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Voľby do orgánov samosprávy 
miest a obcí (poslancov a starostov) 
a do orgánov samosprávnych kra-
jov sú vyhlásené na sobotu 29. ok-
tóbra 2022. V Martine budeme voliť 
okrem primátora mesta 31 poslan-
cov, ktorí budú spolu s mestským 
úradom spravovať sedem mest-
ských častí Martina. Okrem jedné-
ho straníckeho kandidáta predložili 
podpisové hárky šiesti nezávislí kan-
didáti na primátora mesta.

Nezávislí kandidáti:
Marek Belák
Študoval na Technickej univerzite vo 
Zvolene, pracuje v Martinskej teniso-
vej akadémii, poslanec mesta (2018 
– 2022.

Ján Danko
Primátor Martina (2018 – 2022), le-
kár, v minulosti dekan JLF UK. S od-
stupom najstarší kandidát, opätovnú 
kandidatúru ohlásil medzi posledný-
mi a stavia ju na slogane o „ďalšom 
ozdravovaní mesta."

Milan Ftorek
Občiansky aktivista, člen iniciatívy 
Reštart Martina, známy o. i. automobi-
lovým, protestom proti parkovacej po-
litike mesta. „Chceme moderné mesto, 
ktoré si váži svoju bohatú históriu, 
ktoré má aktívne a odborné vedenie 
a ktoré dbá o naše životné prostredie. 
Chceme hrdé mesto Martin, ktoré má 
víziu a nádej.“

Martin Kalnický
Vyštudoval na Univerzite Konštantí-
na-filozofa v Nitre, manažér., podni-
ká v oblasti gastroslužieb, vydavateľ 
MESTSKÝCH NOVÍN, poslanec 
mesta Martin, predseda výboru mest-
skej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomča-
ny. „Ponúkam víziu dobre spravova-
ného, fungujúceho Martina, založenú 
na využívaní jeho úžasných možnos-
tí v oblasti kultúry, cestovného ruchu, 
vzdelávania a vecnej spolupráce na-
prieč politickým spektrom.“

Jozef Petráš 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nit-

re, v minulosti hovorca  mesta (za pri-
mátora A. Hrnčiara), spoluautor pro-
jektu Transparentné mesto a ďalších 
protikorupčných projektov a aktivít, 
pracoval pre medzinárodné organizá-
cie, auditoval, prednášal, trénoval, ško-
lil na Slovensku i v zahraničí. 

Stanislav Thomka
Študoval Bezpečnostný manažment na 
škole Fakulta špeciálneho inžinierstva 
na Žilinskej univerzite v Žiline, posla-
nec ŽSK a mesta Martin. „Martin je 
moje rodné mesto, ktoré nadovšetko 
milujem, a robím všetko pre to, aby ste 
ho milovali,“ uvádza na svojej stránke 
na sociálnej sieti.

Stranícky kandidát:
Michal Uherčík (Skúsme to inak + 
SaS + Občianska konzervatívna stra-
na), poslanec mesta Martin, spoločník 
v Gastronauts s. r. o. , člen predstaven-
stva SSE za stranu Sloboda a solidarita. 
„Kandidujem preto, že sa už nemôžem 
pozerať, ako toto mesto chradne,"–  
uviedol pri predstavovaní kandidatúry.

Karty sú na stole: kandidáti na primátora

V Martine sa uskutočnil 100. ročník festivalu Scénická žatva

MESTSKÉ NOVINY
sú na strane občana

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Nemožno sa tomu vyhnúť: pred-
volebná kampaň je v plnom prúde. Ne-
zaškodí si všimnúť, kto ju ako vedie, 
kto sa uchyľuje k drobnostiam alebo 
frázam, a kto hovorí o skutočných 
a zásadných problémoch mesta i jeho 
častí. A kto robí kampaň za vlastné – 
a kto za peniaze občanov...
MESTSKÉ NOVINY sú stále, už 
niekoľko rokov, zdrojom informácií 
– a zdrojom zo súkromných financií, 
občanov to nestojí ani cent. Napriek 
tomu stále komunikujú a umožňujú 
občanom komunikovať. To nie je 
zanedbateľné; bez komunikácie sú 
občania často zaskočení, čo sa im ide 
stavať rovno pod oknami, a nik sa im 
neunúval včas vysvetliť, ako to bude 
so zeleňou, parkovaním, ako sa im 
zmení bývanie. S tým sa stretávam 
pri mojich stretnutiach s občanmi. Tak 
to bolo na Ľadovni aj v Priekope.
My sa stretávame tvárou v tvár, komu-
nikujeme osobne a noviny necenzu-
rujeme. Ľudia to oceňujú. Veľmi ma 
potešilo, keď som sa na stretnutí stretol 
s kritickými otázkami či pripomienka-
mi a po rozhovore som večer na soci-
álnej sieti čítal, že diskutujúci zmenil 
názor, keď sa dozvedel súvislosti.
Viac ráz som ako poslanec upozor-
ňoval, aby mesto miesto úverov 
na asfaltovanie ciest a chodníkov 
radšej investovalo do zhodnotenia 
svojich objektov. Nestalo sa. Teraz nás 
dobehne problém nezateplených mest-
ských budov – napr. škôl. Roky privie-
rania očí nám teraz predložia účet; no 
nezaplatia ho tí, čo to spôsobili. 
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

Historická fotografia zo záveru 100. ročníka Scénickej žatvy - ocenení nositelia "ochotníckych Oscarov". Foto: Michal Lašut

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

Mestské Noviny Online

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY: Osobná komunikácia zvyčajne robí zázraky
STRED: Poslanec Peter Buocik – O komplexnosti mám celkom inú predstavu 
PODHÁJ-STRÁNE: Treba riešiť infraštruktúru verejného priestoru, nielen bytovky
SEVER: V komunálnej politike je potrebné hľadať kompromisy
KOŠÚTY: Ktoré výsledky práce vidieť v celom Turci?
ZÁTURČIE: Bezbariérový (ne)prístup k detskej a praktickej lekárke 
PRIEKOPA: Lavička cez Jordán, cyklotrasa do Sučian a celý rad ďalších námetov
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MARTIN SITY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL

Hosťom jubilejnej 10. epizódy 
podcastového seriálu Martina 
Kalnického o Martine a Martin-
čanoch pod názvom Martin SiTY 
bola umelecká osobnosť, ktorá je 
vysoko uznávaná nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí. Pozva-
nie prijal scénograf, kostýmový 
výtvarník, laureát Krištáľového 
krídla za rok 2019 (mimoriadna 
cena) a pedagóg na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave, 
prof. Jozef Ciller.

Tento podcast bol vysielaný z krás-
neho miesta plného emócii (ateliér 
Jozefa Cillera v Slovenskom 
komornom divadle v Martine) 
a celý rozhovor sa niesol vo veľmi 
príjemnej atmosfére. Jozef Ciller 
hovoril v úvode o tom, prečo zostal 
verný Martinu. „Presvedčil som 
sa, že potrebujem ostrov, z ktorého 
vždy vyplávam na cesty, ale na kto-
rý sa potom rád vraciam, lebo tu 
mám zázemie, tu sú skvelí ľudia. 
Niekoľkokrát som sa rozhodoval, 
že sa presťahujem do Bratislavy, 
ale vždy som to odložil. A urobil 
som dobre. Pretože veľkomesto 
má svoje zvláštnosti, má veľa 
výhodných dotykových vecí, ale 
nemá prírodu, nemá tú krásu, ktorú 
vidím pri pohľade z okna. Vizuálna 
emócia, ktorá vás obklopuje, vás 

formuje aj ľudsky. Jednoznačne 
vyhral Martin, preto tu žijem a som 
spokojný.“
J. Ciller opísal aj svoje pocity, 
keď prechádza ráno z domu, kde 
býva, do svojho ateliéru, ako kráča 
cez Hviezdoslavov park v centre 
mesta. To ho vždy nabije zvláštnou 
energiou.
„Mnohé veci sa dajú riešiť len do-
tykom s prírodou, hlavne imunitný 
systém. Akými jednoduchými ve-
cami si môžeme zveľaďovať svoje 
zdravie,“ podotkol J. Ciller.
Na pretras prišla aj kontroverz-
ná budova Millénia. Na otázku, 
či ju radšej zbúrať, alebo radšej 
zachovať, odpovedal J. Ciller v tom 
zmysle, že by sa tento objekt mohol 
v budúcnosti využívať aj inak ako 
v súčasnosti. Ako povedal, žiadal 
architektov, aby sa s ním stretli, 
lebo to chce požehnanie autorov 
a technologické riešenie celého 
systému otvárania zasúvacích dverí 
na Milléniu. Veľmi by ho potešilo, 
keby sa to dokázalo urobiť, čo by 
prospelo mestu v niekoľkých rovi-
nách. Ušetrilo by sa tým množstvo 
financií a vytvorilo by to lepšie 
podmienky na organizovanie kul-
túrnych podujatí v tomto priestore.
Toto však už bude parketa pre no-
vého primátora mesta Martin, aby 
túto iniciatívu podporil a posunul 

vec dopredu. 
Ako pripomenul J. Ciller, Martin 
má zvláštny, jedinečný vnútorný 
svet v rámci Slovenska. Nie sú to 
len nádherné hory, ktoré mesto 
obklopujú, ale je to aj veľké kultúr-
ne dedičstvo. Metropola Turca je 
dobrou adresou na bývanie. Podľa 
neho by rozvoju Martina pomohlo 
okrem iných vecí aj vytvorenie 
takej vnútornej atmosféry, ktorá 
by presvedčila Martinčanov, že má 
zmysel tú žiť, že má zmysel mať 
rád svoj domov a že má zmysel 
spolupracovať na tom, aby mesto 
napredovalo a aby sa jeho obyvate-
ľom žilo lepšie. Pretože o tom, ako 
žijeme, rozhodujeme my sami.
Napriek svojmu veku (80 rokov) je 
J. Ciller stále aktívny, činný a plný 
energie nielen vo svojej profesii, 
ale aj v športe. Výzdoba jeho 
ateliéru naznačuje, ako blízko má 
k tenisu. 
„V rámci možností sa snažím špor-
tovať. Hrám tenis, v divadle som 
zaviedol ping-pong, rád plávam, čo 
považujem za dokonalý šport. Šport 
je fenomén, je nesmierne dôležitým 
momentom pre fyzicko-psychický 
stav človeka. Ľudia, ktorí sa mu 
venujú, majú úspechy aj v živote, 
sú odolnejší, disciplinovanejší, 
zdravší. Samozrejme, nič netreba 
podceniť ani preceniť. Myslím 

si, že šport by mal byť základom 
výchovy detí,“ vyslovil sa J. Ciller, 
ktorý v podcaste spomenul, že ako 
mladší dorastenec dvakrát vyhral 
s kamarátmi titul majstra Slovenska 
vo volejbale. Trénoval aj deti, čo 
ho veľmi bavilo. Ako s úsmevom 
poznamenal, má pocit, že volejbalu 
strategicky rozumie, že keď sa po-
zerá na zápasy reprezentácie, vedel 
by poradiť trénerom, čo je v danej 
chvíli potrebné urobiť. No, ako 
dodal, máme to brať s humorom. 
Sám priznal, že kedysi si myslel, 
ako spraví skôr športovú, a nie 
umeleckú kariéru. Napokon J. 
Ciller naplno rozvinul svoj talent 
a obohatil tento svet svojou výni-
močnou tvorbou.
Každý deň berie ako výzvu, ako 
možnosť urobiť vo svojej profesii, 
pre seba, rodinu, mesto, kde žije, 
niečo pozitívne. 
„Zistil som, že aj malý konštruktív-
ny čin je v živote viac ako najlepšie, 
najfantastickejšie plány plné slov 
a sľubov, ktoré sa nesplnia,“ pove-
dal J. Ciller a následne sa vyjadril 
aj na margo kandidatúry Martina 
Kalnického na funkciu primátora 
mesta Martin. „Je to vážny post. 
V prípade, ak vyhráš a budeš pri-
mátorom (myslím si, že z toho, ako 
ťa poznám, si na to skvelý typ), tak 
verím, že si nájdeš rozumných, od-
hodlaných ľudí a spoločne sa 
pokúsite urobiť niečo, aby Martin 
bol špecificky iný ako ďalšie mestá 
na Slovensku. Držím palce, aby sa 
to podarilo.“
Autor: (ľch)

Rozhovor Martina Kalnického s Jozefom Cillerom sa uskutočnil v tomto krásnom útulnom ateliéri. Foto: MN

Scénograf, kostýmový výtvarník, 
pedagóg – prof. J. Ciller. Foto: MN

„Martin je môj domov, tu žijem, sem sa rád vraciam“ 
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Mestská časť Ľadoveň-Jahodní-
ky-Tomčany je najväčšia počtom 
obyvateľov (viac než 10 000), ale aj 
rozľahlosťou, jej časti sú od seba 
vzdialené a zahŕňajú tak sídliská, 
ak aj štvrte rodinných domov. Pri-
tom Jahodníky i Tomčany boli v 
minulosti samostatnými obcami. 
Rozľahlosť, diferencovanosť, ale aj 
najväčšie sídlisko v Martine vytvá-
ra komplex úloh a problémov. Pre-
to sa dalo očakávať, že stretnutie 
kandidáta na primátora Martina 
Kalnického s občanmi bude zaují-
mavé, veď, napokon, na Ľadovni aj 
žije a pracuje, takže dôverne pozná 
jej problematiku a občania poz-
najú jeho. (Okrem iného aj vďaka 
medzinárodnému Festivalu klobás, 
ktorého ďalší ročník bude už o čosi 
viac než mesiac.)
Prekrásne počasie lákalo 18. augus-
ta skôr k vode či do hôr, no napriek 
tomu na stretnutí nebola núdza ani 
o návštevníkov, ani o otázky, ani o 
zábavu.

Od prenájmu mestského 
majetku, po vývoz odpadu
"Prekáža mi, že názor občanov sa 
málo berie do úvahy a občania sa po-
tom právom cítia, že sú na vedľajšej 
koľaji, – a to je jeden z dôvodov, pre-
čo som sa rozhodol kandidovať. Toto 
chcem zmeniť,  – povedal na úvod 
Martin Kalnický.
"Ľudia sú znechutení tým, že sa veľa 
sľubuje a po voľbách málo pre nich 
robí. Každý kandidát je iný, niekto má 
väčší dar reči, iný menší, ale asi je dô-
ležité, čo je za ním, čo už v živote do-
kázal – pretože od toho sa dá očaká-
vať, že bude vedieť aj urobiť niečo pre 
tých, ktorým sa možno v živote až tak 
nedarí. Vyspelosť spoločnosti sa me-

ria o. i. tým, ako dokáže pomôcť sla-
bým, ktorým práve "nejde karta".
Tento názor, ktorý odznel od účast-
níčky stretnutia, vystihol tón ďalších 
diskusií.
Na to reagoval aj M. Kalnický, keď 
povedal:
"Nikdy som nebol členom žiadnej po-
litickej strany, takže v tomto zmys-
le som nezávislý a mám rozviazané 
ruky. Chcem posunúť Martin dopre-
du do značnej miery komunikáciou, 
spájaním ľudí. Nemôžeme pri kaž-
dom probléme rozdeľovať ľudí na ta-
kých a onakých, často sa tane, že prá-
ve človek iného politického zmýšľania 
má na konkrétny problém zaujímavé 
riešenia a bola by škoda pre všetkých, 
keby sme ho eliminovali len preto, že 
je politicky zaradený inde."
Kedže M. Kalnický vybudoval a pre-
vádzkuje penzión na Ľadovni a pri 
ňom aj tenisové kurty, neprekvapi-
lo, že jeden z občanov mu položil aj 
otázku, prečo nie je na tenisové kur-
ty na pozemkoch v prenájme od mes-
ta, pre občanov bezplatný vstup. M. 
Kalnický mu odpovedal, že nájomnú 
zmluvu na sto percent plní a na kur-
toch sú vyhradené hodiny i pre bez-
platný vstup, no nie je to možné, sa-
mozrejme, stále, pretože investícia 
bola vysoká.

Osobne sa riešia veci lepšie
Každého zaujíma niečo iné. Mladých 
podmienky na šport, starších rieše-
nie problémov seniorov. No každé 
úprimné stretnutie človeka oboha-
tí. Napríklad názor Jána Sýkoru: – 
Som starý Martinčan, hoci som sa 
sem presťahoval z Mošoviec, od roku 
1958, ako som začal chodiť na Ob-
chodnú akadémiu. Nejako sme to pre-
žili, bola nejaká doba, ale keď sledu-
jem dianie teraz, ľutujem naše deti, 

kam to speje. Ľudia sú rozdelení a, 
žiaľ, ja predpokladám, že to bude po-
kračovať. Nevidím východisko, ako to 
prekonať a dať do poriadku. Je dob-
ré, ak sú tam ľudia, ktorí majú aj iné 
názory oproti oficiálnym, ak príde 
niekto, kto sa odlíši. Ja už roky kriti-
zujem, že jeden kandidát má predvo-
lebnú kampaň už štyri roky...

Samozrejme, podstatná bola na zá-
ver spokojnosť ľudí, ktorí sa zaují-
mali o informácie, riešenia, vízie. No 
zaujímal nás názor hostiteľa, M. Kal-
nického:
– Stretol so sa aj s poďakovaním za 
riešenie "parkovacieho problému" v 
Jahodníkoch. Samozrejme, ľudia ne-
prišli len potľapkávať po pleci a pýtať 
sa, ale nie raz aj s kritickými názormi. 
Nie je to vždy jednoduché, vypočuť si 
to a argumentovať, ale stáva sa, že ľu-
dia nemajú dostatok informácií, alebo 
majú nepresné informácie - a keď s 
nimi človek hovorí, tvárou v tvár, pri-
jímajú argumenty. Práve na Ľadov-
ni som sa tak stretol s dvoma kritikmi 
- a potom som večer na sociálnej sie-
ti čítal od nich, že zmenili názor. Sta-
čilo vydiskutovať si problémy osobne, 
priamo a nesprostredkovane - a vý-
sledkom je aj keď nie vždy spokojnosť 
občana, tak aspoň jeho presvedčenie, 
že ho niekto vypočul, informoval a za-
oberá sa vážne jeho pripomienkami. 
To sa totiž nedeje ani pravidelne ani 
v  dostatočnej miere.
Takto chcem aj ďalej pokračovať. 
Osobne sa veci riešia lepšie, úprim-
nejšie a rýchlejšie než cez sociálne 
siete. Dávam prednosť komunikácii 
zoči-voči pred sociálnymi sieťami, pl-
nými anonymity, nekonštruktívnosti, 
falošných profilov a podobne.
Autor, foto: MN, (mbk)

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany potrebujú špecifickú pozornosť

„Dávam prednosť komunikácii zoči-voči“ 

Želmíra Fetisovová 
Vysokoškolská pedagogička, dermatove-
nerologička, emer. primárka, doc, PhD. 
(* 1941 Martin – † 22. 11. 2021 Martin)
V r. 1990 v kúpeľoch Smrdáky na podnet 
prof. Novotného vznikla Spoločnosť pso-
riatikov a atopikov ČSFR. S touto orga-
nizáciou spolupracovala od jej založenia. 
Najprv v bratislavskom klube a neskôr 
v Košiciach, kde obnovila chod klubu 
psoriatikov. V r. 1994 sa vrátila po desia-
tich rokoch na iných pracovných postoch 
do Martina, aby sa starala o matku. 
Onedlho začal fungovať klub i v Martine. 
Po doc. PhDr. A. Hanzlíkovej, PhD. sa 
v šk. r. 2000/2001 stala vedúcou Ústavu 
ošetrovateľstva doc. MUDr. Želmíra 
Fetisovová, PhD. Zaslúžila sa o ďalší 
rozvoj ošetrovateľstva na JLF UK. Bola 
školiteľkou doktorandského štúdia 
ošetrovateľstva. Bola vedúcou Ústavu 
nelekárskych študijných programov 
na JLF UK, regionálnou odborníčkou 
pre kožné choroby z povolania, členkou 
Rady a predsedníčkou revíznej komisie 
Hospice Martin, členkou redakčnej rady 
časopisu Sestra, odbornou garantkou 
martinského klubu Spoločnosti psoria-
tikov a atopikov SR a časopisu Helios, 
ktorý táto spoločnosť vydáva. Bola 
spoluzakladateľkou nadácie (v r. 1995) 
pre založenie Hospice v Martine. To sa 
doteraz nepodarilo, pretože zákon stále 
neumožňuje preplácať výkony hospicu, 
lebo je to sociálne, a nie zdravotnícke za-
riadenie. Mesto dalo k dispozícii  na účel 
Hospicu objekt v Jahodníkoch, kde dnes 
sídli DSS Dom sv. Martina. Nadácia, 
resp. dnes už občianske združenie, stále 
trvá. Jednou z ocenených Martinských 
dobrovoľníkov roka 2005 bola i doc. 
MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., bola 
i nositeľkou Ceny primátora Mesta Mar-
tin za mimoriadne aktivity v prospech 
postavenia žien v Martine. Za zásluhy 
o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva 
bola nositeľkou Zlatej brošne za zásluhy 
(2015).
Zdroj: MY Turiec, foto: archív K. A.

Osobnosti
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Moja predstava o revitalizácii je komplexnejšia Osobnosti

Štefan Sršeň
lekár, pediater, lekársky genetik, 
pedagóg, emer. univ. prof. MUDr., 
DrSc.
Zaslúžilý lekár, významný slovenský 
pediater, zakladateľ a čelný predstaviteľ 
lekárskej genetiky na Slovensku (1923 
– 2006), tragicky zahynul.

Výučba pediatrie na detašovanom 
pracovisku Lekárskej fakulty UK 
v Martine sa začala v školskom roku 
1962/1963. Od šk. r. 1963/1964 
nastúpil z Detskej kliniky Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach ako interný 
pracovník o. i. odborný asistent MUDr. 
Štefan Sršeň, CSc. Do katedry patrili 
vtedy: detská, interná, infekčná, 
neurologická a kožná klinika. Š. Sršeň 
vystriedal v roku 1982 Vladimíra 
Galandu funkcii vedúceho katedry 
pediatrie, kde pôsobil do roku 1986. 
Prof. Š. Sršeň bol koncom 70. rokov 
na dlhodobom študijnom pobyte 
v USA, kde nadviazal spoluprácu 
so špičkovými pracoviskami, 
zameranými na výskum v oblasti 
klinickej genetiky. Výsledky 
dlhodobých pobytov profesora  
Š. Sršňa a ďalších pracovníkov 
kliniky významnou mierou 
obohatili medzinárodné štúdie 
najmä v problematike alkaptonúrie 
a stali sa uznávanými pracovníkmi 
v medzinárodnom rozsahu. 
V rokoch 1986 – 1990 bol predsedom 
Slovenskej spoločnosti lekárskej 
genetiky (SSLG).
V r. 1999 bol ocenený Pamätnou 
medailou Viliama Izakoviča, ktorá je 
ocenením SSLG. 

Zdroj:jfmed.uniba.sk, sslg.sk, 
foto: archív autora rubriky

Na úvod: Ste spokojný s tým, 
čo sa podarilo urobiť v mest-
skej časti Stred a čo sa vám po-
darilo realizovať z Vašich osob-
ných poslaneckých zámerov od 
r. 2018?
Pri nástupe do funkcie bola moja 
predstava o aktivitách v našej 
mestskej časti trochu iná, ako reali-
ta, s ktorou som sa stretol. Nechcel 
som byť poslancom, ktorý len do-
pĺňa, alebo opravuje lavičky, mení 
piesok v pieskoviskách, či rieši 
vandalizmus a neprispôsobivé oso-
by privolaním mestskej polície. 
Mal som víziu a ciele, o ktoré som 
sa chcel pokúsiť.

Koncom roka 2018 ste pre MN 
uviedli ako svoje priority o. i. re-
konštrukciu nástupišťa na au-
tobusovej stanici, rekonštrukciu 
Vajanského námestia a revitali-
záciu vnútroblokov. Ako ste po-
stúpili dopredu pri riešení tých-
to naozaj veľkých problémov?
Autobusové nástupište sa jedno-
ducho neriešilo. Bolo treba sa roz-
hodnúť a najmä zhodnúť s ďalšími 
poslancami mestskej časti na prio-
ritách. Za prioritnejšie som pova-
žoval riešiť Hviezdoslavov park, 
Vajanského námestie, revitalizá-
ciu vnútroblokov či parkovisko za 

ZUŠ v Martine a Mudroňovu uli-
cu. Projekty, na ktorých sa už pra-
covalo a z môjho pohľadu malo 
zmysel ich podporiť. 
Podarilo sa opraviť chodník a ko-
munikáciu pri žel. stanici spo-
lu s umiestnením zastávok MHD, 
o ktoré som sa takisto snažil. Ak-
tuálne sa dokončil chodník v ce-
lej dĺžke časti Moyzesovej ulice od 
žel. stanice po križovatku pri OC 
Galéria spolu s časťou komuniká-
cie pri OC Galéria.
Vajanského námestie čaká na svo-
ju obnovu. Zo zámeru vybudovať 
v býv. Neografii klientske centrum 
štátnej správy zišlo. Plus sa otvo-
rila téma rekonštrukcie námestia 
SNP medzi OC Galéria a Sociál-
nou poisťovňou. Tá sa zdala rea-
lizovateľnejšia, a tak sme dali pri-
praviť projekt.

Vlani koncom roka ste avizova-
li o. i. projekt ozelenenia centra 
mesta. Podarilo sa doriešiť sú-
hlas Pamiatkového úradu? Čo 
projekt prinesie a kedy?
Snahou bolo doplniť zeleň pred di-
vadlom a v okolí budovy Milénia. 
Bohužiaľ, hustá sieť inžinierskych 
sietí v tejto časti znemožnila vý-
sadbu do zeme, a tak sme sa roz-
hodli pre doplnenie drevín po-
skytujúcich tieň do jestvujúcich 
zelených pásov.
Podľa mojich informácií súhlas pa-
miatkového úradu sa nakoniec po-
darilo získať.
Na druhej strane som mal mož-
nosť zúčastniť sa prípravy projek-
tu rekonštrukcie Mudroňovej uli-
ce v spolupráci s ÚHAM. Pilotný 
projekt, zahŕňajúci využitie vodo-
zádržných opatrení, s výsadbou 
moderných drevín a trvalkových 
záhonov po oboch stranách ulice 
spolu s nikou pre niekoľko autobu-
sov MHD, bol už nejakú dobu roz-
behnutý. 
Hneď ma oslovil. A tak je na svete 
projektová dokumentácia financo-
vaná z mestskej časti Stred, ktorá 
takisto čaká na výzvy z plánu roz-
voja z fondov EÚ. Verím že tento 
projekt sa takisto podarí zrealizo-
vať a bude vzorom pre revitalizá-
ciu ďalších mestských častí.

Vašou "srdcovkou" bol Hviezdo-
slavov park a jeho rekonštruk-
cia. Ako pokročil tento projekt?
Tento projekt je v štádiu spracova-

ného realizačného projektu čaka-
júceho na vhodnú výzvu z fondov 
EU. Som hrdý na toto dielo, nakoľ-
ko okrem pracovníkov MsÚ sa na 
ňom podieľali študenti univerzity 
v Nitre - odbor záhradná architek-
túra, odborníci-projektanti a archi-
tekti a samozrejme, svojimi návrh-
mi veľmi prispeli aj občania.
Vytvorilo sa dielo reflektujúce ak-
tuálne potreby tak občanov, ako aj 
moderného prístupu so zachova-
ním historických hodnôt a odkazov 
v danom priestore.
Okrem rozšírenia detského ihriska, 
modernizácie fontány či trvalko-
vých záhonov kvitnúcich od jari do 
jesene a doplnenia mobiliáru pre 
oddych a zábavu je celý park ode-
tý v novom šate pričom stále zostá-
va rozdelený do dvoch častí – ve-
selá, aktívna, „živá severná časť, 
kde plánujeme aj možnosť drobné-
ho občerstvenia. A trošku hĺbavá, 
pokojná, kultúrna časť s možnos-
ťou relaxu pri knihe či kultúrnych 
podujatiach a výstavách v južnej 
časti parku pod korunami pôvod-
ných vzrastlých stromov.

Jednou z vašich poslaneckých 
iniciatív bola aj revitalizácia 
vnútroblokov. Ako sa podarilo 
pokročiť v týchto zámeroch? 
V rámci Štúrovej štvrte sa podari-
lo vybudovať niekoľko parkovísk, 
opraviť zábradlie a prvky na det-
skom ihrisku, vyasfaltovať pod-
chody a umiestniť tam lampy kvôli 
bezpečnosti počas nočných hodín. 
Mám pocit, že v tejto mestskej čas-
ti sa urobilo toho najviac.
Vo vnútrobloku na Hviezdoslavo-
vej ulici je pripravený projekt na 
vybudovanie parkovacích miest 
po celej dĺžke. Takisto sa na pod-
net občanov doplnilo detské ihris-
ko a zrekultivovala a doplnila sa 
zeleň. Odsúhlasili sme prostriedky 
z mestskej časti na opravu časti ko-
munikácie, ktorá bola v nevyhovu-
júcom stave. A ako bodka na záver: 
opravilo sa tu dlho zanedbávané 
ihrisko vhodné pre basketbal, fut-
bal, hokejbal či iné loptové hry.
Napriek tomu je moja predstava 
o revitalizácii úplne iná, komplex-
nejšia, zahŕňajúca naraz aj mobili-
ár, okrasné záhony, doplnenie ale-
bo výmenu drevín, parkovú úpravu 
s chodníkmi a osvetlením, športo-
viskami atď.
Pripravil: Michal Beňadik

Peter Buocik

V mestskej časti Stred 
pôsobia štyria poslan-
ci. Jedným z nich je Pe-
ter Buocik. V rozhovore 
pre MN stručne naznačil, 
čo sa riešilo a rieši v časti 
mesta, ktorá kedysi niesla 
názov: Turčiansky Svätý 
Martin. 
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Do mestského zastupiteľstva som 
v roku 2018 prišiel ako aktívny re-
prezentant v horolezectve. Mnohí 
sa ma pýtali, prečo som sa na poli-
tiku dal.

Žijem v Martine prakticky celý ži-
vot, neplánujem z našej Turčian-
skej kotliny odísť preč, mám dve deti 
a záleží mi na tom, ako naše mesto 
funguje a vyzerá. 
Komunálna politika je práve spôsob, 
ako sa dá život v našom meste vý-
razne ovplyvniť a ja by som rád po-
mohol k tomu, aby sa nám v Marti-
ne žilo lepšie.
Teraz na konci volebného obdobia 
môžem povedať, že sa v našom mes-
te zrealizovalo množstvo projek-
tov, za čo som rád. Rezervy vidím 
v tom, že verejná sféra je trochu ťaž-
kopádna a nepružná. Mnohokrát je 
to o zbytočnom politickom pretlá-
čaní sa, než o záujme niečo vytvo-
riť. Veľký priestor na prácu máme 
v oblasti cestovného ruchu. Ako zá-
stupca mesta Martin v Oblastnej or-
ganizácií cestovného ruchu Turiec 
som veľmi rád, že sa nám podari-
lo stabilizovať túto organizáciu, ako 
aj schváliť navýšenie prostriedkov, 
ktoré idú do propagácie mesta Mar-
tin a cestovného ruchu. V OOCR Tu-
riec postupne pracujeme na realizácií 
schválených aktivít, ktoré pomôžu 
zviditeľniť náš región a pritiahnuť 
návštevníkov. 
V komunálnej politike je potrebné 
hľadať kompromisy a byť zároveň 
empatický voči svojim susedom. Je 

množstvo pro-
jektov a investí-
cií, ktoré jednej 
skupine obyva-
teľov vyhovu-
jú a iným nie. 
Rodiny chcú ih-
riská, senio-
ri pokoj, mladí 
cyklotrasy, pod-
nikatelia a ob-

čania s autom cesty a parkoviská, tí 
bez auta výsadbu stromov, jedni sa 
sťažujú na prestarnuté stromy a iní by 
najradšej ani nekosili. 
Sever je jednou z najstarších mest-
ských častí. Preto zápasíme s viace-
rými problémami. Jedným z nich je 
žalostný stav niektorých komunikácií 
a parkovísk. Ale postupne sa snažíme 
tieto plochy obnovovať, rekonš- 
truovať a optimalizovať, tak aby boli 
dobre prejazdné a parkovacie mies-
ta spĺňali požadované normy. Na Se-
vere sa prejavila aj generačná ob-
mena a pribudlo množstvo mladých 
rodín s deťmi. Tento rok sme obno-
vili a rozšírili viaceré detské ihriská 
a v tomto trende plánujem pokračo-
vať hneď od budúceho roku. V plá-
ne je detské ihrisko vo vnútrobloku 
na Ul. Červenej armády, rozšírenie 
nového ihriska pri dopravnom ih-
risku, ale aj nové rozsiahle ihrisko 
v blízkosti Ul. Rumunskej armády 
na východnej strane Severu.
Veľký problém nám robí parkova-
nie. Jedným z riešení je vybudova-
nie parkovacieho domu na Palkovi-
čovej ul. (zo severnej strany Kocky). 

Je to optimálne riešenie, pri ktorom 
sa nezastavia žiadna zeleň. Dokon-
ca za použitia zelených technológií 
– zelených striech dôjde k zníženiu 
množstva sálavého tepla v danom 
priestore, čím sa zvýši životný kom-
fort množstvu obyvateľov v oko-
lí. Zároveň toto umiestnenie posky-
tuje perfektnú spádovú dostupnosť 
v okruhu 200 metrov.
Som rád, že práve na Severe (v are-
áli ZŠ Alexandra Dubčeka) sa má 
postaviť športová hala. Na prípra-
ve projektovej dokumentácie som sa 
ako predseda MČ Sever, ale zároveň 
aj ako aktívny reprezentant v horo-
lezectve, priamo podieľal. Nakoľko 
som aj členom výkonného výboru 
Slovenského horolezeckého spolku 
JAMES, kde sa okrem iného venuje-
me aj rozvoju športovej infraštruktú-
ry po celom Slovensku, mám k tejto 
problematike veľmi blízko. Výho-
dou umiestnenia tejto multifunkč-
nej športovej haly je, že sa bude na-
chádzať na nevyužitom asfaltovom 
ihrisku a nedôjde k zastavaniu zele-
ných plôch alebo k výraznému výru-
bu drevín. Športová hala bude slúžiť 
deťom zo ZŠ A. Dubčeka i širokej 
verejnosti. Výhodou je, že sa v rám-
ci tohto projektu uchádzame o grant 
z fondu na podporu športu, kde mô-
žeme získať až 1,2 mil. eur, čo by 
nám výrazne pomohlo.
Pred štyrmi rokmi som kandidoval 
ako nezávislý kandidát na poslan-
ca a počas celého funkčného obdo-
bia som si túto nezávislosť aj udr-
žal. Pre veci, ktoré boli v rozpore 
s mojím vnútorným presvedčením, 
som vystúpil aj z poslaneckého klu-
bu a svoje rozhodovania som ďalej 
realizoval čisto podľa svojho vlast-
ného uváženia a skúseností. Naďa-
lej by som rád pôsobil v komunálnej, 
ale aj krajskej politike bez akýchkoľ-
vek straníckych záväzkov. Rozho-
dol som sa uchádzať o dôveru našich 
občanov vo voľbách do MsZ i VÚC. 
Medzi moje priority celomestského 
významu patria hlavne: oprava a roz-
voj dopravnej infraštruktúry, výstav-
ba parkovacích domov, obnova det-
ských ihrísk a športovísk, výstavba 
športovej haly, podpora a rozvoj ces-
tovného ruchu, rekonštrukcia ná-
mestia SNP, realizácia sochy svätého 
Martina v životnej veľkosti a podpo-
ra kultúry.
Autor: Jozef Krištoffy 
(predseda VMČ Sever)

SEVER
MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY

Detské ihrisko na Severe. Foto: archív 

V komunálnej politike je potrebné hľadať kompromisy

Alžbeta Hanzlíková
Pedagóg, priekopníčka štúdia ošetrova-
teľstva (* 14. 3. 1935 Ružomberok – † 16. 
4. 2012 Martin) Doc., PhDr., PhD. Vy-
študovala SZŠ v Ružomberku, do r. 1961 
bola ošetrovateľkou na chirurgickom odd. 
nemocnice v Ružomberku a Martine. V r. 
1962 ukončila Špecializačný pedagogický 
seminár v Prahe a nastúpila ako učiteľka 
na SZŠ v Martine. Zároveň študovala 
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 
psychológiu a starostlivosť o chorých. 
Od r. 1991 vyučovala na Jesseniovej lekár-
skej fakulte UK. Tam bolo i jej pričinením 
v r. 1990 otvorené prvé jednoodborové 
magisterské štúdium ošetrovateľstva 
na Slovensku a bol založený Ústav ošetro-
vateľstva, ktorý do r. 2000 viedla. Počas jej 
pôsobenia sa modifikovali učebné osnovy 
odboru ošetrovateľstva z biomedicínskeho 
na ošetrovateľský model. Absolvovala 
študijné pobyty na univerzitách v Gro- 
ningene, v Manchestri, v Portlande  
a v Corku. Bola zapojená do medzinárod-
ných projektov i do výskumných úloh, 
ako vysokoškolská učiteľka bola aktívna 
na troch vysokých školách.  Zúčastnila 
sa medzinárodných kongresov, pôsobila 
v medzinárodných pracovných skupi-
nách, spolupracovala s ošetrovateľskou 
školou vo Viedni. Odborne bola aktívna 
v Rakúskej spoločnosti vaskulárneho ošet-
rovateľstva, kde jej udelili v r. 1999 čestné 
členstvo. Bola i členkou vedeckých rád 
na troch vysokých školách. V r. 2011 jej 
vyšla monografia k tematike profesionálne 
ošetrovateľstvo a jeho regulácia. V r. 1993 
až 2012 uverejnila viac ako 150 publikácií. 
Pedagogicky sa intenzívne zaoberala 
i opatrovateľstvom a hospicovou sta-
rostlivosťou.  Získala najvyššie ocenenia 
v oblasti ošetrovateľstva, Cenu dobrovoľ-
níka mesta Martina (2008 a in memoriam 
i Cenu za vynikajúce tvorivé výkony 
a významné výsledky a za zviditeľňovanie 
mesta doma i v zahraničí (2012). 
Zdroj: V. Kozoň - M. Bašková:   
A. Hanzlíková a rozvoj ošetrovateľstva
Foto: archív JLF

Osobnosti

Jozef Krištoffy
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Tomáš Ignačák pôsobil v minu-
losti na mestskom úrade, násled-
ne  v súkromnej praxi. Od r. 2018 
je poslancom za Podháj-Stráne 
a tri roky bol i predsedom výboru 
mestskej časti. Preto ho MN oslo-
vili s otázkami o bilancii.

Ako ste spokojný s tým, čo sa 
podarilo urobiť na Podháji-Strá-
ňach od r. 2018?
- Ak sa podarí zrealizovať revi-
talizáciu, tak na sto percent, inak 
sa podarilo zrealizovať asi 80% 
mojich predvolebných cieľov. 
Nespokojný som  hlavne s tým, že 
sa  že sa nepodaril nový  chodník 
od križovatky Hollého/Hrdinov 
SNP po konečnú MHD a nové 
športovisko/oddychová zóna 
na Stráňach.
Podarilo sa opraviť podstatný úsek 
hlavnej dopravnej infraštruktúry  
na Stráňach - Hollého ul., v jej 
pokračovaní sme v spolupráci 
s Turvodom doriešili rozšírenie 
napojenia na verejnú kanalizáciu 
pre časť rodinných domov, ktoré 
dosiaľ neboli pripojené, čo pova-
žujem v tomto storočí a na takom 
exponovanom sídlisku za samo-
zrejmú vec. V spolupráci so správ-
cami inžinierských sietí postupne 
opravujeme chodníky. Podarilo sa 
urobiť novú výsadbu na kruhovej 
križovatke  kruháč na Podháji, aj 
keď nie stopercentne. Na Podháji 
sme urobili tri nové stanovištia 
s detskými prvkami, čo desaťročia 
nik neriešil, dve parkoviská, plus 
doplnili sme pár nových prvkov 
na jestvujúcich ihriskách,
Som rád, že sa cez prázdniny 
podarilo vybudovať nový chodník 

v neprehľad-
nom časti úseku   
Ul. J. Goliána 
na Stráňach. 

Koncom 
roka 2018 
ste pre MN 
uviedli ako 
svoje priority 

o.i. zadefinovať víziu, kam sa 
má uberať Martin, teda aj časť 
Podháj-Stráne. Kam?
- Vízia sa prelína s víziou mesta. 
Ak sa podarí šťastne dokončiť 
stavbu námestia, to je už podstatná 
časť tej vízie. To znamená vytvárať 
projekty na úrovni súčasnej doby, 
uchádzať sa o mimorozpočtové 
zdroje, komunikovať s ľuďmi 
verejne aj pred realizáciou aj po nej. 
Mojou víziou je moderné mesto, 
vrátane komunikácie.  A teda aj 
nielen prosté asfaltovanie. Mesto 
sa napr. rozhodlo vyasfaltovať 
chodník na Hviezdoslavovej ul., 
ale to sme stále na úrovni vnímania 
pred 30 rokmi. Moderné a pre naše 
životné prostredie lepšie je robiť 
na tak širokom chodníku zelené 
ostrovčeky, vodozádržné opatre-
nia- aby zrážková voda ostávala 
v území, a neodtekala do kanali-
zácie – v tomto smere mesto úplne 
zaspalo a nemá sa čím chváliť.
 Ak sa chceme posunúť dopredu, 
chce to radikálnu zmenu spôsobu 
riadenia nášho mesta.

Za dôležité rozvojové zámery 
ste považovali riešiť zázemie 
pre Ferratu. Čo priniesli štyri 
roky?
- Môj zámer bol vybudovať parko-

visko v blízkosti konečnej zastávky 
MHD na Stráňach. No medzi-
časom urbár prenajal pozemky 
podnikateľovi v susedstve a mesto 
v predchádzajúcom volebnom 
období na ponuku nereagovalo. To 
je vec vedenia mesta, rokovať napr. 
o bývalom zbernom parkovisku 
pre autobusy, smerom do Jedľovín, 
a urobiť tam záchytné, strážené a re-
gulované parkovisko, aby v špičke 
turistickej sezóny nevznikal v tejto 
lokalite dopravný chaos.

Vašou "srdcovkou" bol park 
a jeho rekonštrukcia na Námestí 
protifašistických bojovníkov. 
V akej fáze je teraz tento projekt?
- Zhruba do  polovice septembra 
septembra prebieha kontrola verej-
ného obstarávania výberu dodáva-
teľa, ak to prejde úspešne, koniec 
septembra by mal byť začiatkom 
realizácie a na jar 2023 by mala byť 
rekonštrukcia námestia hotová.

Vo voľbách budete kandidovať – 
s akými cieľmi?
- Úprimne, nie som z výkonu 
a hlavne podmienok práce poslanca 
nijako nadšený- v priebehu tohto 
roka som bol odvolaný z postu 
predsedu výboru mestskej časti 
Podháj- Stráne ako aj poslaneckého 
klubu Spoločne pre Martin. Bo-
hužiaľ, je to daň, za moju aktívnu 
snahu zmeniť zaužívané postupy 
v riadení nášho mesta a mestskej 
časti.
Nechcem však hádzať flintu do žita, 
aj keď by to bolo pre mňa najpo-
hodlnejšie. Idem kandidovať ako 
nezávislý kandidát.
Rád by som pokračoval v niekto-
rých zámeroch a jeden zásadný je 
pokračovať v príprave a realizácie 
nového chodníka od križovatky 
Hollého/ Hrdinov SNP  po konečnú 
MHD na Stráňach. Je to úzka cesta 
bez chodníka, navyše s  hlbokým 
odvodňovacím rigolom po kraji. 
To považujem za život ohrozujú-
ce pre peších a cyklistov na takej 
frekventovanej komunikácii, ktorá 
navyše nemá alternatívnu možnosť 
obchádzky. 
Pre presadenie týchto nápadov 
však budem  potrebovať aj aktívnu 
podporu svojich kolegov, čo sa 
v tomto prípade nestalo a prednosť 
dostalo klasické, narýchlo priprave-
né predvolebné asfaltovanie. 
Autor: M. Beňadik, foto: T.I.

PODHÁJ

Je potrebná radikálna zmena v spôsobe riadenia 

K novému chodníku na Golianovej ul. pribudne ešte osvetlenie
Jozef Hrozienčík
Historik, univ. profesor (* 13. 5. 1915 
Martin-Priekopa  – † 11. 12. 1990 Bra-
tislava)
Patril k hlavným predstaviteľom sloven-
skej marxistickej historiografie, zaoberal 
sa najmä povstaleckou  problematikou. 
Študoval na gymnáziu v Martine, neskôr 
históriu a slovenčinu na Filozofickej fa-
kulte UK, v rokoch 1939 – 1942 pôsobil 
ako profesor na gymnáziách v Martine 
a Banskej Štiavnici, 1942 – 1944 na Ob-
chodnej akadémii v Martine, 1945 – 
1946 inšpektor na Povereníctve školstva 
a osvety v Bratislave, 1946 – 1950 riadi-
teľ gymnázií v Rožňave a Banskej Bys-
trici, kde vykonával v roku 1948 aj funk-
ciu riaditeľa Múzea SNP. V roku 1950 
– 1951 pracovník Krajského národné-
ho výboru v Nitre, 1951 – 1964 tajom-
ník a riaditeľ Čs. – sovietskeho inštitútu 
pri SAVU resp. SAV, 1964 – 1983 riadi-
teľ Ústavu dejín európskych socialistic-
kých krajín SAV a zároveň od roku 1970 
prednášal históriu na Filozofickej fakul-
te UK v Bratislave.
Počas druhej svetovej vojny sa zapojil 
do druhého čs. odboja, v roku 1944 bol 
priamym účastníkom  SNP, v rokoch 
1944 – 1945 väznený vo viacerých kon-
centračných táboroch v Nemecku.
Povstaleckú problematiku spracoval 
v monografiách Medzinárodná solida-
rita v SNP, Bojová družba (obe 1959), 
Neboli sme sami, Poliaci a my, Interna-
cionálny  charakter SNP (1974) a i. Zú-
častnil sa aj na tvorbe kolektívnych diel 
o SNP. Venoval sa aj výskumu dejín slo-
venského rusofilstva, balkanistike, sla-
vistike, čo vyústilo do podnetných mo-
nografií Turčianski olejkári a šafraníci 
(1981) a Slováci v Bulharsku (1985). 
Pričinil sa o vznik Múzea SNP a Čs. – 
sovietskeho inštitútu.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

Osobnosti
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MN oslovili Dušana Kubičku, kto-
rý je poslancom mestského zastu-
piteľstva za MČ Košúty nepretrži-
te tretie volebné obdobie. 

Čo ti pôsobenie v mestskom zastu-
piteľstve dalo a čo vzalo? Splnili sa 
tvoje očakávania, keď si do MsZ 
v roku 2010 vstupoval? Prečo už 
nekandiduješ? 
Pôsobenie v MsZ mi dalo do živo-
ta obrovskú skúsenosť. Som za ňu 
vďačný. Spoznal som množstvo zau-
jímavých ľudí a zoznámil sa priamo 
v praxi s tým, ako funguje systém sa-
mosprávy. Myslím, že väčšina ľudí 
vstupujúcich do komunálnej politiky 
chce „meniť svet“. Aj ja som bol jed-
ným z nich. Podieľal som sa na kon-
krétnych projektoch a aktivitách 
v meste, pri ktorých sa moje očaká-
vania naplnili. Občas som dostával 
aj „facky“, ale tie mi zasa pomohli 
pozrieť sa na veci a konkrétnych ľudí 
aj z opačnej strany. A prečo už nekan-
didujem? Rozhodol som sa, že nastal 
čas odísť. 

Keby si mal porovnať, ako fungo-
vala spolupráca naprieč zastupi-
teľstvom, ako aj spolupráca me-
dzi vedením mesta a poslancami, 
v ktorom z tých troch volebných 
období to bolo najlepšie?  
Bolo to určite moje prvé volebné ob-
dobie. Mal som jasnú víziu, dostatok 
energie a v hlave veľa nápadov, ako 
ich realizovať. Vtedajší pán primá-
tor sa s nimi stotožnil a dal mi „po-
žehnanie“ angažovať sa v proce-
soch pre ich realizáciu. Spolupráca 
s poslancami aj ľuďmi z úradu bola 
dobrá. Výsledky týchto projektov 
v Martine sú viditeľné v súčasnosti 
a budú slúžiť aj pre ďalšie generácie.

Ako hodnotíš súčasné volebné ob-
dobie, ktoré sa chýli k svojmu kon-
cu? 
Hodnotiť toto volebné obdobie musia 
predovšetkým obyvatelia Martina. 
Jedine oni majú v rukách nástroj, kto-
rým vyjadria spokojnosť so správou 
mesta a v prípade nenaplnenia ich 
očakávaní povolajú do služby nieko-
ho iného. Tak je to spravodlivé! S ko-
legami poslancami z VMČ Košúty 
sme v rámci našich možností spravili, 
čo sa dalo. Na detailný výpočet tu nie 
je priestor. Posledné volebné obdo-
bie bolo častokrát, aj vďaka niekto-
rým poslancom, už za hranicou ele-
mentárnej slušnosti. Konštruktívna 

kritika je na mieste, ale osočovanie 
a hanlivé verbálne útoky do rokova-
cej sály, podľa mňa, určite nepatria. 

Ktorým oblastiam si sa najviac ve-
noval?
Aktívny som bol hlavne v oblastiach, 
ktorým rozumiem a venujem sa im 
dlhodobo. Sú to rôzne tzv. zelené pro-
jekty, cyklodoprava a cykloturisti-
ka, regionálny rozvoj a cezhraničná 
spolupráca a v neposlednom rade aj 
podpora mládežníckeho športu. 

Ako vidíš perspektívu Košút v naj-
bližších rokoch, aký potenciál má 
táto mestská časť na rozvoj?
Ja som bol v otázkach rozvoja Košút 
vždy tak trochu konzervatívnejší ako 
moji kolegovia. Myslím si, že kvalitu 
bývania na sídlisku nie vždy pozitív-
ne ovplyvňuje výstavba nových bytov, 
rozširovanie nákupných centier ale-
bo nová cesta, ktorá pretne sídlisko 
na dve časti. Väčší potenciál skôr vi-
dím v zriaďovaní zelených zón s prí-
jemnou klímou a vodou, ako sa poda-
ril napr. projekt jazierka v Košútoch. 
Preto by som sa viac priklonil k dlho-
dobej  kvalitnej starostlivosti, údržbe 
a zveľaďovaniu sídliska, namiesto 
budovateľských aktivít a ďalšieho zá-
beru zelených plôch.

Ako vnímaš to, že sa má v areáli ZŠ 
Alexandra Dubčeka na Severe po-
staviť športová hala, ako veľmi to 
pomôže halovým športom a špor-
tovému rastu detí?
Mnohí vedia, že sa vo svojom voľnom 
čase hodne venujem rozvoju florba-
lu v našom meste. Ako funkcionár, 
tréner, ale aj rozhodca. Florbal do-
siahol za krátky čas svojho pôsobe-

nia v Martine významné úspechy 
v mládežníckych kategóriách, hoci 
zázemie máme len v malých škol-
ských telocvičniach, ktoré nespĺňajú 
základné parametre pre tento šport. 
Budem šťastný, ak sa postaví na Se-
vere nová športová hala a florbalisti 
ju budú môcť využívať. 

Budovanie cyklotrás už nie je po-
poluškou ani v Martine, bude tento 
trend pokračovať aj v budúcnosti? 
Za obdobie môjho poslaneckého 
mandátu bola téma cyklotrás hodne 
diskutovaná. Podľa mňa sa urobili 
nielen dobré projekty, ale aj kampa-
ne. Martin stále patrí na Slovensku 
medzi lídrov v podpore cyklodopra-
vy a cykloturistiky. Na úrade bola 
pre túto oblasť zanietená pracovníč-
ka Ivana Bobrovská a tá mala po-
riadny „ťah na bránku“, za čo jej 
veľmi ďakujem. Ja len dúfam, že sa 
nielen na úrade, ale aj medzi poslan-
cami v ďalšom volebnom období náj-
du ľudia, ktorí budú ochotní v tomto 
trende pokračovať.
Autor: (ľch)

KOŠÚTY

Ktoré výsledky práce vidieť v celom Turci? 

Ján Galanda
Národnokultúrny pracovník, podni-
kateľ  (* 16. 4. 1845 Martin – † 17. 6. 
1920 Martin)
Bol bratom Jozefa Galandu (1863 – 
1924), krajanského pracovníka v USA, 
mäsiara a údenára a neskôr hostinského 
v Martine na Riadku, starým otcom 
lekára prof. Vladimíra Galandu.
Vyučil sa zámočníka a v Martine si 
otvoril vlastnú dielňu, v ktorej sa 
vyučil aj významný krajanský činiteľ 
v USA Albert Mamatey. Svoje výrobky 
vystavoval aj na hospodárskej výstave 
v roku 1879 v Székesfehérvári aj 
na ďalších výstavách. Po zrušení 
cechov sa v roku 1870 zúčastnil 
na založení meštiansko-remeselníc-
keho spolku v Martine, od roku 1876 
pracoval ako člen výboru Priemyselné-
ho spolku v Martine. Neskôr remeslo 
zanechal a venoval sa poľnohospodár-
stvu a podnikaniu, roku 1893 postavil 
pílu a vlastnil aj menšiu tehelňu.
Od mladosti sa zúčastňoval na národ-
nom živote, roku1872 bol spoluza-
kladateľom Slovenského spevokolu, 
v ktorom do roku 1878 vykonával 
funkciu člena výboru, neskôr poklad-
níka a v roku 1875 – 1895 vytvoril aj 
niekoľko divadelných postáv. V roku 
1873 bol spoluzakladateľom Dobro-
voľného hasičského spolku, v ktorom 
bol tiež pokladníkom. Od roku 1874 
bol členom Matice slovenskej, od roku 
1881 aj členom Správy Kníhtlačiarske-
ho účastinárskeho spolku. 
Aktívny bol aj v mestskej samospráve, 
v roku 1872 bol boženíkom, neskôr 
vykonával rôzne funkcie a v rokoch 
1908– 1919 bolo richtárom Martin. Bý-
val aj kandidátom Slovenskej národnej 
strany vo voľbách do župného výboru.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: Literárny archív SNK

Osobnosti
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Dušan Kubička rád jazdí na bicykli. Foto: archív

D. Kubička ako rozhodca vo florbale. 
Foto: Slávka Jankyová
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Keď som pred šestnástimi rokmi 
prvý raz kandidoval do funkcie 
poslanca mestskej časti Záturčie, 
veľa nás na kandidátke nebolo. 
Dnes je celkom iná situácia.

Keď som kandidoval, tak ma 
osobne poznala väčšina Záturčanov 
a Záturčaniek. Dnes sa ma všetci 
pýtajú: „Peťo, čo sú to za ľudia, čo 
teraz za nás kandidujú. Aký máš 
na nich názor?“
Ani neviem, čo im mám povedať, 
lebo nielen občania ich nepoznajú, 
ale väčšinu z nich nepoznám ani ja. 
Samozrejme, že prajem každému, 
ktorý chce pomôcť Záturčiu, aby 
mal úspech. Len si myslím, že 
regionálna politika nie je o poli-
tickom marketingu, facebooku, 
ale o celkom obyčajnej ľudskej 
potrebe robiť pre druhých užitočné 

veci. Tam, kde 
človek žije, 
a tam, kde to 
je aj konkrétne 
v praxi vidieť. 
Jednoducho, 
svojho poslanca 
by mali, 
po celé volebné 
obdobie, ľudia 

stretávať na ulici a riešiť s ním veci 
tak, ako ich prináša život.  
A tak som sa aj zamyslel, prečo som 
vlastne vtedy prvý raz kandidoval aj 
ja.  Tú chvíľu si totiž celkom presne 
pamätám. Prišiel som ráno na par-
kovisku k svojmu autu a na ňom 
bolo tri milimetre prachu. Ako vždy! 
Keď som sa pozrel naokolo, tak ten 
prach bol na úplne všetkých autách. 
Lebo vtedy bol v Záturčí všade 
samý betón, nedorobené prašné 

cesty a chodníky k panelákom. 
Tak ma to normálne nahnevalo, až 
som si povedal: „Dokedy v Záturčí 
budeme robiť „Veľkému Martinu“ 
zaostalý prívesok? Čo my si 
nezaslúžime asfaltové cesty? Alebo 
detské ihriská?“
Nechcem byť neskromný, ale tomu 
stavu, čo dnes máme, som prispel 
aj svojou trochou, svojím dvanásť-
ročným pôsobením v mestskom 
zastupiteľstve. Podarilo sa mi 
trochu pomôcť aj ďalším užitočným 
veciam. 
Napríklad sa vybudovali nové 
parkovacie plochy, postavili sme 
centrálne športovisko pre mládež 
a medzi všetkými panelákmi sme 
osadili detské ihriská. Nedá mi 
aj nespomenúť, že som sa snažil 
celou svojou osobnosťou prispieť 
k udržaniu verejnému poriadku. 
Pracoval som aj s mládežou, ktorá 
nevykročila správnym smerom, 
a pomohol som aj bezdomovcom. 
Koľko vecí však treba ešte u nás 
dorobiť a dostavať? No – veľmi 
veľa. Lebo mám takú víziu, že keď 
sa človek ráno v Záturčí zobudí 
a pozrie sa okolo seba, mal by mať 
plné oči krásy a účelnosti.
Poslanec mestskej časti nie je 
totiž, podľa môjho názoru, žiadny 
veľký politik, ale pokorný služobník 
ľuďom, ktorému nie je jedno, 
v akých podmienkach žije. 
Mňa momentálne najviac hnevá, 
že sa mamičky s kočíkom, alebo 
vozíčkari ŤZP, nemôžu dostať 
k lekárovi, lebo im už skoro pred 
rokom zahatali bezbariérový prístup 
k detskej a praktickej lekárke. 
Hnevá ma aj to, že v súčasnej dobe 
sa veci riešia pomerne chaoticky. 
Napríklad si nemyslím, že posta-
venie psieho parku je dôležitejšie, 
ako vybudovanie účelných vecí 
pre všetkých občanov. A to som 
veľký milovník zvierat. Pritom 
oddychový park, hlavne pre staršiu 
generáciu, u nás dosiaľ nemáme. 
Trápi ma aj stály problém s tým, že 
často nefunguje verejné osvetlenie 
(potom sa tu pohybujú všelijakí 
asociáli), že je sústavný problém  
s odstraňovaním čiernych skládok 
a s poriadkom okolo smetných 
nádob. 
Mohol by som toho napísať 
oveľa viac, lebo celú problematiku 
Záturčia dokonale poznám, ale 
nemám toľko priestoru.
Autor: Peter Tőrők

ZÁTURČIE

Vladimír Galanda
lekár-pediater, univ. profesor, športovec 
(* 11. 2. 1914 Stará Pazova, Srbsko – † 
3. 2. 1994 Martin). Bol synom Miloslava 
Galandu, úradníka Tatrabanky, Dielní 
na náradie a banky v Starej Pazove, neskôr 
účtovníka a úradníka Matice sloven-
skej a horlivého divadelníka. Študoval 
na gymnáziu v Martine, potom absolvoval 
Lekársku fakultu KU v Prahe. Pracoval 
od r. 1938 na internom odd.  nemocnice 
v Martine, v r. 1941 – 1946 na Detskej 
klinike v Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve, 1946 – 1967 prednosta detského odd. 
nemocnice v Martine. Po vzniku detašo-
vaného pracoviska Lekárskej fakulty UK 
v Martine v šk. r. 1962/1963 sa stal vedú-
cim katedry internistických disciplín. 1967 
– 1984 prednosta Detskej kliniky a vedúci 
Katedry internistických disciplín vo funkcii 
vedúceho kliniky do r. 1983 a ako vedúci 
katedry do r. 1982), neskôr Katedry pediat-
rie, infektológie a dermatovenerológie LF 
UK  v Martine, kde pôsobil ako profe-
sor-konzultant aj po r. 1984. Vo vedeckej 
prác sa zameriaval najmä na sledovanie 
nežiaducich a vedľajších účinkov salicyla-
nov u detí, na problematiku etiogenézy 
a terapie zápalových ochorení dýchacích 
orgánov a gastrointestinálneho traktu. Bol 
autorom množstva príspevkov v odbornej 
tlači, autorom a spoluautorom viacerých 
odborných a zdravotno-osvetových publi-
kácií, vysokoškolských a stredoškolských 
učebníc, viaceré z nich mali priekopnícky 
charakter (Pediatria, 1963, Klinická 
farmakológia salicylanov u detí, 1983 
a i.). Pôsobil ako predseda Spolku lekárov 
v Martine, bol čestným členom viacerých 
lekárskych spoločností a nositeľom mno-
hých vyznamenaní. V mladosti sa venoval 
športu, najmä ľahkej atletike, v r. 1934 – 
1938 patril k čs. reprezentantom, 1937 bol 
majstrom republiky v skoku do výšky a ne-
skôr i rekordérom v trojskoku. Úspechy 
dosiahol aj na medzinárodnej úrovni.
Zdroj: Lexikón osobností Martina, 
foto: tamže

OsobnostiV Záturčí je potrebné robiť užitočné veci!

Dokedy bude pešie plateau v havarijnom stave? Foto: ľch

Prístup na pešie plateu bol z tejto strany zablokovaný. Foto: ľch

Peter Tőrők
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Michal Drobný
lekár – neurológ, univ. prof., MUDr., 
DrSc. (* 27. 10. 1934 Zeleneč)
Bol prednostom Neurologickej kliniky 
Martinskej fakultnej nemocnice (od 
roku 1977, predtým od roku 1962 peda-
góg Lekárskej fakulty UK v Martine).
Zakladajúci člen Federácie európskej 
neurológie a Neurological Emergen-
cies, člen organizačnej rady Donau 
sympózií v neurológii a v neurovedách, 
člen poradného zboru ILAE ( Medzi-
národná liga proti epilepsii ), člen Eu-
rópskej a Svetovej federácie neurológie 
a aktívny člen IBRO ( Medzinárodná 
výskumná organizácia mozgu ).
V roku 1989 sa stal prof. M. Drobný 
prvým dekanom Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Mar-
tine, ktorý bol demokraticky zvolený 
akademickým senátom fakulty, a túto 
funkciu zastával do roku 1991. Vďaka 
jeho mimoriadnej iniciatíve a podpore 
sa v Martine v roku 1990 otvorilo uni-
verzitné vzdelávanie v ošetrovateľstve. 
Bol predsedom Spoločnej odborovej 
komisie pre vedný odbor Neurológia 
pri Ministerstve školstva Slovenskej 
republiky a v 90. rokoch bol aj členom 
Akreditačnej komisie vlády SR. 
Niekoľko desiatok rokov vykonával 
Michal Drobný aj bohatú expertíznu 
a posudkovú činnosť. Vo volebnom 
období 1998 – 2002 bol zvolený 
za poslanca Národnej rady SR za Hnu-
tie za demokratické Slovensko. 
V roku 1998 mu prezident Slovenskej 
republiky Michal Kováč prepožičal 
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta 
Štúra III. triedy za mimoriadny prínos 
v oblasti vedy a výskumu Slovenskej 
republiky.
Zdroj: jfmed.uniba.sk, 
Foto: jfmed.uniba.sk

Rubriku pripravuje:
Michal Beňadik

Osobnosti

V utorok 30. augusta bolo v Prieko-
pe druhé zastavenie na turné kan-
didáta na primátora Martina Kal-
nického po mestských častiach. Čo 
ľudia chcú vedieť, čo ich trápi?

Martin Kalnický:
• Chýbajúce spoje v MHD, na čo je 

práve Priekopa asi najviac citlivá
• Cyklotrasy v Priekope a okolí
• Rozdeľovanie dotácií
• Zimné odhŕňanie chodníkov
• Zatepľovanie mestských budov
• Parkovanie v Priekope
• Priveľa nových bytoviek  

v Priekope
• Chodníky v Priekope
• Komunitné akcie na vzájomné  

spoznávanie ľudí
• Oddychové zóny pre dôchodcov
• Výsadba zelene

Lavičky, stromy, 
chodníky a cesty
Všade je to skoro rovnaké, – hovo-
rí M. Kalnický. – V každej mestskej 
časti; a moje stretnutia s občanmi te-
raz len potvrdzujú moje doterajšie in-
formácie. No musím povedať, že aj 
obohacujú o mnohé detaily a o emó-
cie, ako ľudia prežívajú problémy 
svojho mesta. Veľká nespokojnosť je 
medzi ľuďmi s mestskou dopravou, 
najmä s otočou vo Vrútkach. 
Podľa ľudí je to nedotiahnuté 
a nedôstojné. Nemajú jasno v tom, či 
mesto a dopravný podnik financova-
li autobusy z úveru, alebo z vlastných 
zdrojov. 
M. Kalnický na to poznamenal: – Dl-
hodobo som na to upozorňoval a kri-
tizoval, že ak si na autobusy ako 
mesto budeme musieť požičať, je to 
zaťaženie rozpočtu asi 7,5 mil. eur. To 
je jednak zásadná položka pri akej-
koľvek finančnej kondícii mesta 
a jednak to uberá zdroje na rieše-
nie iných problémov občanov. Okrem 
toho nám chýba depo a  skôr či ne-
skôr budeme musieť riešiť vo Vrút-
kach definitívnu otoč. Problémom je 
nekomunikácia s majiteľmi pozem-
kov, ktoré pripadajú do úvahy.

Chodníky a asfalt
Občania to často kritizujú ako míňa-
nie peňazí. Do každej mestskej čas-
ti šlo na tento účel 200 000 eur a na to 
sa zniesla obrovská kritika, prečo sa 
to nerobí priebežne – čo mohlo byť aj 
podstatne lacnejšie, keďže v posled-
nom období prudko vrástli ceny ener-

gie a surovín.
Veľakrát sa opakovala nástojčivá 
otázka, na ktorú ťažko rozumne od-
povedať: Prečo sa robí len v posled-
nom roku, resp. polroku pred voľ-
bami?!

Dobehne nás nečinnosť
Mnohí občania sa pýtajú na energie. 
Občania s napätím očakávajú, ako 
na energetickú krízu a rôzne vládne 
opatrenia zareaguje mesto.
M. Kalnický: – V minulosti som 
opakovane upozorňoval, aby sme 
uprednostnili pred inými výdavkami 
zateplenie škôl, škôlok a iných mest-
ských budov, kde máme veľké úni-
ky tepla a tým aj financií. Nestalo 
sa, mesto prijíma rôzne populistic-
ké rozhodnutia – ako napr. asfalto-
vanie chodníkov – a nehospodárnosť 
v spravovaní mestského majetku na-
berie počas energetickej krízy dra-
matické rozmery. Odsúvanie rekon-
štrukcií a energetického zhodnotenia 
mestských budov nás teraz dobehne 
a doplatí na to len a len občan: zdra-
žením a zrejme aj obmedzením nie-
ktorých služieb, ktoré mesto obča-
nom poskytuje.

Cyklochodník a ihrisko
Tak ako sa téma objavuje na sociál-
nych sieťach, aj na stretnutí s kandi-
dátom na primátora M. Kalnickým sa 
Priekopčania pýtali na cyklochodník 
z Priekopy popri areáli SIM do Su-
čian. M. Kalnický informoval, že 
už došlo k dohode medzi Martinom 
a Sučanmi a cyklochodník by mal 
v budúcnosti viesť aj do Sučian.
Venoval sa aj futbalovému ihrisku 
v centre Priekopy. Zaručil sa im, že 
v prípade zvolenia bude ihrisko vy-
užité jednoznačne pre šport, a nie 
pre nejaký developerský projekt.

Negatívne totiž vnímajú výstavbu 
obytných domov.
M. Kalnický k tomu poznamenal: 
– Samozrejme, musí nám záležať 
na tom, aby bola ponuka bytov širšia 
a aby nám kvôli nedostatku bytov ľu-
dia z Martina neodchádzali. No niet 
pochýb o tom, že občania majú prá-
vo vedieť, čo sa ide stavať, ako bude 
vyzerať parkovisko, aká bude ze-
leň po dostavaní. Nemôže sa stávať, 
že ľudia sa dozvedia o tom, čo sa ide 
vedľa nich stavať, až vtedy, keď prí-
du buldozéry. Keby sa to včas a dob-
re odkomunikovalo a ľudia by vedeli, 
čo tam bude stáť, aké budú chodníky, 
parkovacie miesta, zeleň – bolo by ur-
čite menej zlosti i bezmocnosti, nespo-
kojnosti.
Také javy sa vyskytovali a ak sa zhor-
šuje kvalita bývania, môžeme, para-
doxne, prísť kvôli novým bytom o ob-
čanov, ktorí už v danej lokalite bývajú.
To nás, predpokladám, čaká aj na Se-
vere a v Košútoch v súvislosti s Mar-
tinskými terasami, kde to tiež nie je 
doteraz dobre odkomunikované.
Napokon, na ilustráciu z inej časti 
Priekopy, než kde bolo stretnutie:

Stanislav Valko: – 
Bývam tu od roku 
1965. Na Kratinke sa 
robilo, sú aj dva chod-
níky. No naša Lipová 
ul. vyzerá horšie, asfalt 
je popráskaný, je tam 

viac záplat ako súvislej plochy. Po re-
konštrukcii parovodu to urobili cel-
kom solídne, horšie to ostalo po re-
konštrukcii vodovodu. Vždy je čo 
vylepšovať. Napr. budova bývalé-
ho MNV, je tam škola a škôlka. Nie-
čo sa tam prerába, sú tam kopy zemi-
ny a betónu rovno pri zastávke MHD, 
nevyzerá to dobre. Záhradu si zobrali 
petangisti, ale už sa tam nechodí a za-
rastá to burinou.
Autor, foto: (mbk)

Priekopa je najväčšia mestská časť a rôznorodých problémov má dosť

S občanmi treba komunikovať
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ZASTUPITEĽSTVO
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Augustové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa v polovici 
minulého mesiaca (mimo schvá-
leného plánu práce MsZ) konalo 
vo veľkej zasadačke mestského 
úradu, bolo poslednou schôdzou 
v aktuálnom volebnom období. 
Ďalšie by prišlo na rad jedine 
v prípade nejakej mimoriadnej 
situácie.

UZNANIA A OCENENIA
V úvode rokovania poslanci schválili 
návrhy na udelenie verejných uznaní 
a ocenení mesta Martin. Čestné 
občianstvo mesta Martin –  Boži-
dar Vongrej (za významné zásluhy 
v oblasti kultúry a za reprezentáciu 
mesta Martin doma a v zahraničí), 
em. prof. MUDr. Ján Buchanec, 
DrSc. (za mimoriadne zásluhy v roz-
voji a šírení dobrého mena mesta 
Martin) a Zora Jesenská in memo-
riam (1909 – 1972), pri príležitosti 
50. výročia úmrtia za jej výnimočné 
prekladateľské dielo, významný 
vklad do slovenskej literatúry, kultúry 
a občianskej spoločnosti, statočnosť, 
humanistické, občianske, mrav-
né a demokratické postoje. Cena 
mesta Martin – Mgr. Ivan Riabič (za 
významné zásluhy v oblasti kultúry 
a reprezentácii mesta Martin), Ing. 
Mária Kleňová, PhD. (za význam-
né zásluhy v oblasti vzdelávania 
starších), Ing. Ladislav Komora, CSc. 
(za významné zásluhy a výsledky 
v oblasti chémie) a Ing. Peter Kunc 
(za šírenie dobrého mena finálnych 
výrobkov martinského strojárstva 

na Slovensku a v zahraničí). Cena 
dobrovoľníka mesta Martin – Jozef 
Turzík a Bohuslav Hurta (obaja 
pri príležitosti významného jubilea).

ROZPOČTOVÉ ZMENY
Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj uznese-
nia, ktoré sa týkali zmien v rozpočte 
na rok 2022 v príjmovej i výdavkovej 
časti: 
Zvýšenie bežných výdavkov 
o 300 000 eur na verejné osvetlenie 
(pokryté vďaka zmene zdroja finan-
covania výstavby Centra sociálnych 
služieb a zariadenia opatrovateľskej 
služby na Podháji).
Zvýšenie bežných výdavkov 
o 80 000 eur na mzdy pracovníkov 
MsÚ (presun finančných prostried-
kov v rámci rozpočtu).
Zvýšenie bežných výdavkov o 311 
955 eur pre školstvo, t. j. pre materské 
školy 101 515 eur, pre základné školy 
167 386 eur, pre základnú umeleckú 
školu 37 424 eur, pre centrum voľné-
ho času 5 630 eur (bude to financova-
né z výnosu dane z príjmov, ktorý je 
poukazovaný územnej samospráve).  
Zvýšenie bežných výdavkov 
o 30 000 pre Kultúrnu scénu na za-
bezpečenie kultúrneho programu 
v rámci Martinského jarmoku (zme-
na realizovaná znížením bežných 
výdavkov) a zvýšenie o 16 100 eur 
pre SŠZMM na vykrytie nárastu 
mzdových nákladov (zmena reali-
zovaná na základe zvýšenia príjmov 
z podnikania).
Zvýšenie kapitálových výdavkov 
o 45 000 eur pre Centrum sociálnych 

služieb a zariadenie opatrovateľ-
skej služby na Podháji na doplnenie 
počítačovej siete, privolávacích 
tlačidiel a kamerových systémov 
(zmena realizovaná z poskytnutého 
príspevku z Fondu na podporu športu 
na refundáciu nákladov na výstavbu 
tréningovej hokejovej haly).

ŠPORTOVÝ AREÁL
MsZ zobralo na vedomie zadanie 
Urbanistickej štúdie „Revitalizácia 
a modernizácia športového areálu 
v Martine“. Ako bolo uvedené v dô-
vodovej správe, zadanie spracovala 
Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová na zá-
klade objednávky Ing. Jána Segľu. 
Požiadavka na spracovanie zadania 
vyplynula z uznesenia MsZ v Marti-
ne č. 217/21 zo 16. decembra 2021. 
Riaditeľka ÚHA Ing. arch. Zuzana 
Mendelová informovala poslancov: 
„Ak je zámerom investora realizovať 
vo vymedzenom území „Revitalizáciu 
a modernizáciu športového areálu 
v Martine“ v zmysle názvu Zadania, 
nie je potrebné riešiť zmenu funkcie 
územia. Ak je zámerom vlastníkov 
pozemkov riešiť zmenu funkcie 
územia na bývanie, je potrebné túto 
zmenu v zadaní jednoznačne zadefi-
novať a zadanie vypracovať v súlade 
so stavebným zákonom, vykonáva-
cou vyhláškou a v súlade s verejným 
záujmom.“

ĎALŠIE BODY
Zastupiteľstvo schválilo návrh 
dodatku č. 9 k VZN č. 104 o určení 
postupu a podmienok pri posky-

tovaní sociálnych služieb mestom 
Martin, ako aj návrh dodatku č. 15 
k VZN č. 58 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach na území 
mesta Martin. Poslanci tiež podpo-
rili návrh na zverenie hnuteľného 
majetku do správy SŠZMM (ide 
o elektrickú rolbu na úpravu ľadu, 
ktorá bude slúžiť striedavo v oboch 
halách zimného štadióna, v celkovej 
obstarávacej cene 117 917,35 eur). 
Členovia MsZ zobrali na vedomie 
informatívnu správu o výsledkoch 
troch obchodných verejných súťaží 
a vyjadrili súhlas aj so žiadosťou 
vo veci zmeny v sieti Centra pedago-
gicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, ktorá spočíva v zmene 
názvu a adresy od 1. októbra 2022. 
Ako bolo na schôdzi uvedené, 
priestory, v ktorých aktuálne sídli 
Centrum pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie 
na Kollárovej ul., sú nevyhovujúce 
a kapacitne nedostatočné v zmysle 
požiadaviek transformácie poraden-
ského systému. Preto Regionálny 
úrad Školskej správy v Žiline v spo-
lupráci s vedením poradne zabezpe-
čil prenájom nových vyhovujúcich 
priestorov na Ul. Červenej armády. 
Na záver poslanecký zbor odsúhlasil 
navýšenie finančných prostriedkov 
na poskytnutie dotácie schválenej 
uznesením MsZ č. 114/22 z 26. mája 
2022 žiadateľovi Zrnko, družstvo 
o 1 500 eur na tohtoročné podujatie 
Festival jedla.
Autor: ľch

Na starom štadióne v centre mesta sa už dlhšie nehral futbal. Budú tam v budúcnosti byty? Foto: ľch

Krytá plaváreň naďalej funguje. Zámer vybudovať tu aquacentrum, o ktorom sa hlasovalo pred 
štyrmi rokmi, je stále iba na papieri. Foto: ľch

Starý športový areál: Ak je zámerom vlastníkov riešiť zmenu
funkcie územia na bývanie, je potrebné to zadefinovať
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V sobotu 20. augusta 2022 sa 
mesto Martin na chvíľu vrátilo 
v čase do storočia pary. Železnice 
Slovenskej republiky v spolupráci 
so Železničným múzeom SR, Klu-
bom historickej techniky pri RD 
Zvolen, Spolkom Výhrevne Vrútky 
a Železničnou spoločnosťou Cargo 
Slovakia usporiadali pri príležitosti 
150. výročia otvorenia železničného 
úseku Vrútky – Budapešť spomien-
kovú jazdu troch parných rušňov. 
Na trati Vrútky – Zvolen „rušali“ 
parné rušne: 486.007 „Zelený An-
ton“, 556.036 „Štoker“ a 475.196 
„Šľachtičná“. Historicky motorový 
rušeň T 679.1168 „Sergej“ ťahal 
súpravu požiarneho vlaku.

Pri tejto významnej udalosti sa v Mar-
tine na železničnej stanici uskutočnila 
akciu, ktorú pripravilo združenie Brá-
na Turca v spolupráci s MESTSKÝ-
MI NOVINAMI. Na železničnej 
stanici Martin bola odhalená pamätná 
tabuľa, pripomínajúca, že 12. augusta 
v roku 1872 prišiel do Turč. Sv. Mar-
tina prvý parný vlak. Pamätnú tabuľu 
odhalili spoločne za ŽSR Silvia 
Pochybová a poslanec MsZ v Marti-
ne Martin Kalnický. „Mestečko Turč. 
Sv. Martin sa v roku 1872 dostalo 
na železničnú mapu. Železnica zna-
menala vo všeobecnosti rozvoj a to 
platilo aj pre mesto Martin. Mesto 
Turč. Sv. Martin začalo hospodársky 
rásť,“ odznelo pri odhalení tabule. 

Mesto Martin sa odhalením pamätnej 
tabule zaradilo k európskym mestám, 
ktoré si takúto významnú udalosť 
pripomenuli.
K 150. výročiu príchodu prvého vla-
ku do Martina bol vydaný i katalóg 
pod názvom „150 rokov s okrídle-
ným kolesom v Turč. Sv. Martine“, 
v ktorom je prehľadne spracovaná 
história budovania a prvé roky pre-
vádzky železnice v našom regióne. 
Záujemcovia o historické artefakty 
mali na akcii možnosť použiť prí-
ležitostnú pečiatku. Tá je aj naďalej 
pre záujemcov, do 20. septembra 
2022, k dispozícii na železničnej 
stanici v Martine.

Krátko z histórie
Budovanie železníc v Uhorsku 
bolo v porovnaní s ostatnými 
krajinami Európy oneskorené, 
čo bolo spôsobené ekonomickou 
zaostalosťou Uhorska. V 60. rokoch 
19. storočia, najmä pod vplyvom 
prudkého nárastu priemyslu, však 
vyvstala väčšia potreba budovania 
železníc. Železiarsky priemysel 
a ťažba uhlia primäla uhorskú vládu, 
aby sa výstavbou „ductus ferreos“ 
(železničných ciest = železnice) 
začala vážnejšie zaoberať. Z tohoto 
dôvodu vznikol plán, ako spojiť 
Podbrezovú, v ktorej v 50. rokoch 
19. storočia vznikli železiarne, so že-

lezorudnými baňami v Slovenskom 
rudohorí a tieto miesta spojiť s KBŽ, 
keďže železná ruda sa spracovávala 
na Ostravsku. Začiatkom roka 1863 
žiadalo Tekovské hospodárske zdru-
ženie kráľovskú kanceláriu v Budíne 
o povolenie výstavby železnice 
z Ostrihomu, údolím Hronu až k že-
leznici KBŽ. Už vo februári 1863 
informovala kancelária Župný úrad 
v Turč. Sv. Martine o pláne vybudo-
vať železnicu vedúcu cez Turiec.
V roku 1863 bola zaregistrovaná 
Cisársko-kráľovská privilegovaná 
železničná spoločnosť Pešť - Luče-
nec - Banská Bystrica a spoločnosť 
kamenouhoľných baní sv. Štefana, 
ktorá mala v pláne postaviť želez-
nicu, na ktorú dostala štátny úver. 
Táto spoločnosť v roku 1864 podala 
návrh Kráľovskej uhorskej kancelá-
rii, aby trať z Banskej Bystrice bola 
predĺžená smerom do Turca. Aj keď 
bola dohodnutá pôžička u banky 
J. G. Schuller vo Viedni (suma 5,4 
milióna zlatých) a bolo už predaných 
33 tisíc akcií, spoločnosť pre nedo-
statok finančných prostriedkov vý-
stavbu železnice pozastavila. C. K. 
privilegovaná železničná spoločnosť 
sa dostala do konkurzného konania. 
Vedenie spoločnosti vo vzniknutej 
situácii žiadalo Viedeň o mimoriad-
nu pôžičku na dostavanie rozpraco-
vaného úseku. Celková čiastka mala 
činiť 6,2 milióna zlatých, pričom cca 
2,6 milióna bolo určených na vyrov-
nanie vzniknutých dlhov. Viedenská 
vláda povolila vydanie ďalších 
účastinných listín v celkovej hodnote 
7 miliónov zlatých.
Na valnom zhromaždení 3.11. 1866 
sa C. K. privilegovaná železničná 
spoločnosť premenovala na Spolok 
kráľovskej severnej železnice. Ešte 
aj v tomto období, keď bola plánova-
ná trasa z Pešti do Banskej Bystrice 
cez Šalgotarián, sa uvažovalo o že-
leznici do Turca z Banskej Bystrice 
cez Kremnické Bane s napojením 
na KBŽ v Sučanoch.
Definitívnym rozhodnutím z 20. 
mája 1869 sa ustanovilo, že trať 
bude vedená zo Šalgotariánu do Tur-
ca cez Zvolen a Kremnicu. Na trať 
KBŽ sa mala napojiť vo Vrútkach. 
Do Banskej Bystrice mala viesť 
zo Zvolena iba vedľajšia trať.

Výkup pozemkov
Dôležitou úlohou pre výstavbu 
železnice bolo vykúpenie pozemkov 

MARTIN  A JEHO HISTÓRIA
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

150 rokov železnice v Martine

Obdivovatelia histórie Martina a podporovatelia jeho rozvoja: Denisa Krivušová, Martin Kalnický (vpravo) a Igor Dobrovolný

Parný rušeň Zelený Anton – klenot  histórie na žel. stanici v Martine
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ako pre samotnú trať (železničný 
zvršok), tak aj pre stavbu výprav-
ných budov, vochterní a pod. V Turci 
sa prvé stretnutie s majiteľmi po-
zemkov konalo 25. septembra 1869 
v Hornej Štubni a v Mošovciach. 
O dva dni neskôr sa stretli v Kláš-
tore pod Znievom, 28. septembra 
sa stretli v Turč. Sv. Martine a 29. 
septembra vo Vrútkach. Pri týchto 
stretnutiach sa zástupcovia Uhorskej 
severnej železnice stretli so všetkými 
majiteľmi pozemkov, cez ktoré mala 
železnica prechádzať. Ceny pozem-
kov sa líšili od lokality a bonity pôdy. 
Napr. vo Vrútkach a v Priekope bolo 
za katastrálne jutro vyplatených 350 
zlatých, v Košútoch už len 300 zla-
tých. Za ornú pôdu sa v Košťanoch 
vyplatilo 270 zlatých, za lúku 280 
zlatých a za pastviny 65 zlatých.

Vytyčovanie trate a stavba
Vytyčovanie prebiehalo rýchlym 
tempom a už v lete 1869 začali 
so stavbou jednotlivých úsekov. 
Tie boli rozdelené do železničných 
stavebných oddelení. Na území 
dnešného Slovenska išli o nasle-
dujúce oddelenia: úsek z Lučenca 
do Zvolena patril do XIV. železnič-
ného stavebného oddelenia, úsek 
zo Zvolena do Kremnických Baní 
do XV. železničného stavebného od-

delenia a úsek z Kremnických Baní 
do Vrútok patril do XVI. železničné-
ho stavebného oddelenia. 
Železničnú trať XVI. železničného 
stavebného oddelenia vymeriavali 
inžinieri: v Turčeku Odon Herzóg, 
v Štubni Pavol Prílezký, v Príbov-
ciach Napoleon Arnyaši a v Turč. Sv. 
Martine Viliam Wimmer. Jednotlivé 
úseky železnice vrátane staničných 
objektov stavali firmy: zo Štubne 
do Moškovca stavala firma Bühler 
& Weissenegger, z Moškovca 
do Priekopy firma Alberta Steina. 
V tomto úseku stavala vochter-
ne firma Jakuba Elsachsa. Úsek 
z Priekopy do Vrútok stavala firma 
Jozefa Kafendu z Vrútok. Železničné 
stanice v Turč. Tepliciach, v Príbov-
ciach, v Turč. Sv. Martine a vo Vrú-
tkach stavala stavebná firma Jozefa 
Krausa. Na stavbe železnice v Turci 
pracovalo viac než 1000 robotníkov.

Začiatok prevádzky
I keď podľa zmluvy mal byť 
začiatok prevádzky 1. júla 1872, 
z technických príčin nebol dodrža-
ný. Násyp medzi Trnovou Horou 
a Starou Kremničkou, ktorý bol 
navážaný v zimných mesiacoch, 
v letných mesiacoch rozmrzol a do-
šlo k zosuvu násypu. Ďalší termín 
odovzdania trate do prevádzky bol 

stanovený na 18. júl 1872. Ani tento 
termín nebol dodržaný. Problém 
s odvodnením a s porušenou statikou 
násypu sa podarilo odstrániť a trať 
odovzdať do prevádzky 12. augusta 
1872. Prvý osobný vlak z Vrútok 
odchádzal 12. augusta 1872 o 1:18 
h V Turč. Sv. Martine bol o 1:31 
h a do Budapešti prišiel o 12:51 h. 
Z Budapešti odchádzal prvý vlak 11. 
augusta 1872 o 23:00 h a do Turč. 
Sv. Martina prišiel o 13:51 h a do 
Vrútok o 14:05 h. Po začatí pravidel-
nej prevádzky medzi Budapešťou 
a Vrútkami premával jeden pár 

osobných vlakov a pár zmiešaných 
vlakov. (Súprava obsahovala osobné 
aj nákladné vozne.)

Záver
Trať z Budapešti do Vrútok s napoje-
ním na KBŽ sa stala najdôležitejšou 
dopravnou tepnou, ktorá spájala 
hlavné mesto Uhorska s priemysel-
ným Sliezskom a Berlínom. Turiec 
a Turč. Sv. Martin získali železničné 
spojenie, ktoré významne pozdvihlo 
hospodársku úroveň celého regiónu. 

Igor Dobrovolný

MARTIN  A JEHO HISTÓRIA
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

V dnešnej časti rubriky „Kde 
sme spravili chybu?“ sa vás 
chceme opýtať na objekt, ktorý 
dlhé roky stál pri vjazde do 
Martina. Najmä tí skôr narodení 
si naň pri pohľade na historickú 
fotografiu od p. Jozefa Šutryho 
určite spomenú. 

Táto časť mesta sa za posledné 
roky veľmi zmenila, takže vám pri 
odpovedi samozrejme pomôžeme. 
Spomínaný objekt sa nachádza na 
južnej strane mesta Martin, v katastri 
Jahodníky. Dlhé roky do týchto kon-
čín jazdil autobus linky č. 3. V pozadí 
vidieť rozostavanú administratívnu 
budovu Turčanu, p.m.h. (podnik 

miestneho hospodárstva). Myslíme 
si, že indícií sme vám už poskytli 
dosť a nemal by byť problém zodpo-
vedať na otázku, o aký objekt ide?. 
Už viete, kde sa prostredníctvom 
fotografie nachádzame? Viete, ako sa 
tento objekt volal? 

Vašu odpoveď nám zašlite na emailo-
vú adresu redakcie Mestských novín. 

(redakcia@mestskenoviny.sk)

Na odpoveď z minulého čísla nám 
prišlo niekoľko odpovedí, pričom 
p. Košarišťan ku správnej odpovedi 
zaslal aj plán motokrosovej dráhy 
v Záturčí. Práve tej, ktorá bola uverej-
nená v minulo mesačnom čísle MN. 
Výhercom z minulého čísla sa stal 
Milan Košarišťan. (id)

Kde sme spravili chybu?

Výpravkyňa Silvia Pochybová a Martin Kalnický odhalili pamätnú tabuľu

Plán motokrosovej trate v Záturčí
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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, 
prejdeme si stavby týchto významných architektov.
Stretneme sa o 16:00 h pred Evanjelickým kostolom.

Industriálny Turč. Sv. Martin
Cyklopotulka na perifériu mesta za industriálnymi stavbami z konca 19. 
a začiatku 20. storočia. Mimo iného navštívime aj žriedlo minerálnej vody Fatra.  
Stretneme sa o 16:00 h pred Evanjelickým kostolom.

Organizátor podujatia:

Cyklopotulky
Nenáročná cyklistická trasa mestom

11.9.
2022

25.9.
2022

Mestské NovinyV prípade nepriazdnivého počasia vám bude navrhnutý náhradný termín.

Dĺžka cyklotrás 
je približne 90 min

INZERCIA

Naše občianske združenie (OZ Step 
Art) sme založili v čase, keď sme sa 
aj so synom Adamom (Kmeťom) 
obaja začas vytratili z kultúrneho 
života a plnili sme iné pracovné 
povinnosti. No chceli sme pokračovať 
v kultúrnych projektoch. Jediným 
východiskom bolo založiť občianske 
združenie a oprieť sa o granty. Od 
jesene 2018 OZ Step Art vyvíja svoju 
činnosť. Jedným z hlavných cieľov je 
organizovanie umeleckých vystúpení, 
koncertov v oblasti šírenia tolerancie 
voči iným ľudom bez ohľadu na pleť, 
národnosť a vierovyznanie a zároveň 
výchova k úcte k všeobecným ľudským 
právam. Primárnou snahou je aj  
šírenie pozitívneho pohľadu tanečnej 
i netanečnej verejnosti na elementy 
hip-hopovej kultúry. Členovia OZ 
dlhodobo a cieľavedome pracujú 
s deťmi a mládežou tak, aby v rámci 
rôznych kreatívnych seminárov, 
diskusií, tanečných workshopov, 
tvorivých dielní a súťaží nachádzali 
sami seba a v pohybe a tanci našli aj 
zmysluplné trávenie voľného času.
Pozornosť by som chcela upriamiť na 

dva projekty, v ktorých sa prepája 
tanec s inými druhmi umenia a oba 
podporil Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín. Prvým z nich 
bol projekt „Čo nás spája a zbližu-
je“. Jeho cieľom bolo poukázať na 
inakosť – bol postavený na  myšlien-
ke, že pomocou tanca a umenia sa dá 
dorozumieť, komunikovať s ľuďmi  
rôznych národností, etník, kultúr. Dali 
sme šancu zapojiť sa rôznymi for-
mami do aktivít všetkým, ktorí prišli 
a mali chuť. Výsledky dvojdňového 
stretnutia boli úspešne prezentované 
na záverečnom podujatí „Bašavel“ 
v Martine, na pešej zóne a v priesto-
roch kina Scéna v marci tohto roku.
Druhý náš projekt – PRIENIKY – sa 
uskutoční v nedeľu 2. 10. 2022 v Štú-
diu SKD v Martine. Pôjde o interkul-
túrny dialóg medzi menšinami, ktoré 
žijú a pôsobia v našom regióne a ktoré 
oficiálne nemajú štatút minority. Na-
priek tomu si udržujú svoje tradície, 
obohacujú nás svojím talentom, kul-
túrou. Najstaršími príslušníkmi tzv. 
repatriantov sú Slováci z rumunskej 
Bukoviny (od roku 1947), neskôr 

prišli na územie Turca vysídlenci z 
Arménska (90. roky min. storočia) a 
napokon od marca 2022 k nim pribú-
dajú odídenci z Ukrajiny. V kombino-
vanom programe budeme premietať, 
spomínať, tancovať i spievať.
Projekt Zvony v srdci, ktorého prvú 
časť sme už realizovali v kostole sv. 
Heleny v Dražkovciach, je voľným 
pokračovaním úspešnej série hudob-
no-dramatických programov Príbeh 
zvonov, ktoré sa začali písať pred 
desiatimi rokmi pod taktovkou a stre-
chou Turč. kultúrneho strediska. Žiaľ, 
nepokračovalo sa v nich. Pokúšame 
sa oživiť tento úspešný program, 
v prvej fáze „oprášením“ pilotného 
programu v kostole v Dražkovciach 
(20. 8. 2022) a následne stretnutím 

v kaplnke sv. Margity v Turčianskom 
Jasene 25. 9. 2022, kde bude koncert 
speváčky JANAIS. Odbornú časť 
projektu má Mgr. Peter Cabadaj, 
historik a spisovateľ. Tento projekt 
podporil Fond na podporu umenia.
Osobitne sme hrdí na pouličný 
festival Urban Spirit, ktorý každo-
ročne organizuje SDK a osobitne 
tanečníci a lektori Adam Kmeť 
a Marcela Hrúzová. Ostatné roky sa 
nám darí získavať finančnú podporu 
z kultúrnej komisie mesta Martin. 
V septembri tohto roku sa podujatie 
opäť uskutoční na pešej zóne v Mar-
tine, pred Turč. galériou.. Je otvo-
rené pre všetkých, ktorým je hudba 
a tanec v hip-hopovom štýle blízka.                                                
Autor, foto: Zuzana Kmeťová

Eva Benčíková (vpravo) a Ján Cíger v programe Zvony v srdci v kostole sv. Heleny v Dražkovciach

Občianske združenie Step Art spája a zbližuje

Zvony kultúry v srdci

Pozývame vás na Cyklopotulky za históriou nášho mesta Martin. 
Na september sme pre vás pripravili nové cyklotrasy 

- Architekti B. F. Bulla a M. M. Harminc a Industriálny Turč. Sv. Martin
Cena je 5 € / osoba. 

Objednať sa môžete na e-mailovej adrese: dobrovolny@mestskenoviny.sk.
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KULTÚRA

Pred 100 rokmi sa v Martine 
začala tradícia súťaží ochotníckych 
divadiel. Vrcholný festival - nazý-
vaný aj "Festival festivalov" – tých 
najúspešnejších ochotníckych 
predstavení a umeleckého pred-
nesu Scénická žatva bol v Martine 
v dňoch 30. augusta – 4. septembra. 
Festival organizovalo Národné 
osvetové centrum a konal sa 
v Slovenskom komornom divadle, 
Barmuseu, Turčianskom kultúr-
nom stredisku a na Divadelnom 
námestí v Martine. V programe 
boli koncerty divadelných hu-
dobníkov, umelecké trhovisko či 
pouličné divadlo, ktoré na celý 
týždeň naplnilo mesto umením.

Na jubilejnom 100. ročníku sa za šesť 
dní predstavilo 20 inscenácií a 11 
umeleckých prednesov, ktoré pred-
tým získali "zlaté pásmo" a postúpili 
na Scénickú žatvu. V programe boli 
"osvedčené" súbory, ale aj nové. 
Programová rada vyberala pre jubilej-

ný ročník najlepšie inscenácie (kvôli 
pandémii) až z dvoch súťažných 
ročníkov. K domácim súborom 
pribudli aj tri zo zahraničia - Revízor 
od maďarského režiséra B. Perényi-
ho, česká inscenácia Cvičme v rytme 
a srbsko-česko-slovenské predsta-
venie - divadelná verzia Kafkovho 
románu Proces.
Organizátori pripravili program 
aj pre deti  v spolupráci s mestom 
Martin a Turčianskym kultúrnym 
strediskom si mohli pozrieť detské 
divadelné predstavenia, filmy, alebo 
sa zapojiť do tvorivých dielní.

Novinkou bolo udeľovanie individu-
álnych ocenení najlepším ochotníc-
kym tvorcom,  "ochotnícke Oskary".  

1. Ocenenie Scénický veniec
Odborná porota: Mgr. Diana Laciako-
vá, Mgr. Luděk Horký, prof. Mgr. 
Jozef Ciller, Mgr. Ján Šimko, PhD., 
Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. 
Lenka Dzadíková 

Ocenenia:
Najlepšia réžia Michaela Čajkovičo-
vá za inscenáciu Narodeniny 
Najlepší umelecký prednes Mário 
Mňahončák za umelecký prednes 
Medveď, ktorý tam nebol. 
Najlepší mužský herecký výkon 
profesionál: Jakub Janotík v inscená-
cii Hra na Boha 
a amatér: Samuel Černuško v insce-
náciách Narodeniny a Klamárka 
Najlepší ženský herecký výkon 
Simona Marhefková v inscenácii 
Mengeleho dievča 
Najlepšia scénografia Kolektív diva-
delného súboru Modré traky, Vráble 
za inscenáciu „človek“ 
Najlepšie kostýmy profesionálka: Mi-
riam Struhárová v inscenácii Stayin’ 
Alive a amatéri: divadelný súbor 
Hromozvod v inscenácii Narodeniny 
Najlepšia hudba profesionálka:
Lucia Piussi v inscenácii Stayin’ 
Alive a amatéri: Lukáš Kubičina 
v inscenácii Matilda 
Najlepšia dramaturgia Kolektív 

divadla dNO z Námestova za in-
scenáciu Hra na Boha Prekvapenie 
Žatvy Divadlo dNO a Sofia Klebano-
vá v inscenácii Stayin’ Alive 

2. Ocenenie Žatvy drámy 
Odborná porota: Mgr. Karol D. 
Horváth, Mgr. art. Michal Ditte, Mgr. 
art. Katarína Mišíková Hitzingerová, 
ArtD. 
Víťaz v kategórii inscenovaných 
textov Zuzana Dovičáková za diva-
delnú hru Uterus 
Víťaz v kategórii neinscenovaných 
textov Laura Fedorová za divadelnú 
hru NoHa.

Autor: (mbk),  
foto: NOC – Michal Lašut,  
Roman Adamják
https://www.scenickazatva.eu/ 
2022/ 
https://www.nocka.sk/vystava- 
scenicka-zatva-100-i.../ 
https://www.facebook.com/ 
ScenickaZatva

Sprievodná propagácia SŽ na Divadelnom námestí - OZ Kaukliar

Tvorivé dielne réžie s Ivetou Ditte Jurčovou

A taký krásny deň to mohol byť. DDS Bebčina, Nová Dubnica

Predstavenie Anča od DS KONKE Košice

Jubilejná 100. Scénická žatva - pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej 

Festival festivalov aj s novinkami
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MESTSKÉ NOVINY podporujú 
mladé talenty. Formou abecedy 
vám predstavujeme 18-ročného 
martinského útočníka ANDRE-
JA SIAKEĽA, ktorý by v novom 
ročníku mal hrávať za juniorku 
MHA Martin, ale perspektívne 
možno aj v mužskej súťaži v drese 
HK Martin.

A – AKO: „Môj ocino 
tiež chcel byť hokejis-
tom. Žiaľ, vtedy nemal 
také možnosti, aby si 

svoj sen splnil, ale mne i môjmu mlad-
šiemu bratovi vštepil lásku k športu 
a oboch nás priviedol k hokeju. Vidí 
sa v nás. Je rád, že športujeme a že 
nás hokej baví. Snaží sa nám vytvoriť 

také podmienky, aby sme mohli jeho 
sen zrealizovať my. Hokejku som 
dostal do ruky hneď, ako som sa 
naučil chodiť. Bol som veľmi aktívne 
dieťa, nikto ma nemusel presvied-
čať na šport, s ktorým som začal už 
vo veľmi mladom veku. Na sídlisku 
to boli hokejbalové zápasy (často aj 
proti starším chalanom), na zimnom 
štadióne hokej, ktorému sa venujem 
od prípravky. Postupne som v Mar-
tine prešiel všetkými mládežníckymi 
kategóriami, teraz som posledný rok 
junior. Mojím prvým trénerom bol Mi-
roslav Kleskeň. Potom som sa rozvíjal 
pod vedením ďalších trénerov (Vladi-
mír Markovič, Ján Bujňák, Franti-
šek Mrukvia ml. i st., Braňo Stolárik 
s Jánom Majerovom) a momentálne 
ma v juniorke trénuje Marek Žila. 
Všetkým trénerom vďačím za veľa, 
bez nich by som nebol na súčasnej 
úrovni. Aktuálne zbieram v príprave 
na nový ročník skúsenosti s mužským 
áčkom, ktoré vedú ako hlavný tréner 
Daniel Babka a asistent Ján Tabaček.   

B – BRONZ: Mojím 
prvým väčším hoke-
jovým úspechom bol 
zisk bronzovej medaily 

na majstrovstvách Slovenska starších 
žiakov (8. ročník), ktoré sa koncom 
marca 2018 konali na martinskom 
„zimáku“. Bol to kvalitný turnaj 
s dramatickou zápletkou na jeho 
samom konci. O tom, aký kov uko-
ristíme, sa rozhodovalo v našom zá-
verečnom stretnutí s Košicami. Naša 
výhra nad týmto súperom  v riadnom 
hracom čase by nám zabezpečila 

majstrovský titul, keby sme zvíťazili 
po predĺžení alebo na samostatné 
nájazdy, mali by sme striebro, ale 
nakoniec sme celkovému víťazovi 
podľahli po infarktovom finiši 4:5. 
Takže z prvenstva sa tešili Košičania, 
za ktoré vtedy hral aj Juraj Slaf-
kovský, druhý bol Slovan, my sme 
skončili tretí a na štvrtej priečke sa 
umiestnil Zvolen. Mali sme výborné 
družstvo, oporou bol brankár Dano 
Ďuris, v obrane tvrdili muziku Dávid 
Nátny i Ivan Thomka a v útoku som 
si veľmi dobre rozumel s Alexom 
Severom a Alexom Bartakovicsom. 
Samozrejme, všetko to zastrešovali 
skvelí tréneri František Mrukvia ml. 
so svojím otcom. 

C – CIEĽ: Už ako dieťa 
som so svojím otcom 
navštevoval majstrov-
ské zápasy martinského 

áčka. Na tribúne som vnímal jedi-
nečnú atmosféru, ktorú vytvárali naši 
fanúšikovia. Pozeral som sa na to, 
ako sa hrá na mužskej extraligovej 
scéne, učil som sa od hokejistov, ktorí 
boli kvalitní a niečo znamenali. Naj-
viac som obdivoval vtedajších lídrov 
mužstva a odchovancov martinské-
ho hokeja (Michal Beran, Jaroslav 
Tőrők, „Džajro“ a ďalší), ktorí mi 
boli vzormi, ale páčil sa mi aj herný 
prejav Lukáša Říhu. Ten ma zaujal 
nielen svojím umením, ale aj šoumen-
stvom. Odjakživa som sníval o tom, že 
raz aj ja budem hrať za mužov Mar-
tina. Zatiaľ nemám na konte žiadny 
súťažný zápas v drese áčka, ale ak 
počas sezóny dostanem od trénerov 
šancu, budem veľmi šťastný. Chcel 
by som kráčať v šľapajach mojich 
kamarátov Dávida Nátneho či Ivana 
Thomku, ktorí ako juniori absolvo-
vali s martinským tímom už v minulej 
sezóne aj mužské zápasy v Slovenskej 
hokejovej lige. No hlavným cieľom je 
pomôcť juniorke MHA Martin dostať 
sa do extraligového play-off a skončiť 
v súťaži pokiaľ možno čo najvyššie. 
Bonusom navyše by pre mňa bolo, 
keby mi tréneri áčka HK Martin 
dali dôveru a mohol som naskočiť aj 
do mužských duelov. Veľmi sa teším 
na novú sezónu, už sa neviem dočkať, 
kedy odštartuje. 

D – DOMOV: Martin 
je mojím domovom. 
Martinský hokej mám 
vo svojom srdci a rád by 

som mu pomohol teraz i v budúcnosti. 
Hrať na Slovensku v inom ako v ma-
terskom klube, alebo v zahraničí, ma 
neláka. Nemienim ísť cestou mojich 
bývalých spoluhráčov Alexa Severa 
a Alexa Bartakovicsa (jeden pôsobí 
v Česku, druhý v zámorí). Niektorí 
moji ďalší spoluhráči uprednostnili 
extraligový angažmán, čo chápem, 
lebo účinkovať v najvyššej súťaži im 
môže pomôcť v napredovaní, ale ja 
som optimistom a verím, že sa extrali-
ga mužov do Turca čoskoro vráti.

E – EXTRALIGA: 
Želám si, aby bol ročník 
2022/2023 pre martin-
ský hokej prelomovou 

sezónou. Možnosť priameho postupu 
bez baráže je veľkou výzvou a motivá-
ciou. Myslím si, že martinské áčko je 
dobre zložené a má potenciál zabojo-
vať o prvé miesto a titul v SHL. 

G – GÓLY: Nie som 
typický strelec, radšej 
prihrávam, ale keď 
sa naskytne možnosť, 

snažím sa šancu zužitkovať. Poteší ma 
každý gól do siete súpera, či už akciu 
zakončujem ja, alebo je autorom pres-
ného zásahu niekto zo spoluhráčov. 
Najväčšiu radosť mám však z víťaz-
stva tímu, lebo kolektívny úspech je 
najdôležitejší.

H – HOKEJBAL: 
Hokejbal mám takisto 
vo svojom srdci už od-
malička. Moje začiatky 

siahajú do detských čias. Vtedy to 
bolo ešte neorganizované, hrávali 
sme na sídlisku. Potom som prešiel 

ŠPORT

Nech to v Martine znovu žije hokejom!
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Andrej Siakeľ vo svojich začiatkoch 
s „Džajrom“. Foto: archív

A. Siakeľ v drese MHA Martin. Foto: archív
Siakeľovci – zľava: Matúš, Michal a Andrej – po triumfe na tohtoročnom 

Mamut Cupe U20. Foto: archív
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do Komety Vrútky, s ktorou som 
vyhral všetky mládežnícke kategó-
rie Mamut Cupu. Tohto roku som to 
zavŕšil triumfom v U20. Ešte čakám 
na seniorský titul (smiech). V minulej 
sezóne som však už po prvý raz na-
stúpil za mužov Komety v play-off ho-
kejbalovej extraligy, kde sme vypadli 
v semifinále so Skalicou. V treťom 
dueli tejto série sme doma prehrávali 
0:2, ale otočili sme skóre a viedli sme 
3:2. Žiaľ, súper náhodným gólom vy-
rovnal a vynútil si predĺženie. V ňom 
sme mali na hokejkách gól, lenže 
sme neskórovali a o víťazovi museli 
rozhodnúť samostatné nájazdy. Aj 
v nich sme mali smolu pri nastrelenej 
konštrukcii bránky. V nich sme dali 
dva góly, kým Záhoráci trikrát rozvl-
nili našu sieť. Takže Skalica vyhrala 
tento zápas 4:3 a celkovo v sérii 3:0. 
Hokejbal je o čosi náročnejší šport 
ako hokej, treba tam behať, hrá sa 
bez chráničov a každý osobný súboj je 
cítiť. No hokejbalové skúsenosti z ťaž-
kých stretnutí sa mi zídu aj v hokeji, 
posilní mi to psychiku. 

J – JEDLO: Mám rád kura-
cinu s ryžou a v ostatnom 
období som si obľúbil viet-
namskú polievku pho. Nie 

je to obyčajná polievka, je to výživné 
a plnohodnotné jedlo s hovädzím 
mäsom, ryžovými rezancami a zele-
ninou. Vraj vietnamskí robotníci túto 
polievku jedia ráno a vystačí im na to 
celý deň. Veľmi mi to chutí. 

K – KRÉDO: Chcem 
byť každým dňom lepší, 
neuspokojiť sa s do-
siahnutým a zlepšovať 

sa vo všetkých herných činnostiach. 

Urobiť maximum pre to, aby som 
vo výkonnostnom raste neustrnul. 
Zobrať si slová trénerov (hoci aj 
kritické) k srdcu, poučiť sa z chýb 
a nabudúce ich už nerobiť. Snažiť sa 
byť prínosom pre kolektív.  

L – LETO: Bol som veľmi 
rád, keď som sa dozvedel, 
že budem môcť absolvo-
vať letnú prípravu s muž-

mi. Bolo to náročné, ale aj poučné, 
určite ma to obohatilo. Snažil som sa 
trénovať naplno, nezaostávať za nimi 
a získavať nové skúsenosti. To isté 
platí aj o ďalšej fáze prípravy na ľade. 
Som vďačný za každú príležitosť ab-
solvovať tréning s hráčmi áčka. Je to 
niečo iné ako s juniormi. 

M – MATÚŠ: Môj brat 
je v kádri deviatakov 
MHA Martin. Teší 
ma, že chce byť tiež 

hokejistom a vidí vo mne vzor. Prizná-
vam, že som na neho dosť prísny, ale 
to len preto, aby sa vyvaroval toho, 
čo som v jeho veku robil ja. Snažím sa 
mu ukazovať veci, radiť mu, usmerňo-
vať ho a aj ho motivovať, aby na sebe 
viac pracoval. Ja rád trénujem, neraz 
aj individuálne navyše. On je v tomto 
smere trochu iný. Možno preto, že 
v jeho ročníku necíti takú konkuren-
ciu. Na akom poste bude hrávať v bu-
dúcnosti, to sa uvidí, zatiaľ pendluje 
medzi obranou a útokom, ale viac ho 
to ťahá do defenzívy. Viete, aký mám 
ešte sen? Mojou túžbou je raz si spo-
ločne v drese mužského áčka Martina 
zahrať spolu s bratom.

N – NÁJAZDY: Samo-
statné nájazdy nie sú 
mojou doménou. Nie je 
to moja obľúbená her-

ná činnosť – ani v hokeji, ani v hokej-
bale. Zrejme som poznačený tým, čo 
sa mi stalo ako tretiakovi na jednom 
turnaji v minihokeji s Popradom, keď 
som v súboji o tretie miesto nepre-
menil nájazd a prehrali sme. Okrem 
toho ja počas nájazdu moc vymýšľam 
a som schopný vo svojej hlave trikrát 
zmeniť to, čo chcem urobiť. A to sa 
nevypláca.

O – OTEC: Ocino je 
športovým nadšencom, 
robí vedúceho družstva 
MHA Martin (9. roč-

ník). Pôsobí aj ako hokejbalový tréner 
a tohto roku nás priviedol s Kometou 
Vrútky k prvenstvu na Mamut Cupe 
(kategória U20). Veľmi si vážim, čo 

všetko pre mňa už urobil, ako aj lásku, 
ktorou ma zahŕňa moja mamina. 
Pri tejto príležitosti sa chcem poďa-
kovať obom svojim rodičom za to, ako 
mi nezištne pomáhajú. Celej mojej ro-
dine a priateľke ďakujem za podporu.

P – PANDÉMIA: Covid 
prišiel práve v tom období, 
keď som prešiel z kadetov 
do dorastu. Čiže pre mňa 

v dosť nevhodnej dobe, v čase keď 
sa hráč najviac vyvíja. Nemohli sme 
hrávať, ani poriadne trénovať, bolo 
to nepríjemné, ale bolo potrebné sa 
s tým vyrovnať. Myslím si, že na kaž-
dom to zanechalo stopu. Aj preto som 
si po prechode k juniorom polovicu 
sezóny iba zvykal na hokej v najvyššej 
mládežníckej kategórii. Jediným pozi-
tívom pandemickej situácie bolo to, že 
nám ocino v pivničných priestoroch 
paneláku spravil posilňovňu, kde som 
mohol trénovať, ale udržiaval som sa 
v kondícii aj behom.     

R – REPREZENTÁ-
CIA: V júli tohto roku 
som bol s hokejbalovou 
reprezentáciou Slo-

venska (U20 a U23) na Európskom 
pohári v Pardubiciach. S dvadsiat-
kou sme boli tretí a s dvadsaťtrojkou 
druhí. Pre mňa to bola výborná škola. 
Každý zápas mi niečo dal. Napr. ten 
o bronz na turnaji U20 so Švajčiar-
skom, za ktorý nastúpili aj hráči do 26 
rokov, lebo oni nemajú tím dvad-
saťročných. Hrať proti starším bolo 
ťažké, bolo to tvrdé, ale napokon sme 
zvíťazili po samostatných nájazdoch. 
Na našom víťazstve som sa podieľal 
dvoma gólmi. 

Š – ŠKOLA: Navštevujem 
Športové gymnázium v B. 
Bystrici, kde by som mal 
o rok maturovať. Študu-

jem odbor športový manažment. 
Najradšej mám predmety ako základy 
športovej prípravy a zdravá výživa. 
Naopak, nebaví ma matematika. 
Cestovať z Martina do B. Bystrice 
(niekedy aj trikrát denne) bolo najmä 
spočiatku náročné, ale už som si 
na ten režim zvykol. Keď zmaturujem, 
dostanem trénerský kurz a budem 
môcť v budúcnosti trénovať deti.  

T – TRÉNERSTVO: 
Trénerskú kvalifikáciu by 
som si rád zvýšil štúdiom 
na vysokej škole. Konkrét-

ne na UMB v B. Bystrici. Uvidím, ako 
mi to pôjde s hokejom a či sa študijné 

povinnosti na VŠ budú dať skĺbiť 
s tými športovými. Teraz je o tom ešte 
priskoro hovoriť, ale aj po skončení 
hráčskej kariéry chcem zostať pri ho-
keji, práve v pozícii trénera.  

V – VOĽNÝ ČAS: 
Voľný čas rád trávim 
v spoločnosti svojej 
priateľky. Doma si za-

cvičím v našej posilňovni, niekedy si 
s kamarátmi zahrám futbal, zajazdím 
si na bicykli, alebo absolvujem nejakú 
túru. Moja starká bola vášnivou tu-
ristkou a niečo som po nej asi zdedil. 
Aj vďaka nej mám k prírode kladný 
vzťah. Som tiež športovým fanúši-
kom, navštevujem zápasy Martina aj 
v iných športoch. Spolu s ostatnými 
som sa tešil z postupu našich hádza-
nárov do extraligy. Zato televíziu moc 
nesledujem, ale ak by dávali môj ob-
ľúbený seriál Vikingovia, neodolal by 
som a s radosťou by som sa na nich 
znovu pozrel.

Z – ZLATÉ ČASY: Páčilo 
sa mi obdobie, keď hokej 
všetkých v Martine spá-
jal. Keď sa ľudia na tri-

búnach bavili hokejom, horlivo o ňom 
diskutovali v práci i doma a celé to 
emotívne prežívali. Som rád, že sa 
v závere minulej sezóne mohli diváci 
vrátiť na štadión. Finálová séria play-
off SHL so Žilinou s tou báječnou 
a elektrizujúcou kulisou v hľadisku 
bola aj pre mňa veľkým zážitkom. 
Pevne verím, že martinskí fanúšikovia 
nás budú naďalej podporovať a cho-
diť na naše zápasy v hojných počtoch. 
Želám si, aby to tu znovu žilo hokejom 
a zopakovala sa tá neopakovateľná 
eufória, aká bola v minulosti.
Autor: Ľubomír Chochula
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Andrej Siakeľ. Foto: ľch

A. Siakeľ ako hokejbalový reprezentant SR. 
Foto: archív
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Turiec bol vždy považovaný za lia-
heň plaveckých talentov, ktoré sa 
dokázali medzinárodne presadiť 
napriek nie ideálnym podmienkam. 
A tie v súčasnosti ešte viac zaostáva-
jú za konkurenciou na Slovensku 
a v zahraničí. 

Pred deväťdesiatimi rokmi (1932) 
postavili prvú plaváreň – bazén 33 
a 1/3 m vo Vrútkach, v roku 1969 
vybudovali 50 m bazén s detskými 
bazénmi na letnom martinskom 
kúpalisku v lokalite smerom 
na Bystričku a v roku 1974 otvorili 
25 m krytý bazén v športovom areáli 
na Novomeského ul. v Martine. Žiaľ, 
s pribúdajúcimi rokmi sa podmienky 
na rozvoj plaveckých športov v Turci 
zhoršovali. 
Takto pred štyrmi rokmi prišlo 
vtedajšie vedenie mesta s ideou 
výstavby Martinského aquacentra 
(stálo by na mieste súčasnej krytej 
plavárne), ktorého jadrom by bol 
vnútorný 50 m plavecký bazén. 
„Avšak, vtedy sa išlo na to nesprávne. 
Vedenie mesta vyhlásilo urbanistic-
ko-architektonickú súťaž bez toho, aby 
sa poradili s plaveckými odborníkmi, 
od ktorých by získali potrebné a cenné 
informácie. Bol to megalomanský 
projekt, ktorý zostal v teoretickej 
rovine iba na papieri a momentálne 
je v šuplíku. Súčasnému vedeniu 
mesta sme vysvetli, že tento zámer je 
vo všetkých smeroch nereálny, čo sa 
akceptovalo. Bola snaha vytvoriť novú 
štúdiu, ale potom prišla pandémia, 
presadzovali sa iné priority a tým 
pádom sme v tomto volebnom 
období stratili ďalšie štyri roky. Preto 
sme oslovili Martina Kalnického 
(mimochodom, je to skvelý plavec), 

ako kandidáta na primátora mesta 
Martin, ktorému plavecká obec 
dôveruje a podporuje ho v hľadaní 
riešení rozvoja plaveckých športov 
hodného 21. storočia. Na stretnutí 
s ním za účasti odborníkov plaveckých 
športov v Turci (zástupcov Plaveckého 
klubu Martin – Jiřího Mikoláša, Tur-
čianskych vlkov – Branislava Hakela, 
Turčianskych rakov – Ladislava 
Zvaríka, Plaveckého a vodnopólového 
oddielu Vrútky – Dušana Kucharika, 
TAT Triatlon – Daniela Konečného, 
potápačov a plutvového plávania 
Hippocampus – Petra Lauka a teraj-
šieho prevádzkovateľa krytej plavárne 
i letného kúpaliska SUNNY Martin 
– Slavomíra Smika) sme sa uzniesli 
na tom, že je potrebné vypracovať 
štúdiu (v tejto súvislosti sme oslovili 
architekta Ing. arch. Petra Dunajovca 
zo Žiliny), ktorá by zohľadňovala 
reálne možnosti a obsahovala všetky 
podmienky a kritériá  Slovenskej 
plaveckej federácie a Medzinárodnej 
plaveckej federácie FINA“ informuje 
MN Branislav Hakel. 
ZÁMER realizácie Centra plavec-
kých športov v Martine vychádza 
zo základnej idey disponovať 
vo vhodne zvolenej lokalite centrom 
schopným pravidelnej organizácie 
medzinárodných pretekov
v „krátkom“ bazéne v súbehu 
s rozvojom všetkých plaveckých 
športov v širšom regióne. 
Výber lokality zohľadnil polohu 
mesta Martin z hľadiska dopravnej 
dostupnosti v rámci celého Slovenska, 
ale aj relatívne blízkych poľských 
a českých regiónov. 
Jadrom návrhu je realizácia 10-drá-
hového 25 m bazéna doplneného 
o 4-dráhový rozplavbový bazén 

s pohyblivým zdvíhacím dnom, 
okolo ktorých sa odvíja celé spektrum 
súvisiacich funkcií zabezpečujúcich 
plnohodnotný rozvoj plaveckých 
športov.
Pre názornosť predstavy o novokon-
cipovanom zámere tu prezentujeme 
projektovú koncepciu perspektívneho 
konceptu Crystal Cubes Park Arena, 
ktorého ideové princípy, dispozičné 
väzby, parametre a aj tvaroslov-
no-kompozičné postupy budú 
základom koncepcie Centra plavec-
kých športov v Martine. Dôsledné 
zosúladenie koncepcie nového areálu 
pre miestne danosti 
s využitím jedinečných daností 
konkrétnej lokality, resp. školskej 
funkcie a lokalizácie v rámci 
mestského urbanizmu zabezpečia 
vskutku nadštandardnú atraktivitu 
a životaschopnosť tomuto areálu. 
Zámer kladie obzvlášť veľký dôraz 
na energetický koncept a celkovú 
udržateľnosť.
Kde by sa to malo postaviť, na akom 
pozemku? 
„V rámci infraštruktúry sa nám ako 
najlepšia alternatíva javí dosiaľ 
nevyužitý pozemok pri zimnom 
štadióne. Energiu na výrobu ľadu 
by sme radi využili aj na ohrev 
vody,“ hovorí pre MN B. Hakel 
a pokračuje. „Vytvorili sme občianske 
združenie, ktoré bude partnerom 
pri rokovaniach, či už s mestom alebo 
štátnymi orgánmi (Slovenská plavecká 
federácia, Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu, Slovenský 
olympijský a športový výbor). Je veľká 
šanca, že investíciu za 12 až 14 mil. 
eur by spolovice hradil štát z Fondu 
na podporu športu, resp. z Minister-

stva školstva, vedy výskumu a športu, 
vychádzajúc z koncepcie Slovenskej 
plaveckej federácie pre rekonštrukciu 
a výstavbu plaveckých bazénov 
na Slovensku pre roky 2021–25 
zaslanej na FNPŠ a MŠVVaŠ dňa 
19. septembra 2021. So starým 
vedením mesta už nemá význam túto 
iniciatívu prerokovať, počkáme si 
na nové vedenie. Veríme, že Martin 
Kalnický uspeje v komunálnych 
voľbách na primátora mesta Martin 
a bude iniciovať výstavbu Centra 
plaveckých športov, ktoré na počesť 
plaveckej a vodnopólovej legendy 
a po dohovore s rodinou chceme 
pomenovať po Pavlovi Steinerovi.“
Branislav Hakel je odchovancom 
vrútockého plávania. Plávať sa naučil 
pod vedením trénera Dušana Štekláča 
vo Vrútkach, kde v minulosti pôsobil 
ako tréner aj jeho otec Ing. Alfonz 
Hakel. Z TJ Lokomotíva Vrútky 
a po prestupe z TJ Strojárne Martin 
sa ako úspešný plavec-reprezentant 
dostal do Strediska vrcholového 
športu v Bratislave a klubu Slávia 
UK Bratislava, odtiaľ do Dukly B. 
Bystrica. S materským klubom PVK 
Vrútky sa snaží udržiavať pravidelné 
kontakty a dobré vzťahy, veď je 
historicky doteraz ich najúspešnejší 
plavec. „Mám radosť, keď môžem 
sponzorsky podporiť plavecké športy 
v Turci, aj Plavecký a vodnopólový 
klub Vrútky, ku ktorému sa hrdo 
hlásim,“ dodáva pre MN B. Hakel – 
plavecký tréner, predseda a zakladateľ 
plaveckého klubu Turčianski vlci, 
podpredseda komisie masters 
pri Slovenskej plaveckej federácii 
a manažér športových a plaveckých 
značiek na Slovensku s viac ako 
30-ročnou praxou.
Autor: ľch

PLÁVANIE V TURCI
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Zľava sú: Branislav Hakel, Ivan Šulek (prezident SPF), Martin Kalnický a Jiří Mikoláš. Foto: ľch

B. Hakel: Mám radosť, keď môžem sponzorsky podporiť plavecké športy v Turci, konkrétne 
Plavecký a vodnopólový klub vo Vrútkach. Foto: archív 

S novým primátorom bude väčšia šanca na výstavbu 
Centra plaveckých športov v Martine
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MN sa porozprávali s predsedom 
a trénerom Plaveckého klubu 
Martin Jiřím Mikolášom.

Aké výsledky dosiahol klub PK 
Martin v letnej sezóne?
Myslím si, že veľmi dobré. Vrcholom 
letnej sezóny boli majstrovstvá SR 
žiakov a majstrovstvá SR juniorov 
a seniorov. Žiaci spolu získali 30 
medailí. Našou najúspešnejšou 
pretekárkou bola Stela Vytykačová 
so šiestimi titulmi majstra SR v indivi-
duálnych disciplínach. Tituly majstra 
SR si ešte vybojovali Tea Hlavajová 
a David Reich. Naši juniori si vyplá-
vali 26 medailí. Najúspešnejším bol 
Richard Púček so štyrmi titulmi maj-
stra SR, pričom v disciplíne 200 mo-
týlik zvíťazil aj medzi seniormi. Dva 
tituly majstra Slovenska získala Petra 
Kudlačová a jedno zlato pridala aj 

Laura Gruchaľáková. No a Richard 
Púček sa nominoval na EYOF (Eu-
rópsky olympijský festival mládeže), 
čo považujem za najväčší úspech 
martinského plávania v letnej sezóne 
2022.

Aké výzvy vás čakajú smerom 
do zimnej sezóny a aké ciele si 
dávate?
Budeme sa snažiť zvýšiť počet plav-
cov zúčastňujúcich sa majstrovstiev 
SR  v žiackych kategóriách, ako aj 
zvýšiť počet juniorov  spĺňajúcich 
výkonnostné podmienky na zaradenie 
do ÚTM a slovenskej reprezentácie. 

Koľko máte v klube aktuálne 
aktívnych plavcov (vrátane detí)  
a koľko trénerov?
Martinský klub sa zameriava na ve-
kové skupiny žiakov a juniorov, čo 

znamená vekový rozsah pretekárov 
od 10 do 18 rokov. Aktívnych plavcov, 
ktorí sa zúčastňujú plaveckých súťaží, 
máme približne 70, o ktorých sa stará 
osem trénerov.

Kto je z klubu v reprezentácii Slo-
venska?
Richard Púček a Laura Gruchaľá-
ková

Aké máte podmienky na prípravu 
v martinskej krytej plavárni, resp. 
chodíte trénovať aj inde, prípadne 
na sústredenia?
Tréningové možnosti máme na mar-
tinskej plavárni dostatočné na to, 
aby sme sa mohli venovať výkonnost-
nému, resp. vrcholovému plávaniu. 
Dosahované výsledky to potvrdzujú.
Podmienky v bazéne t. j. napríklad 
kvalita vody, klimatizácia a teplo-

ta vzduchu v zimných mesiacoch, 
zaostávajú v porovnaní s inými pla-
várňami. Tu vidím priestor na zlepše-
nie, lebo martinskí športovci a aj ve-
rejnosť si zaslúžia lepšie podmienky 
aj na našej už starej plavárni, keďže 
nová plaváreň asi nebude tak rýchlo. 
Na sústredenia chodíme na 50 m 
bazény, lebo letné majstrovstvá SR sa 
konajú práve na päťdesiatkach, takže 
je nevyhnutné, aby si naši plavci pred 
pretekmi zvykli na tieto podmienky.

Stále ešte pretekáte za klub „Tur-
čianski raci“ v kategórii masters?
Som klubovým členom, ale od maj-
strovstiev sveta v Budapešti som 
nepretekal. Nedarí sa mi skĺbiť moju 
vlastnú prípravu s prácou spojenou 
s vedením klubu a koučovaním plav-
cov. No verím, že sa mi to ešte podarí. 
Autor: ľch

PLÁVANIE V TURCI

Martinskí športovci a verejnosť si zaslúžia lepšie podmienky
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Keď ešte v Martine krytý bazén 
nestál, vonku sa poriadne ochladilo 
a už nebolo možné trénovať na sln-
kom vyhriatom kúpalisku vo Vrút-
kach, cestovali sme malí i veľkí z TJ 
Lokomotíva Vrútky, pravidelne raz 
týždenne v nedeľu „osobákom“ plá-
vať na krytý 4-dráhový 25 m bazén 
do Ružomberka.

Avšak v jednu decembrovú nedeľu 
nás môj ocko a ujinko v jednej osobe 
(Ing. Alfonz Hakel – ujinko, tak sme 
vtedy trénerov v klube oslovovali), 
prekvapivo vzal do Žiliny. „To máte 
za odmenu - dochádzku a výsledky“, 
povedal nám, vyvoleným, deň pred 
odchodom. V Žiline na druhý deň ráno 
nás svojou typickou chlórovou vôňou 
privítala moderná krytá plaváreň, prvá 
taká postavaná v Československu 
(1963). S otvorenými očami a ústami 
sme nasávali plaveckú atmosféru okolo 
nás. Očaril nás dlhočizný 50 m bazén 
s 8-dráhami. „Máme tu tribúnu pre 700 
- 800 divákov a aj kabínu pre repor-
térov“, ohuroval nás informáciami 
miestny plavčík. Voda v bazéne bola 
čistá, modrá, priehľadná a vyhrievaná, 
úplný opak tej našej vrútockej z potoka. 
Tu sa asi rohovka hrať nedá, pomyslel 
som si a skočil za ostatnými s hlasným 
pokrikom do vody.  Starší, pretekmi 
už ostrieľaní plavci, ukrajovali jeden 
bazén za druhým. Ja som na nich len 
s úctou vzhliadal a v malej vode zdoko-
naľoval sa v plaveckej abecede. „Po-

riadne sa ústami nadýchni do  
Ó ako kapor, zataj dych, ponor hlavu 
do vody, našpúľ ústa do Ú a vydýchni, 
chcem vidieť bublinky, veľa bubliniek,“ 
dookola trpezlivo opakoval ocko. 
S dôverou som ho počúval, ostošesť 
bublinkoval a napodobňoval dýchanie 
plavcov naokolo. Na konci tréningu 
nás potom všetkých zapojil do spoloč-
nej bublinkovej štafetovej hry a potápa-
nia. Vyšantili sme sa a nasmiali do sý-
tosti, až sme z toho poriadne vysmädli. 
Na spiatočnej ceste sme v žilinskej 
stanici objavili v bufete na peróne mali-
novky. Vtedy sa ešte predávali vo vrec-
kách so slamkou. „Nepripomína ti to 
dýchanie do vody, bublinky?,“ doberali 
si ma starší plavci a fúkaním vytvárali 
bublinky vo vrecku s malinovkou.  Nie 
nadarmo sa vraví, že hlad je prezle-
čený smäd. A tak sme ich po tréningu 
vychlípali neúrekom. Tí odvážnejší 
potom vrecká slamkou nafúkli a na 
zemi nohou praskali. To bolo na peróne 
buchotu. Prásk, prásk. „Čerti jedni, la-
paji…“, znelo zo všetkých strán, to už 
náš „osobák“ prichádzal k nástupišťu 
a my sme rýchlo doň nastúpili – smer 
Vrútky. Ocko len hlavou krútil a zho-
vievavo sa na nás usmieval. Huncút-
stvo sa nám teda prepieklo a my sme 
boli takí neskonale šťastní :-). Záver: 
Správne a účinné dýchanie vo vode je 
základným predpokladom zdravého 
plávania všetkých plaveckých spôso-
bov – motýlik, znak, prsia, kraul.
Autor: Branislav Hakel

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

MESTSKÉ NOVINY nájdete - ZDARMA 
- každý mesiac aj na týchto miestach:
• COOP Jednota Ľadoveň III. – Ul. N. Hejnej
• COOP Jednota Ľadoveň II. – Stavbárska ul.
• COOP Jednota Jahodníky, Jesenského ul.
• COOP Jednota Stred – Ul. A. Kmeťa (pri kine Moskva)
• COOP Jednota Košúty - Štefunkova ul.
• COOP Jednota Priekopa – Medňanského ul.
• Potraviny Dušan Sládek, Stred – Škultétyho ul. 16
• Trafika Podháj - Golianova ul.-Gorkého 
• Stánok pred hl. vchodom do Univerzitnej nemocnice
• Penzión Ľadoveň - Ul. D. Michaelliho
• COOP Jednota Sever - Jilemnického 45
• COOP Jednota Sever - Rumunskej armády 14 
• COOP Jednota Záturčie - Ul. Aurela Stodolu
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Pomník obetí 1. a 2. svetovej voj-
ny, ktorý sa nachádza pred vrú-
tockým mestským úradom už od 
roku 1930, prešiel obnovou.

Ako uviedol primátor mesta 
Branislav Zacharides, jeho stav 
výrazne narušili poveternostné 
vplyvy a voda, ktorá doň prenikala 
cez podložie.  Následkom týchto 
skutočností postupne opadla ka-
meninová omietka päty podstavca. 
Vďaka špeciálnemu hydroizo-
lačnému náteru, ktorý neostal 
iba na povrchu, ale v kombinácii 
s vodou vyplnil všetky póry, by sa 
podobný scenár nemal opakovať. 
Opravený a ošetrený bol nielen 

podstavec, ale aj samotná socha 
a nový vzhľad získali aj tabule 
na pomníku. 
Pomník postavili pôvodne na po-
česť 55 padlým občanom Vrútok 
v prvej svetovej vojne. Znázorňuje 
matku Slovenku, ktorá si v žiali 
kladie otázku, prečo má klásť 
veniec na hroby svojim synom, 
ktorí zomreli pre cudzie záujmy. 
Jeho autorom bol akademický 
sochár Vojtech Ihriský. Od roku 
1998 je pomník využívaný aj 
na pripomínanie pamiatky obetiam 
druhej svetovej vojny. Pre tento 
účel sa na jeho podstavci umiestnil 
aj letopočet 1939 – 1945.
Autor: (lk)

Mesto Vrútky využilo obdobie 
letných prázdnin aj na moder-
nizáciu objektov slúžiacich tým 
najmenším. 

Na dvoch materských školách (MŠ 
Nábrežná a MŠ pri Spojenej škole 

na Ul. M. R. Štefánika) sa opravili 
poškodené balkóny. Na druhej z nich 
bola tiež zrealizovaná modernizácia 
celého jedného oddelenia, pozostá-
vajúca z kompletnej rekonštrukcie 
sociálnych zariadení, nevyhnutných 
opráv a výmalieb všetkých miest-

ností i schodiska a tiež výmeny časti 
okien. Išlo už o štvrtú, záverečnú 
etapu postupnej rekonštrukcie tejto 
škôlky, vďaka čomu získala úplne 
nový vzhľad a atraktivitu. Nový 
altánok zasa zdobí MŠ na Ul. Sv. 
Cyrila a Metoda. Deti tak získali 

kvalitný priestor nielen na hranie, 
ale aj na svoju predškolskú prípravu. 
Rekonštrukciou prešla tiež budova 
jedálne a školského klubu ZŠ Hany 
Zelinovej. Dotkla sa aj výmeny 
pôvodnej sklobetónovej steny scho-
diska, ktorá bola poškodená a unikalo 
ňou teplo. Nahradili ju plastové okná.
Autor: (kl)

Tento park momentálne slúži 
skôr ako skratka k železničnej 
stanici. To sa však čoskoro 
zmení. Mesto Vrútky bolo 
úspešné pri získaní dotácie 
na detské ihrisko „RODINKA“ 
z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR.  Ide v skratke 
o RODINNÝ INKLUZÍVNY 
AREÁL, čo znamená, že ihrisko 
je navrhnuté a vybudované tak, 
aby umožnilo tráviť voľný čas 
pri hre s rovesníkmi aj detičkám 
s hendikepom. 
„RODINKA“ predstavuje 
viacgeneračný priestor 
s prvkami pre deti od 0 do 9 
rokov a oddychovou zónou 
pre dospelých. Jednotlivé 
komponenty bezbariérového 
ihriska sú z prírodných materiálov 
a vytvoria zázemie pre zmysluplné 

trávenie voľného času rodiny.
Vďaka blízkosti materskej 
školy a tiež základnej umeleckej 
školy má lokalita samotného 
parku veľký potenciál. Preto 
som rád, že týmto projektom sa 
zveľaďovanie parku nekončí, 
ale len začína. Vďaka iniciatíve 
súčasného primátora Branislava 
Zacharidesa a podpore Žilinského 
samosprávneho kraja pribudne 
aj altánok vhodný na menšie 
vystúpenia žiakov blízkej ZUŠky 
a besiedky pre deti.  Môžem 
povedať, že naším cieľom je 
zatraktívniť park širokej verejnosti 
a vytvoriť z neho miesto, ktoré 
by pre svoju činnosť využívali 
spomínané inštitúcie, ale najmä 
deti a rodinky z celého okolia.

Autor: Ľuboš Gottwald

Mesto Vrútky si na pamätných miestach, aj pri tomto vynovenom pomníku obetí 1. a 2. sv. vojny 
na Námestí S. Zachara, pripomenulo 78. výročie Slovenského národného povstania. 

Foto: mesto Vrútky

Vizualizácia detského ihriska „RODINKA“ vo Vrútkach. Zdroj: mesto Vrútky

Vrútočania si 78. výročie SNP 
uctili pri vynovenom pomníku

Vrútocké školy a škôlky cez leto opravili

Deti vo Vrútkach budú mať o jeden dôvod na radosť viac!

Iste poznáte park Klementa Gottwalda, z dôb dávno minulých v ňom 
ostala už len „betónová vlnovka“, alebo silueta tlačiarenského lisu. 
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Odchovanec vrútockého vodné-
ho póla, 19-ročný Pavol Tabačár 
je v príprave na majstrovstvá Eu-
rópy hráčov do 19 rokov, ktoré sa 
uskutočnia od 18. do 25. septem-
bra v Čiernej Hore (Podgorica).

Vlani si so slovenskou repre-
zentáciou absolvoval MS „20“ 
v Prahe. Ako si spomínaš na toto 
podujatie?
Boli to moje prvé majstrovstvá 
sveta. V silnej konkurencii sme 
obsadili 15. miesto, čo asi tak 
odrážalo naše možnosti. Bol to ob-
rovský zážitok. Bola to veľká česť 
hrať za Slovensko v reprezentačnej 
čiapočke na takom významnom 
podujatí. Turnaj, ktorý mal veľmi 
dobrú úroveň, mi ukázal, v čom 
musím najviac pridať.

V čom si sa za ten rok zlepšil? 
V mojom výkonnostnom raste 
mi veľmi pomohlo to, že ma môj 
materský klub PVK Vrútky uvoľnil 
na ročné hosťovanie do jedného 
z najlepších vodnopólových klubov 
na Slovensku. Za Hornets Košice 
(sedemnásobný mužský majster 
Slovenska) som hrával nielen 
v juniorskej kategórii, ale aj v extra-
lige mužov. Zahral som si vodné 
pólo na vyššej úrovni, čo bolo 
pre moju kariéru a športový rozvoj 
určite prínosom. Myslím si, že som 
sa zlepšil vo všetkých smeroch, 
po plaveckej a taktickej stránke, 
v technike streľby. Progres som 

urobil aj vďaka trénerovi Karolovi 
Bačovi ml., ktorý ma vedie v Hor-
nets i v reprezentácii. Samozrejme, 
za veľa vďačím aj môjmu prvému 
trénerovi vo Vrútkach Dušanovi 
Kucharikovi.    

ME „19“ už klopú na dvere, čo 
od tohto šampionátu očakávaš?
Veľmi sa na tento šampionát v mo-
jej vekovej kategórii teším, na kon-
frontáciu s rovesníkmi z iných 
reprezentácii, na to porovnanie 
s tými najlepšími, ako sme na tom. 
Myslím si, že to bude veľmi dobrý 
turnaj, pretože najkvalitnejšie 
reprezentačné tímy sa nachádzajú 
v Európe. Na šampionáte sa zú-
častní 16 družstiev. V našej skupine 
bude pre nás kľúčový duel s Gru-
zínskom, na ktorý sa s cieľom pora-
ziť tohto súpera veľmi zodpovedne 
pripravujeme. Proti Chorvátsku 
a Taliansku sú naše šance na úspech 
oveľa menšie. Treba byť realistic-
ký, skončiť v prvej osmičke sa nám 
asi nepodarí. Vzhľadom na kvalitu 
účastníkov by bolo úspechom aj 
umiestnenie okolo 12. miesta.

Slovensko si účasť na „Európe“ 
vybojovalo v apríli tohto roku 
v kvalifikácii v Košiciach. A ty si 
bol pri tom. Proti ktorému súpe-
rovi sa ti vtedy hralo najlepšie?
V košickom bazéne sme si zmerali 
sily s Francúzskom, Českom, Slo-
vinskom a Švajčiarskom. Najviac 
mi vyšiel zápas proti Slovincom, 

keď som k nášmu víťazstvu prispel 
troma gólmi. Považujem ich za naj-
dôležitejšie presné zásahy v mojej 
doterajšej kariére. Myslím si, že 
tento postup bol pre nás všetkých 
veľkým impulzom a satisfak-
ciou. Verím, že na ME „19“ sme 
pripravení dobre. Absolvovali 
sme tréningový kemp v Košiciach 
s výjazdami na prípravné zápasy 
do Miškolca a od 21. do 27. augusta 
sme boli na sústredení v Čiernej 
Hore (Herceg Novi), ktoré už 
bolo zamerané na hernú činnosť 
a zohratosť tímu. Trénovali sme 
špeciálne situácie (presilovky, osla-
benia), ladili sme nácvik streľby, 
pričom sme tu odohrali aj zopár 
prípravných stretnutí (proti mužom 
Číny, Nemecku U19, jednému 
klubu z Litvy a domáceho Jadranu 
Herceg Novi).

Ako to bude s tebou po týchto 
ME, hosťovanie v Hornets sa 
predĺži, alebo nie?
Teraz túto otázku neriešim, plne sa 
sústredím na reprezentačné povin-
nosti. No tréner Karol Bačo ml. by 
chcel, aby som zostal v Hornets. 
Ja som sa tam cítil dobre, takže by 
som tam chcel pokračovať. A bol 
by som rád, keby sa nám poda-
rilo získať slovenský juniorský 
titul. V budúcej sezóne to budem 
mať náročnejšie, lebo od nového 
školského roku začnem študovať 
na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
(študijný odbor biológia). Vodným 
pólo sa totiž na Slovensku živiť 
nedá. 

Vodnému pólu sa chceš venovať 
aj po štúdiu?
S plávaním som začal zo zdravot-
ných dôvodov (mám problémy 
s hrudníkom), ale dosť rýchlo som 
prešiel k vodnému pólu. Tento šport 
ma veľmi baví, nie je to len koní-
ček, ale aj životný štýl. Vodnému 
pólu sa venujem 11 rokov a nemie-
nim ho opustiť. Som veľmi rád, že 
ma moji rodičia od začiatku veľmi 
podporujú, za čo im patrí obrovská 
vďaka.    
      
Máš nejaký vzor?
Mojím vodnopólovým vzorom je 
srbský hráč Dušan Mandič, ktorý je 
rovnako vysoký ako ja a ktorý hrá 
takisto na poste pravého krídla. On 
síce na rozdiel odo mňa hrá ľavou 
rukou, ale to je len detail, obdivu-
jem jeho štýl vodného póla. Raz by 
som chcel tiež tak hrať.

Čo robíš vo voľnom čase?
Počas sezóny nie je veľa voľného 
času, trénujem štyri- až päťkrát 
týždenne, k tomu ešte zápasy, 
cestovanie, ale ak mám voľno, rád 
ho trávim v spoločnosti mojej pria-
teľky, ktorá sa venuje jazdectvu. 
Sem-tam si ideme spolu zajazdiť 
na koňoch. Okrem toho ma veľmi 
baví trénovať deti a odovzdávať 
im svoje vodnopólové skúsenosti. 
Tohto roku sa nám s Vrútkami 
v kategórii U11 podarilo získať 
strieborné medaily na letných maj-
strovstvách Slovenska vo vodnom 
póle.  

Autor: Ľubomír Chochula

Pavol Tabačár sa v Hornets Košice zlepšil vo viacerých činnostiach. Foto: archív

P. Tabačár  zdokonalil aj techniku streľby. Foto: archív

Vrútočan Pavol Tabačár bude štartovať na ME „19“ 

VRÚTKY – ŠPORT 
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

Motto
Už aby nám bolo tak dobre, ako sa o tom píše v novinách.

Z dialógu na pešej zóne
- Tak čo, suseda, ako bolo na dovolenke?
- Celý čas nám pršalo.
- Ale veď ste pekne opálená.
- To je hrdza.

V Slovenskom komornom divadle
Pri pokladni:
- Vy chcete polovičný lístok? Aký máte na to dôvod?
- Na jedno ucho nepočujem a na jedno oko som tupozraký.

Bambusky
Rómske príslovie:
Keby nebolo čiernej zeme, nebolo by bieleho chleba.

Z redakčnej pošty
MESTSKÉ NOVINY sú eňo-ňuňo, ich šéfredaktor je 
pašák. Pozdravujú Robo Gazík, Ňadranka a Peter Stašák.

P. S. 
Všetko má svoj koniec. Len klobása má dva.

Kresby: Peter Sabov 
a Viera Rajošová

LECHANOVINY 
Milana Lechana

Podľa Augiáša
Na Slovensku sú už zase
preplnené chlievy.
Kde ste, chlapci z Kriváňa 
a Sitna?
Kde sú vaše spravodlivé 
hnevy?

Osemdesiatnikovi
Nesťažuj sa,
ani keď si na liekoch.
Radšej sa šetri,
do stovky je ďaleko.

Modlitba nehodného
Keď už bolo všetko nanič,
poslal si nám Syna.
A teraz sa, Pane, pozri:
zas je všetko inak.

Grafikon
Potrvá roky,
kým sa napraví,
čo vylepšilo
ministerstvo dopravy.

POVRÁVKY
Petra Mišáka


