na takom type lode, od kto-
rej vieme, čo môžeme očakávať. 
Väčšinou sme jazdili na First 35 
alebo First 45,“ pokračuje pre MN 
M. Maťovčík. 
Preteky bývajú vypísané na určitý 
druh plachetnice. One Design je 
klasická súťaž rovnakého typu 
plavidiel, kde je víťazom loď, 
ktorá dorazí do cieľa ako prvá. No 
existuje aj trieda ORC, v ktorej 
môžu štartovať rôzne lode. Každá 
má svoj certifikát, na základe 
ktorého sa určí hendikep, resp. 
koeficient. Tým sa prepočítava 
čas strávený na trati, čo má vplyv 
na výsledkovú listinu. Prvá 
posádka v cieli ešte neznamená jej 
víťazstvo.
Námorný jachting má svoje čaro. 
Nespočíva to iba v pretekoch, 
súťažení a výsledkoch, ale je to aj 
v životnom štýle, v jedinečných 
chvíľach strávených s ľuďmi 
s podobným zmýšľaním, v rozví-
janí priateľstviev. V tomto športe, 
kde je súhra kolektívu jedným 
z rozhodujúcich faktorov, môže 
posádka uspieť len vtedy, ak 
jej členovia fungujú ako dobre 
vyladený orchester, kde si každý 
plní svoju úlohu tak, aby všetko 
do seba zapadalo. Je to aj o boji 
nielen so súpermi, ale aj s prírod-
nými živlami. 

„Pri tých úkonoch, ktoré na lodi 
vykonávame, musíte byť zručný 
a presne i včas urobiť to, čo je 
v danom momente potrebné. 
Ak niekto zaváha, ak správne 
nenapneme plachtu, prejaví sa to 
na našej jazde a stratíme rýchlosť. 
Poveternostné podmienky hrajú 
dôležitú úlohu. Je rozdiel, ako fúka, 
či je bezvetrie, protivietor, alebo 
tzv. zaďák. Tiež záleží na tom, 
aké sú vlny, napr. pred búrkou sú 
váľavé a po nej krátke,“ dopĺňa 
pre MN M. Maťovčík. 
Kľúčom k úspechu je už príprava 
pred samotnými pretekmi 
a určenie optimálnej navigácie. 
Jazdu ovplyvňuje nielen počasie, 
rýchlosť a smer vetra, ale aj príliv, 
odliv, charakter vodných prúdov, 
spodné víry a pod. Počas jazdy 
je zasa nevyhnutné sledovať 
počasie, reagovať na každú 
zmenu z hľadiska poveternostných 
podmienok, odkiaľ sa začne čeriť 
voda na hladine atď. Námorný 
jachting, to je veľký adrenalín. Ten 
sa zvyšuje v kritických situáciách, 
keď sa podmienky zhoršujú, keď 
živel naberá na sile a voda sa valí 
cez palubu. No práve vtedy je 
dôležité zachovať si chladnú hlavu 
a nepanikáriť. Uspieť v námornom 
jachtingu, zvládnuť všetky nástra-
hy a zdolať kvalitnú konkurenciu, 
veru nie je jednoduché.
M. Maťovčík dokázal za tých 16 
rokov, počas ktorých sa venuje to-

muto športu, zaknihovať niekoľko 
skvelých výsledkov. Na medziná-
rodných majstrovstvách Slovenska 
získal tri zlaté medaily (2013, 
2016, 2021), trikrát skončil druhý 
a raz tretí, osemkrát vyhral preteky 
Slovak Sailing Week, ktoré sú 
súčasťou Slovenského pohára. 
„Tohto roku sme v Chorvátsku 
triumfovali na pretekoch Regata 
Matej Bencúr. Táto tradičná súťaž 
sa každoročne koná na počesť 
tohto slovenského spisovateľa, 
známeho pod umeleckým menom 
Martin Kukučín, ktorý žil aj 
na ostrove Brač (a krátko aj v Mar-
tine). Radi by sme na jeseň tohto 
roku štartovali na medzinárodných 
majstrovstvách SR v námornom 
jachtingu v Chorvátsku. Uvidíme, 
či sa nám podarí zohnať sponzora, 
ktorý by nám pomohol s financo-
vaním našej účasti, lebo prenájom 
lode a ďalšie veci nie sú lacnou 
záležitosťou,“ dodáva pre MN 
M. Maťovčík, ktorý od roku 2011 
súťaží za klub Yachtclub Dynamo 
Energia Bratislava.
M. Maťovčík vedie k športu aj 
svoje dve deti. Starší 22-ročný 
Samo sa už raz zúčastnil na regate, 
ale hlavne hrá vodné pólo za PVK 
Vrútky. Aj mladší 14-ročný 
Šimon sa odmalička venuje športu 
s mokrou loptou a už bol s Vrút-
kami majstrom Slovenska vo vod-
nom póle vo svojej kategórii.
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT

M. Maťovčík je platným členom posádky. Foto: archív MM 

Marcel Maťovčík je úspešný jachtár. 
Foto: archív MM

Úspechy v námornom jachtingu neprídu z ničoho nič
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  
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Rok 2022 prináša na Sklabin-
skom hrade niekoľko noviniek. 
Predovšetkým: nesie sa v zname-
ní podujatí Roku Petra Révaya, 
ku koncu sa blíži vydanie veľkej 
knihy o hrade (320 strán, 524 ob-
rázkov). A najbližšie sa milovníci 
hradu, ale aj všeobecne kultúry 
a histórie stretnú na hradnom 
kopci na hradných slávnostiach 
20. augusta. 

Mnohí si pozrú aj nedávnu 
novinku – výsledok dvojročnej 
práce nadšencov a dobrovoľníkov: 
v obnovenej severnej bašte hradu 
našla svoje miesto jediná expo-
zícia venovaná SNP v prostredí 
slovenských hradov, pod názvom 
„Memory 1944“, a dobová izba 
s kuchyňou venovaná kastelánovi 
Pekárovi, ktorý sa so svojou dcé-
rou Annou aktívne podieľal na pro-

tifašistickom odboji. Na slávnosti 
sa zúčastnili aj starostky oboch 
podhradských obcí – Sklabiňa (A. 
Silvestrová) a Sklabinský Podzá-
mok (B. Drobková), predstavitelia 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a medzi pozva-
nými hosťami nechýbala ani široká 
rodina kastelánových potomkov, 
ktorí do novej expozície darovali 
obraz hradu. Ten namaľoval mladý 

kastelánov syn Jozef. 
Hradné slávnosti budú t. r. v no-
vom formáte, ako Sklabinsko–
blatnické hradné slávnosti, a to 
dva dni, 20. a 21. augusta. V so-
botu budú na Sklabini, v nedeľu 
na Blatnici, pričom ale príbeh bude 
pokračovať z hradu na hrad, a teda 
program nebude ten istý. 
No ešte predtým možno ochutnať 
„Chute hradnej kuchyne“ v sobotu 
9. júla od 13. hodiny.
Autor: (bk), 
foto: Anna Thomková-Baranová

KULTÚRA / SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Začala sa rekonštrukcia päťbokej veže - bývalej väznice resp. župného archívu

Odhalenie repliky unikátneho mortuária Petra Révaya

Dobrý tip: hradná kuchyňa 9. júla a Sklabinsko – blatnické hradné slávnosti 20. a 21. augusta 2022

Veľký rok Sklabinského hradu
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Martinské letné kúpalisko, ktoré 
od roku 1994 prevádzkuje spoloč-
nosť Sunny Martin, otvorilo svoje 
brány pre verejnosť 1. júla. 

Hneď v prvý deň sa na návštevníkov 
usmialo slnko a teplé počasie priam 
volalo po schladení sa v bazéne, či už 
v klasickom veľkom 50-metrovom 
(so šírkou 22,5 m a hĺbkou vody 1,9 
až 2 m), alebo v detskom (s hĺbkou 

vody od 40 cm do 1,5 m). Štart letnej 
sezóny v areáli kúpaliska bol spojený 
aj s obľúbeným podujatím pre mládež 
Friday Mass, na ktorom sa zúčastnila 
tisícovka návštevníkov. 
„Tohto roku sme to mali trochu kom-
plikovanejšie. Bolo potrebné odstrá-
niť havarijné stavy, čo sa z väčšej čas-
ti podarilo. Na vlastné náklady sme 
vymenili čerpadlo a s opravou ba-
zénov nám finančne pomohlo mesto 
Martin. V najbližších dňoch by sme 
chceli namontovať aj výmenník tepla 
na ohrev vody. Menšie dva havarijné 
stavy, ako sú únik pitnej vody a únik 
vody z bazénov, budeme riešiť až po 
sezóne. Celkovo v areáli kúpaliska 
veľké zmeny nenastali, snažili sme sa 
skrášliť prostredie, pridali sme nie-
koľko slnečníkov, sedačiek, detských 
prvkov a pod. O niečo sme aj zlepšili 
sortiment ponúkaného občerstvenia. 
Som rád, že sme napriek spomína-
ným problémom, pre ktoré panova-
la neistota, či vôbec stihneme otvoriť 
sezónu so začiatkom prázdnin, mohli 
zažiť úspešný štart. Dokonca v nedeľu 
3. júla sme tu mali približne 900 ľudí. 
Sezóna bude trvať do 31. augusta, 

prípadne to ešte posunieme dovtedy, 
kým nezačne školský rok,“ uviedol 
pre MN prevádzkar letného kúpaliska 
Sunny Martin Slavomír Smik. 
Cena vstupného sa vzhľadom na zvy-
šujúce náklady zvýši o jedno euro, 
ale v prvé dni sezóny 2022 ešte pla-
til vlaňajší cenník (3,50 eur v režime 
denného kúpania od pondelka do ne-
dele v čase od 9. do 18. h a dve eurá 
na nočnom kúpaní od 18. do 21. h). 
Celodenné parkovanie stojí v areáli 
kúpaliska jedno euro. 
Na martinskom letnom kúpalisku sa 
aj tohto roku budú odohrávať špor-
tové a kultúrne akcie. Po vydarenom 
Friday Mass prídu na scénu    
koncerty rokových kapiel (8. júla), 
tradičný festival Roots (15. júla), 
koncert elektronickej hudby v po-
daní martinských dídžejov Drozďa 
a Dema (29. júla). Na svoje si prídu 
tiež milovníci športov. Uskutočnia 
sa dva turnaje v plážovom volejbale 
(prvý 23. júla, druhý 13. augusta), ako 
aj 28. ročník Streetball Cupu (6. au-
gusta), čo je najstaršie podujatie tohto 
druhu nielen v rámci Slovenska, ale aj 
bývalého Československa.

„Bodku za sezónou dá koncom au-
gusta záverečná diskotéka. Presný 
termín rozlúčkovej párty ešte nevie-
me, ale verejnosť sa to dozvie včas, 
aby si Martinčania i návštevníci 
z iných častí nášho regiónu i Sloven-
ska nenechali ujsť ani túto akciu, ani 
tie ďalšie dni. Verím, že si návštevní-
ci užijú u nás krásne leto, načerpajú 
novú energiu, dobre sa zrelaxujú i za-
bavia a domov si odnesú kopu zážit-
kov,“ dodal pre MN S. Smik.

Zapojte sa do súťaže! 
Spoločnosť Sun-
ny Martin pre-
vádzkuje letné 
kúpalisko v Mar-
tine už – a) 30 ro-
kov, b) 22 rokov, 
c) 28 rokov?
Zo správnych od-
povedí vyžrebuje-

me dvoch výhercov permanentiek.
Odpovede posielajte na mail: 
redakcia@mestskenoviny.sk
(pripojte aj telefonický kontakt). 
Permanentky s 10 vstupmi na letné 
kúpalisko v Martine majú platnosť 
do 31. augusta 2022.

LETO/INZERCIA

Relax i zábava na martinskom kúpalisku

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

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA  

Letné kúpalisko je už otvorené. Foto: ľch
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Významné jubileum vo Vrútkach, 
90. výročie výstavby kúpaliska, 
ako aj plaveckého a vodnopó-
lového športu v tomto meste, sa 
nemohlo zaobísť bez náležitých 
osláv

Program osláv sa začal 1. júla o 17. 
h. Na slávnosti nechýbali vzácni 
hostia, napr. predsedníčka Žilinského 
samosprávneho kraja Erika Jurinová. 
Primátor Vrútok Branislav Zachari-
des okrem iného vo svojom príhovo-
re uviedol: „Kladiem si otázku, ako 
sa asi v lete 1932 cítili vtedajší pred-
stavitelia veľkej obce Vrútky na čele 
so starostom Karolom Kalocsayom. 
Kúpalisko vybudovali za jeden rok, 
čo by nebolo možné bez zapojenia 
mnohých rúk, či už išlo o vrútockých 
gazdov, robotníkov, majstrov a os-
tatných Vrútočanov, ktorí obetovali 

pre tento cieľ stovky brigádnických 
hodín. Nad nimi všetkými svietilo 
jedno meno – Alice Masaryková. 
Dcéra prezidenta Tomáša Garrigue 
Masaryka, zakladateľka a prvá pred-
sedníčka Československého Čer-
veného kríža, osobne zareagovala 
na prosby Vrútočanov a zabezpečila 
dotáciu tejto organizácie na výstavbu 
kúpaliska. Hoci dotácia pokryla iba 
časť nákladov výstavby, bez nej by sa 
stavať nezačalo. A tak Alicino meno 
zostane s týmto areálom už navždy 
spojené. Termín slávnostného otvo-
renia stanovili na 15. august. Vedeli 
totiž, že od konca júla bude prezident 
Masaryk aj s rodinou dovolenkovať 
v neďalekej Bystričke. Pred 90 rokmi 
prišla na oslavy Alice Masaryková aj 
s bratom Janom, budúcim ministrom 
zahraničných vecí. Vrútočania sa 
dočkali kúpaliska.“ 
Vďaka tomuto kúpalisku mohli hráči 
vodného póla napredovať. Vrútocký 
primátor spomenul ich významné 
úspechy v minulosti. Ako povedal, 
tak ako vtedy oni bojovali o každú 
loptu a víťazstvo, tak aj dnešní 
vodnopólisti odovzdávajú v každom 
zápase svoj kumšt a energiu s ambí-
ciou dosahovať úspešné výsledky, 
čo sa im aj darí. V roku 2018 sa 
chlapci PVK Vrútky stali majstrami 
Slovenska v kategórii do 11 rokov. 
V aktuálnom ročníku získali mladší 
žiaci strieborné medaily, starší 
žiaci a staršie žiacky si vybojovali 
bronz. Vrútočania sú aj v slovenskej 
reprezentácii. Pavol Tabačár sa vlani 
zúčastnil na MS „19“ a tohto roku by 
mal štartovať na ME „19“. V ženskej 
reprezentácii SR sú až štyri odcho-
vankyne vrútockého vodného póla – 

Karin Kačková, 
Eva Junasová, 
Kristína Steh-
líková a Emma 
Dvoranová.
Predseda PVK 
Dušan Kucha-
rik pre MN 
poznamenal: 
„Úspechov bolo 
viac. Netreba 
zabudnúť na 14 
titulov majste-
riek Slovenska, 
čo je najväčší 
míľnik v našej 
histórii. V súčasnosti je prioritou 
klubu práca s mládežou. Som rád, 
že deti majú o vodné pólo záujem, 
čo je prísľubom do budúcna, ale 
potrebujeme zlepšiť podmienky. Žiaľ, 
nemáme také tréningové možnosti, 
aké by si tento šport vyžadoval. Preto 
nie sme vo vyšších kategóriách až 
takí konkurencieschopní.“    
Prezident Slovenskej plaveckej fede-
rácie Ivan Šulek pre MN podotkol: 
„Je dobré, že sa udržiava tradícia. 
Deväťdesiat rokov, to je naozaj 
úctyhodný vek. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí v minulosti pozdvihli 
úroveň vrútockého vodného póla 
a plávania. Vrútočania by si zaslú-
žili mať lepšie podmienky, aby sa 
plaveckým športom mohli venovať 
celý rok, a nie iba sezónne. Potrebujú 
nový bazén, alebo aspoň zastrešiť ten 
súčasný, ktorý sa nachádza v maleb-
nom prostredí.“
Súčasťou osláv bolo aj ocenenie 
osobností, ktoré sa významnou mie-
rou zaslúžili o stav areálu kúpaliska 
a športové výsledky PVK Vrútky. 

Ďakovné listy im odovzdal primátor 
B. Zacharides. 
Jednou z ocenených športových 
legiend bol 82-ročný Dušan Štekláč, 
ktorý pre MN povedal: „Ja si 
pamätám možno 70 rokov činnosti 
na tomto kúpalisku. Bol som 33 
rokov predsedom klubu. V tom čase 
bolo vodné pólo skôr rekreačnou 
činnosťou, ale teraz je po fyzickej 
stránke jedným z najnáročnejších 
športov. Musíte vedieť dobre plávať, 
mať silu vo vode a okrem toho byť 
zručný s loptou. Mrzí ma, že vod-
nopólisti Vrútok môžu v domácich 
podmienkach trénovať len v letných 
mesiacoch, keďže náš bazén nemá 
strechu. Napriek tomuto hendikepu 
dokážeme (vďaka systematickej prá-
ce s talentami) súťažiť s družstvami, 
ktoré tento problém nemajú. Verím, 
že sa raz splní sen a želanie vodno-
pólovej obce vo Vrútkach a vybuduje 
sa tu športový stánok s celoročnou 
prevádzkou.“
Aké by to boli oslavy bez darče-
ka? Primátor daroval PVK Vrútky 
pri príležitosti okrúhleho jubilea 
defibrilátor, ktorý bude v prípade 
potreby k dispozícii všetkým členom 
klubu i verejnosti.
No a zlatým klincom slávnostného 
programu bolo 1. júla uvedenie 
do života knihy „História plávania 
a vodného póla vo Vrútkach“. Jej 
autorom je Milan Záborský, dlho-
ročný člen VV Slovenskej plaveckej 
federácie. 
V rámci osláv, ktoré trvali tri dni až 
do 3. júla, sa uskutočnilo niekoľko 
ďalších akcií. 
Autor: Ľubomír Chochula

Darovaný defibrilátor si z rúk primátora Vrútok 
Branislava Zacharidesa (vpravo) prevzal pred-
seda PVK Vrútky Dušan Kucharik. Foto: ľch

Publikáciu „História plávania a vodného póla vo Vrútkach“ pokrstili 
vodou okrem autora Milana Záborského ešte aj Ladislav Zvarík (vľavo) 

a Dušan Štekláč (vpravo). Foto: Miroslav Kliner

Počas trojdňových osláv sa uskutočnili tiež zápasy vo vodnom póle. 
Foto: Miroslav Kliner

Slávnostný program ozdobilo vystúpenie v synchronizovanom plávaní. 
Foto: Miroslav Kliner

Krásne oslavy 90-ročnice kúpaliska a plaveckých športov
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Na majstrovstvách sveta mu-
žov a žien v hokejbale (21. – 27. 
júna v Montreale) štartovali traja 
športovci z Turca. Kým dvaja hráči 
Komety Vrútky Tomáš Vidlár a Filip 
Simon odchádzali domov sklamaní 
(Slováci skončili až piati a po prvý 
raz v histórii nezískali medailu – 1. 
Kanada, 2. Česko, 3. USA), martin-
ská hokejistka Nina Štrbáková sa 
po víťaznom zápase o 3. miesto (2:0 
nad USA) radovala z bronzového 
kovu (1. Kanada, 2. Česko). Tým pá-
dom zavŕšila veľmi úspešnú sezónu. 
Mimochodom, v reprezentačnom 
drese sa nedávno zúčastnila aj na MS 
hráčok do 18 rokov v hokeji (25. 
mája – 15. júna v USA), kde Sloven-
sko obsadilo 6. miesto.

Koncom mája sa na vrútockom 
hokejbalovom ihrisku uskutoč-
nili turnaje Slovenského pohára 
(Mamut Cup).

Tréner víťaznej dvadsiatky Michal 
Siakeľ pre MN povedal: „Naším cie-

ľom bolo zúročiť výhodu domáceho 
prostredia na zisk veľkých pohárov 
a zlatých medailí. Kým naša dvad-
siatka vyhrala pomerne s prehľadom 
toho podujatie, šestnástka po ne-
šťastnej prehre s martinským rivalom 
skončila na 3. mieste. Ja som mal 

na starosti kategóriu U20, pričom 
v U16 som pomáhal môjmu kolegovi 
Zdenovi Lazárikovi, ktorého chcem 
vyzdvihnúť za to, že sa okrem tréner-
stva ešte nemalou mierou podieľal 
na organizácii a podporil túto akciu 
aj sponzorským príspevkom. Čo sa 

týka perspektívy vrútockého hokej-
balu z pohľadu mládeže, po tých 
dvoch covidových rokoch pociťujeme 
menší záujem detí o šport, ale to je 
komplexnejší problém. Je to škoda, 
lebo ihrisko Komety je po rekonštruk-
cii fakt krásne a viac by mu sedelo, 
keby na ňom bola denno-denne kopa 
detí. Našou úlohou bude pritiahnuť 
ich k hokejbalu, rozšíriť členskú 
základňu, aby sme znovu mohli hrať 
v jednotlivých mládežníckych kategó-
riách aj dlhodobú extraligovú súťaž, 
čo sa nám v minulej sezóne nepodari-
lo.“ Kometa U20 vyhrala na Mamut 
Cupe 2022 všetky svoje zápase (nad 
Pov. Bystricou 1:0, nad Popradom 
4:2, nad Spiš. Belou 4:1, nad Vra-
nov n. T. 2:0 a vo finále nad Pov. 
Bystricou 4:0). Z tímu Komety si 
prevzali individuálne ocenenia Pavol 
Maťovčík (najlepší brankár) a Andrej 
Siakeľ (najlepší útočník). Kometa 
U16 triumfovala na svojom turnaji 
v zápase o bronz nad Trebišovom 
6:2, predtým v skupine podľahla Me-
dokýšu Martin 2:3 po samostatných 
nájazdoch, prehrala s Topoľčanmi 
3:4 a pokorila Trebišov 3:0. Z druž-
stva Komety si prevzal individuálne 
ocenenie Luca Pečner (najlepší útoč-
ník) a z Medokýšu Michal Franek 
(najužitočnejší hráč).

Počas druhého júnového 
víkendu si družstvo Komety 
Vrútok kategórie U12 
vybojovalo v Devínskej Novej 
Vsi na Mamut Cupe 2022 
bronzové medaily.

Tréner Milan Greňo pre MN 
uviedol: „Chalanov chcem 
za predvedené výkony pochváliť, 
určite herne nesklamali. Hoci 
sme do turnaja nevstúpili dobre, 
napokon sme sa od zápasu 

k zápasu zlepšovali. V derby 
súboji o 3. mieste sme proti 
Martinu doslova vydreli víťazstvo. 
V tomto veku je dôležité, aby sa 
deti všestranne športovo rozvíjali. 
Hrávajú nielen hokejbal, ale 
venujú sa aj iným športom, čo 
je dobré. Môjmu trénerskému 
kolegovi Petrovi Učníkovi 

ďakujem za spoluprácu.“ 
Vrútky U12 vyhrali v dueli 
o 3. miesto nad Martinom 4:3, 
predtým v skupine prehrali 
s Topoľčanmi 0:7, s Martinom 
2:3, s Dev. N. Vsou 0:3 a porazili 
Vranov n. T. 7:1. Za najlepšieho 
obrancu vyhlásili Patrika Greňa 
(Vrútky).

V dňoch 18. a 19. júna sa uskutočni-
li majstrovstvá Slovenskej republi-
ky mužov a žien v kolkoch. Mužský 
šampionát sa konal v Rakoviciach, 
ženský turnaj v Žarnovici.

Dvojnásobným majstrom Slovenska 
sa stal Erik Kuna (Podbrezová)
s výkonmi 679 zvalených kolov 
v jednotlivcoch a 1325 v kombiná-
cii. Vrútočan Milan Tomka bol tretí 
v kvalifikácii (654), ale v 16-člen-
nom finále skončil ôsmy (597), čo 
znamenalo 5. miesto v kombinácii 
(1251). V kategórii žien dvakrát 
zvíťazila Klaudia Pivková z Galanty 
(617 a 1148). Hráčka Vrútok Mária 
Tomková získala bronzovú medailu 

v kombinácii (1115), keď vyhrala 
kvalifikáciu (574) a vo finále bola 
šiesta (541). Z ďalších kolkárok 
Lokomotívy mala blízko k cennému 
kovu aj Martina Buckulčíková, ktorá 
však za bronzovým stupňom zaostala 
o tri body (546). Lenka Stasinková 
obsadila v 12-člennom finále 9. prieč-
ku (536). Na juniorských M-SR U23 
(11. – 12. júna v Zlatých Klasoch) 
uspela Žaneta Bednárová, ktorá 
skončila prvá vo finále (591) a tretia 
v kombinácii (1132). Na M-SR doras-
tencov U18 v Podbrezovej (11. – 12. 
júna) ukoristil Adam Dibdiak striebro 
v jednotlivcov (610) a bronz v kombi-
nácii (1177).
Stranu pripravil: Ľ. Chochula

Horný rad zľava: Alex Bartakovics, Oliver Turňa, Kristián Šucha, Andrej Siakeľ. Stredný rad zľava: Oliver Užák (vedúci družstva), Kristián Šarluška, 
Kristián Malík, Ivan Thomka, Roman Becík, Samuel Hodál, Rastislav Chrastina, Filip Korman, Dávid Nátny, Hugo Lukačovič, 

Michal Siakeľ (tréner). Dolný rad zľava: Matúš Hronček, Pavol Maťovčík, Róbert Ivan. Foto: Kometa

Dvadsiatka Komety vyhrala Slovenský pohár 

Dvanástka bola tretia na Mamut Cupe

Hokejbalový bronz na MS v Kanade Úspechy kolkárov Lokomotívy Vrútok na M-SR

VRÚTKY – ŠPORT 

Nina Štrbáková. Foto: run 



Strana 24

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

MESAČNÍK | JÚN | 6 / 2022

Leto sa už rozbehlo a prináša aj 
širokú ponuku dlho očakávaných 
kultúrnych podujatí. MESTSKÉ 
NOVINY pri tom nemôžu chýbať 
a nezabúdajú na svojich priazniv-
cov, na občanov Martina.
Pripravili pre ich niekoľko prekva-
pení –  okrem podpory vychádzajú-

cej folklórnej speváckej hviezdičky 
Luky Balážovej (čítajte na str. 15) 
zabezpečili pre priaznivcov dvojice 
Kali&Sima zábavnú súťaž a 10 
z nich vyhrali okrem vstupeniek 
na ich koncert v sobotu 2. júla v am-
fiku aj možnosť urobiť si fotografiu 
s Kalim.

Ďalší darček priaznivcom kultúry 
pripravil Martin Kalnický pre účast-
níkov kultúrneho Martinského 
4lístka.  Dvadsiati z nich, na ktorých 
sa usmialo šťastie, získali vstupenky 
do Slovenského komorného divadla 
na hru Národný cintorín.
Autor: (mb), foto: M. Tylka
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

Otázka dospeláka a odpoveď drobizgu:
- Kedy je 12. hodín?
- Keď nevidno malú ručičku.

Učiteľka sa pýta prváka:
- Prečo sa musíme naučiť čítať?
- Aby sme mali čo robiť, keď sa nám 
pokazí telka.

Žiako/volo/viny
• Slováci sú národ hornatý.
• Mikróby sa šíria mikrobusom.
• Veľká Británia je hlavné mesto  

Anglicka.
• Chrípku si udržiavame  

v hrdle zmrzlinou.
• Zástavy nám ukazujú, odkiaľ vietor 

fúka.

S heslom 6. mesiaca: Pozor, deti!
• Ak sa dieťa narodí predčasne, musí 

byť v inkubátore. Ak oneskorene, má 
v dospelosti predpoklady pracovať  
v železničnej doprave.

• Ach, to sú krásne romantické chvíle, 
keď nám deti behajú po tráve. Ale len 
do chvíle, keď ju začnú fajčiť.

• Sotva sa decko naučí rozprávať, už ho 
nútia, aby mlčalo.

He-he-hefty
- Blahoželám vám k narodeniu syna. 
Ako sa volá?
- Neviem. Ešte mu nie je rozumieť.

Kresby: Peter Sabov 
a Viera Rajošová

LECHANOVINY 
Milana Lechana

KAUZÁRENIE 
Slovenské súdnictvo
úplatné bolo. 
Keď sa pravda našla,
už bolo neskoro. 

VÝCHODISKO  
Niektoré kauzičky
by sa mali riešiť 
nie na súdoch ,
ale na dereši. 

ZÁMER  
Niektorí poslanci 
sú  typický príklad :
Nič nenavrhovať,
ale všetko zrýpať.

NA  ÁRE
Nerobte mi zo života 
žiadnu drámu. 
Zomriem až po skončení
televízneho seriálu.

ANKETOMÁNIA
Uverí tomu
iba  praštený,
že sme touto vládou 
nadšení.

POSMEŠNÍKY 
Ondreja Nagaja

MESTSKÉ NOVINY nezabúdajú na podporu kultúry

Fanúšičky a KaliKali, M. Kalnický a Peter PanJeden z 10 výhercov lístkov do SKD, 
p. Jozef z Martina


