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stratégie 2023 – 30    (str. 9)

V sobotu 29. októbra nás čaká 
vážna voľba: rozhodneme, kto 
bude nasledujúce štyri roky 
tvoriť mestské zákony, kto bude 
viesť Martin ako primátor a kto 
bude Turiec zastupovať v zastu-
piteľstve Žilinského samospráv-
neho kraja.

Pre voľby primátora máme 7 
kandidátov vo veku od 34 rokov 
(Milan Ftorek) do 71 rokov (Ján 
Danko). Na 31 poslaneckých miest 
kandiduje 117 ľudí, najviac na Pod-
háji (na 4 miesta 20 kandidátov) 
a v Martine-Stred (18 kandidátov 
na 4 mandáty).
Na výsledky volieb – volieb 
primátora i poslancov – má veľký 
vplyv volebná účasť. Kým v roku 
2006 bola 35 perc., v roku 2010 
to bolo 41 perc., v roku 2014 – 39 

perc. a v roku 2018: 41,5 perc. 
Lepšie to vidieť na počte plat-
ných hlasovacích lístkov (pre 
zjednodušenie, uvádzame len 
voľby primátora). Kým v roku 
2006 bolo odovzdaných 16473 
platných hlasovacích lístkov 
pre voľby primátora Martina, v r. 
2010: 19321, 2014:  18065, 2018: 
18914 hlasov.
Situáciu skresľuje aj celkový 
počet obyvateľov Martina.  Kým 
ešte v r. 1998 mal Martin 60164 
obyvateľov, v r. 2018: 53524. 
V nadchádzajúcich voľbách 29. ok-
tóbra vychádzame z počtu 51341.  

Na župe tlačenica
Na post predsedu Žilinského 
samosprávneho kraja kandi-
duje 10 kandidátov, medzi nimi 
aj jedna kandidátka z Turca. Na 8 

poslaneckých mandátov za Turiec 
kandiduje 65 kandidátov z Turca.
Rast aktivity občanov?
Pri počte zapísaných voličov cca 
46000 (2018) býva volebná účasť 
necelých 20000 voličov – z čoho 
vyplýva, že menšina voličov roz-
hoduje o smerovaní mesta na štyri 
roky. Ťažko odhadnúť príčiny tohto 
nezáujmu o vlastné mesto, i keď 
špekulovať by sme mohli o mno-
hých dôvodoch.  Každopádne je to 
škoda. Určitý relatívny nárast počtu 
odovzdaných hlasov – pri ab-
solútnom poklese obyvateľstva 
– naznačuje akú-takú nádej, že 
záujem o veci verejné predsa len 
ledva badateľne stúpa.
Uvidíme, Martin potrebuje pod-
statný rast aktivity občanov, aby 
stúpla aj legitimita opatrení pre jeho 
rozvoj v nasledujúcich rokoch. (bk)

Prof. B. Kolarovszki
o zdravotníctve         (str. 10)

Dni mesta Vrútky
dopadli na jednotku   (str. 22)

MARTINČAN
je informovaný  
a aktívny

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Život v Martine sa rozhýbal, Mnohým 
prekáža, že až teraz – pred voľbami. Nejed-
ného Martinčana to prekvapuje (ale nemu-
selo by... :) Že názor, otázky, pripomienky 
občanov boli štyri roky v ústraní - a teraz sa 
zrazu mnohí pretekajú v snahe „počúvať“, 
„komunikovať“... My sme komunikovali. 
MESTSKÉ NOVINY vychádzali bez pre-
rušenia, aj informovali, aj dávali priestor – 
ako žiadne iné noviny – širokému spektru 
poslancov i občanov. A to celé štyri roky. 
Nám neprekáža informovaný a aktívny 
občan, napríklad aj dožadujúci sa stanovísk, 
informácií, vysvetlení. Naopak - my k tomu 
dlhodobo vyzývame a dávame tomu 
priestor. Sústavnú informovanosť a sústav-
ný dialóg „radnice“ s občanmi považujeme 
za prejav rešpektu k občanom a za potvrde-
nie koncepčnosti v práci úradu i posla-
neckého zboru. Keď je z tej predvolebnej 
aktivity aj reálny výsledok, myslím, že by 
občanom nemuselo prekážať, že „až teraz“. 
Len aby to neboli len náplaste na skutoč-
né problémy, len medové motúzy s vôňou 
asfaltu. Martinčania už volali aj po neja-
kom uvoľnení, zábave – preto iste privítajú 
po dvojročnej prestávke náš obľúbený 
Medzinárodný festival klobás, už o týždeň 
v sobotu. (Podrobnejšie vnútri novín.) A k 
tomu prinášame za náruč informácií aj 
zo sveta športu a z obľúbenej histórie Marti-
na. Skutočný občan, naozajstný Martinčan 
je aktívny, informovaný a otvorený.
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

Lezecká abeceda s Jozefom 
Krištoffym          (str. 16 a 17)

Voľby 29. októbra 2022 – bude väčšia účasť?

Po prestávke opäť obľúbené zábavné podujatie na Ľadovni!

V sobotu 15. októbra znovu najväčšie, a pritom s voľným vstupom, podujatie tohto druhu v Martine: Festival klobás
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Martin Kalnický ako jeden 
z kandidátov na primátora mesta 
Martin navštevuje jednotlivé 
mestské časti, kde na stretnutiach 
s Martinčanmi predstavuje svoj 
volebný program a odpovedá 
na otázky občanov.

Svoje turné po siedmich mestských 
častiach odštartoval na Ľadovni (18. 
augusta), ďalšou zastávkou bola 
Priekopa (30. augusta) a do vyda-
nia tohto čísla MN ešte absolvoval 
stretnutia na Severe (9. septembra) 
a v Záturčí (16. septembra). Míting 
v Košútoch sa pre zlé poveternostné 
podmienky a vytrvalý dážď presunul 
na iný termín (z 30. septembra na 21. 
októbra). V MČ Podháj-Stráne sa 
akcia bude konať pri Pizzérii Venezia 
(7. októbra). 
Martin Kalnický sa na týchto 
stretnutiach občanom prihováral, 
ponúkal riešenia, hovoril, čo by robil, 
keby získal v komunálnych voľbách 
na post primátora mesta Martin 
najväčší počet hlasov. Ako sa vyjadril, 
29. októbra nás čaká vážne rozhodnu-

tie, či chceme to, čo tu štyri roky bolo, 
alebo požadujeme zmenu. Prítomní 
občania so záujmom počúvali body 
jeho volebného programu DOBRE 
FUNGUJÚCE MESTO. 
V kapitole verejná doprava pripome-
nul zadĺženosť Dopravného podniku 
mesta Martin pri kúpe autobusov (7, 5 
mil. eur), lebo to nebolo financované 
z voľných zdrojov. Problémom je 
aj chýbajúce depo, čo je investícia 
za ďalších 3 mil. eur. Chce presadiť 
vybudovanie novej autobusovej 
stanice s infraštruktúrou, nové 
a moderné autobusové zastávky, 
autobusy zadarmo k veľkým akciám, 
zľavy a bezplatné cestovanie na karty 
MARTIN SITY. 
V časti parkovanie je jeho ambíciou 
zvýhodnenie rezidentov, budovanie 
nových parkovacích miest a výstavba 
parkovacích domov zo súkromných 
zdrojov. 
Čo sa týka športu, podporuje vybudo-
vanie novej multifunkčnej haly a no-
vej plavárne (plus revitalizácia starého 
kúpaliska) a väčšie dotácie pre šport. 
Konkrétne jedno percento z rozpočtu 

mesta, čiže zhruba pol milióna eur, 
pričom by sa táto suma prerozdelila 
pomerom 350 000 eur pre tzv. veľké 
športy priamou dotáciou z rozpočtu 
mesta a 150 000 eur pre tzv. malé 
športy cez dotačnú schému športovej 
komisie.  
Rovnako vysoká dotácia (pol milióna 
eur) by mala ísť aj do sociálnej oblasti. 
Tu by M. Kalnický, ktorý okrem 
iného podporuje dostavbu Centra 
sociálnych služieb i výstavbu štarto-
vacích mestských bytov, 
 rád presadil, aby každý klub dôchod-
cov v Martine dostal 3000 eur ročne. 
V rámci dotačnej politiky mesta Mar-
tin, ako pripomenul M. Kalnický,  by 
jedno percento z rozpočtu mala dostať 
aj kultúra, kde je v jeho programe 
nielen rekonštrukcia kina Moskva, ale 
aj vytvorenie mestského interaktívne-
ho múzea, podpora festivalov tanca 
i pouličného umenia, ale sú tam aj 
ďalšie body. 
Rezervy vidí aj vo fungovaní 
mestského úradu, kde by posilnil 
oddelenie na získavanie eurofondov, 
reorganizoval by stavebný úrad, vy-
tvoril by oddelenie inovácii, vytvoril 
by samostatné odbory pre kultúru 
a šport. 
Väčšiu pozornosť si zaslúži aj 
cestovný ruch, ktorý na svoj rozmach 
potrebuje impulz. Tým by mohlo byť 
napr. organizovanie medzinárodného 
festivalu cestovného ruchu v Martine, 
zlepšenie propagácie mesta, ale aj 
strategický plán rozvoja Martinských 
holí. 
Čo sa týka verejného priestoru, je 
potrebné, aby v každej mestskej časti 
bola oddychová zóna a funkčná fon-
tána, ale nevyhnutná je aj revitalizácia 
vnútroblokov. 
No a M. Kalnický nezabudol ani 

ekológiu s cieľom podporiť  environ-
mentálne projekty.  

SEVER     
M. Kalnický: „Sever je nielen doprav-
ná tepna, ale aj jedna z najkrajších 
častí nášho mesta. Má svoju históriu, 
ale aj súčasnosť a svoje problémy. 
Žijú tu usmiati dlhoroční obyvatelia, 
ktorí sa postupne zžívajú s novými 
mladými rodinami. Sever má celkom 
dobrú infraštruktúru, sú tu škôlky  
a školy, obchody, je tu pošta, ktorú tre-
ba zlepšiť, príjemné a veľké námestie, 
dobré napojenie na verejnú dopravu, 
fontána a kopec ďalších dôležitých 
vecí pre život v meste. No aj Sever 
potrebuje nové impulzy, ako napr. 
východný okruh (výrazne by sa tým 
znížila intenzita dopravy na Jilemnic-
kého ul.), parkovanie, zníženie enviro 
zaťaženia, zníženie hlučnosti, obnovu 
budov, opravy chodníkov a ciest, 
opravy vnútroblokov atď.“

ZÁTURČIE
M. Kalnický: „Na stretnutí s občan-
mi Záturčia, ktorých prišlo neúrekom 
(a prekvapil ma aj ich záujem o ve-
rejné veci), som dostal veľa otázok. 
Záturčie je mestská časť, ku ktorej 
mám osobný vzťah, pretože sme 
s mojou rodinou mnoho rokov bývali 
na Ul. Š. B. Romana a na Gándhího 
ul. Vždy sme sa tu dobre cítili, pretože 
to bolo v podstate sídlisko, kde bývali 
väčšinou moji rovesníci. V súčasnosti 
je treba pre Záturčie priniesť nové 
riešenia. Problémom je parkovanie, 
MHD, vzhľad sídliska (obchody 
a pasáž), napojenie na cyklotrasy, ale 
aj iné.“
Mesto Martin potrebuje zmenu, po-
trebuje novú energiu. Martin si aj TY! 
Poďme ďalej s novou energiou!
Autor: ľch
Foto: MN

TURNÉ
MESTSKÉ NOVINY | STRETNUTIA

Občania reagujú na stretnutiach pozitívne

M. Kalnický na úvod každého stretnutia s občanmi predstavil svoj volebný program. 
Na Severe sa táto akcia konala na Námestí francúzskych partizánov 

Na všetkých doterajších stretnutiach boli rodičia aj 
s deťmi. A tie tu mali pripravené niekoľko lákadiel. Napr. 

deti sa dobre zabavili v skákacom hrade 

Igor Dobrovolný so svojím nezvyčajným dvojkolesovým 
tátošom je súčasťou tohto turné s občanmi. Nielen jeho 

velociped vzbudzuje pozornosť, ale aj to, čo hovorí o histórii. 
V Záturčí sa akcia uskutočnila pri ZŠ na Ul. Aurela Stodolu 

M. Kalnický si od občanov vypočul veľa zaujímavých 
podnetov a nápadov. Zistil, čo ľudí, ktorí chcú zmenu 

vo vedení mesta Martin, najviac trápi. A s tými 
informáciami naloží najlepšie, ako bude vedieť.   



MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL  

Objednávateľ: Martin Kalnický, Dodávateľ: MESTSKÉ NOVINY, s r. o., D. Michaelliho 3933/4, 036 01 Martin, IČO: 50732439
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MEDZI-
NÁROD-
NÝ FES-
TIVAL 
KLOBÁS 
sa po vy-
nútenej  
pauze, keď 
sa v co-
vidovom 

období (2020 a 2021) nemohol ko-
nať, vracia na scénu. V sobotu 15. 
októbra sa v Penzióne Ľadoveň 
a jeho blízkosti uskutoční už 6. 
ročník (ten nultý bol v roku 2014) 
tohto obľúbeného podujatia. 
Všetci ste srdečné pozvaní!

Hlavný organizátor Martin Kalnický 
verí, že prestávka nezanechá žiadne 
stopy na úspešnosti festivalu a že ten 
tohtoročný nadviaže na tie predošlé 
(zatiaľ ten posledný v roku 2019 
bol doteraz najúspešnejší) a že latka 
kvality sa zodvihne ešte o kúsok 
vyššie.  
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
KLOBÁS nie je len o súťaži, kto 
vyrobí najlepšie klobásy. Je to aj 
o vynikajúcej nálade, úžasných mo-

mentoch a jedinečných, nezabud-
nuteľných zážitkoch. Ukazuje sa, že 
ľudia vyhľadávajú podujatia s nefal-
šovanou atmosférou, kde sa môžu 
príjemne zabaviť, zrelaxovať a na 
chvíľu zabudnúť na starosti. Kde 
sa nikto s nikým neháda, nevedú sa 
žabomyšie vojny a vedľa seba do-
kážu vyrábať klobásy aj tímy, ktoré 
sa v reálnom živote veľmi nemusia. 
Je to akcia, na ktorej sa stretnú ľudia 
z viacerých krajín, široké spekt-
rum všelijakých národností, kde sa 
prehĺbia vzťahy a nadviažu nové 
priateľstvá. Tradičnými účastníkmi 
sú súťažiaci z Vojvodiny z Báčskeho 
Petrovca, kde majú svoj Klobá-
safest, na ktorý chodia zasa martin-
skí seniori. V minulých ročníkoch sa 
na klobásovom festivale v Martine 
predstavili aj ďalšie zahraničné 
tímy. A nebude to inak ani teraz.
Je to festival, na ktorom nemusia 
súťažiaci platiť štartovné a bezplat-
ný vstup majú aj návštevníci. Každý 
z prihlásených tímov bude aj teraz 
vyrábať klobásky podľa svojej re-
ceptúry, s láskou a nadšením, s am-
bíciou uspieť v tradičných kategó-
riách (Cena odbornej poroty, Hlas 

ľudu, Cena Penziónu Ľadoveň).

HLAVNÝ PROGRAM
Vo veľkom festivalovom stane 
(hlavné dejisko akcie) sa podujatie 
začne o 10. h registráciou súťažných 
tímov. Moderátormi bude znovu 
osvedčená dvojica Ľubomír a Ve-
ronika Paulovičovci. Štart samot-
nej súťaže vo výrobe klobás spolu 
so slávnostným sľubom účastníkov 
je naplánovaný na 11. h. O desať 

minút neskôr vystúpi Spolok pet-
rovských žien (spev za sprievodu 
Ondreja Maglovského na akordeóne 
a Jána Kováča-Vargu na husliach). 
Zúčastnené tímy výrobcov klobás 
sa publiku predstavenia o 11:50 
h a 12:20 h, medzitým bude hrať 
na fujare Martin Brxa. O 12:35 h vy-
stúpi KUS Petrovská družina (spev 
a tanec Petrovčanov v krojoch) 
a v tom čase, ale na námestíčku, sa 
uskutoční aj súťaž v plieskaní bičom 
(Martin Brxa). O 13:10 h poteší náv-
števníkov súbor Hradisko s folklór-
nym programom.

FESTIVAL KLOBÁS
MESTSKÉ NOVINY | POZVÁNKA 

Moderovať akciu budú znovu Veronika a Ľubomír Paulovičovci

Ak chcete prežiť zážitky, na ktoré sa nezabúda, navštívte FESTIVAL KLOBÁS 2022!

Prihláste svoj tím a ukážte, čo viete!
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Súťaž vo výrobe klobás sa ukončí 
o 13:30 h. Potom bude nasledovať 
koncert skupiny TEAM REVI-
VAL a o 14:30 h spoznáme víťazov 
jednotlivých kategórii i šťastlivcov 
spomedzi divákov, ktorí si domov 
odnesú jednu z tombolových cien. 

TOMBOLA
Organizátori v spolupráci so svoj-
imi partnermi pripravili hodnotné 
ceny do tomboly. Prvou cenou bude 
osobný automobil, druhou profe-
sionálny gril, treťou bicykel, ale 
rozdajú aj sa ďalšie zaujímavé ceny. 
Stačí si kúpiť tombolový lístok 
v hodnote 50 centov a potom dúfať, 
že sa na vás pri žrebovaní usmeje 
šťastie. 

MAGNET
Najväčším magnetom hlavného 
programu bude od 15:30 do 16.45 

h  koncert Vaša Patejdla s kapelou. 
Tento legendárny spevák zaspieva 
hity od Elánu po Fontánu. Je to hu-
dobná legenda, ktorá má svoj počet-
ný tábor priaznivcov, takže sa oča-
káva podobná návšteva ako v roku 
2019, keď koncert skupiny Horkýže 
Slíže si vychutnalo sedemtisíc ľudí, 
čo je rekord tohto podujatia. To bol 
„masaker“, festivalový stan praskal 
vo švíkoch.

DRUHÁ ČASŤ 
Druhá časť programu Festivalu 
klobás sa začne o 19. h (Soňa Kmeť 
UNPLUGGED k občerstveniu). 
V čase od 20. do 01. h sa bude 
v Penzióne Ľadoveň odohrávať 
Svätomartinská zábava v poda-
ní cimbalovky (rezervácie stolov 
na tel. č. 0910 966 966, vstupné 30 
eur/osoba = raut – švédske stoly + 
alko a nealko nápoje).  

DETSKÝ PROGRAM 
Na svoje si už tradične prídu aj deti 
(ani v detskom programe sa vstupné 
neplatí). Od 11. do 16. h sa animá-
tori bezplatne postarajú o vaše deti 
vo vyhrievanom nafukovacom stane 
v priestoroch tenisových kurtov. 
V detskom programe bude zahrnuté 
aj bezplatné predstavenie „Detská 
show Kaukliar“ (vystúpenia sa budú 
konať počas dňa) a bohatý animá-
torský program pre deti. Organizá-
tori sa touto hravou formou snažia 
zapojiť do festivalu najmladšiu ge-
neráciu, ktorá raz prevezme štafetu, 
aby tradícia výroby klobás zostala 
zachovaná

BEER FEST
No a aký by to bol festival bez kva-
litného piva? Sprievodným progra-
mom akcie bude Pilsner Beer Fest 
(tanková Plzeň sa bude čapovať 
priamo z auta za super cenu – jedno 
euro/0,5 l). Pripomíname, že v roku 
2019 sa za 4,5 hodiny minul celý 
500-litrový tank a vypilo sa až tisíc 
pív.

MESTEČKO
Na námestíčku pri Penzióne Ľado-
veň, kde sa z predajných stánkov 
vytvorí domčekové drevené mes-
tečko, budú remeselníci ponúkať 
návštevníkom svoje produkty. Ani 
toto si nenechajte ujsť. O to viac, že 
všade okolo budú rozvoniavať rôzne 
grilované a pečené dobroty.

TOLERANCIA 
Keďže sa znovu očakáva vysoká 

návštevnosť ľudí nielen z Martina, 
ale aj z iných regiónov Slovenska, 
je potrebné sa riadiť pokynmi prís-
lušníkov mestskej polície, čo sa týka 
dopravy a parkovania na sídlisku 
Ľadoveň. Tiež je dôležitá tolerancia 
miestnych obyvateľov v susedných 
panelákov, ktorým sa v čase konania 
festivalu zníži komfort. 

VYSOKÝ KREDIT
Podujatie si za roky svojej existencie 
vybudovalo patričné renomé (stojí 
to veľa úsilia, ale výsledok doteraz 
vždy stál za to), čo organizátorov za-
väzuje nepoľaviť v úsilí a nesklamať 
dôveru verejnosti. To je obrovská 
motivácia i výzva. Ani teraz nebude 
jednoduché organizovať takéto 
podujatie, na ktorom majú návštev-
níci i súťažiaci bezplatný vstup, lebo 
ceny všetkého idú stále nahor, ale 
s pomocou partnerov a sponzorov by 
sa to malo podariť finančne pokryť. 

STE VÍTANÍ! 
Milí klobasiari, navštívte pripravo-
vaný 6. ročník MEDZINÁROD-
NÉHO FESTIVALU KLOBÁS 
2022, na ktorom pre vás ponúkneme 
atraktívny program, ešte chutnejšiu 
a šťavnatejšiu lahôdku, ale aj zaují-
mavé ceny v tombole, vrátane osob-
ného automobilu. Určite nebudete 
ľutovať. Dobre sa zabavíte a zažijete 
veľa neopakovateľných zážitkov. 
Máte sa na čo tešiť. Všetci ste srdeč-
ne vítaní! Už teraz sa môžete tešiť 
na najlepší ročník v histórii!
Autor: Ľubomír Chochula
Foto: MN

FESTIVAL KLOBÁS
MESTSKÉ NOVINY | POZVÁNKA

Slováci z Báčskeho Petrovca sú už neodmysliteľnou súčasťou martinského klobásového festivalu 
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Bývam už 
pätnásť 
rokov 
na Podháji, 
som rodená 
Martinčanka. 
Vyrástla 
som tu, 
stále tu žijem 
a nechcela by 

som odísť.
Na našej ulici sme si postupne vybu-
dovali takú komunitu, v ktorej mnohé 
zdieľame. Napr. keď mal pred tromi 
rokmi ujo Paľko Matejovič sto rokov, 
zabezpečili sme mu ľudovú hudbu, 
natočili sme to, urobili sme mu tortu, 
zavolali televíziu... Držíme spolu.
Po minulých voľbách bola možnosť, 
aby sa občania prihlásili do komisií. 
Ja som sa prihlásila do ekonomickej 
komisie. Počúvala som a zaujalo ma 
to, dozvedela som sa, ako funguje 
mesto.
Keď sa zrušili priame prenosy zo za-

stupiteľstva, spozornela som. Možno 
sa tam niektorí predvádzajú; no 
robiť bez možnosti priamej kontroly 
občana veľké ekonomické rozhodnu-
tia... by sa nemalo. Ja som pracovala 
v rôznych firmách, zažila som aj za-
hraničných auditorov, pracovala som 
aj vo výrobe aj v štátnej správe, takže 
ekonomické témy sú mi blízke.
Potom som začala vnímať kampaň 
pána M. Kalnického a postupne som 
dostala nádej, že on nemyslí len na to, 
aby prilákal nových a mladých, ale 
aj na starších občanov, čo sme tu už 
roky, že chce, aby sme tu ostali a váži 
si nás. Vidím, že má v programe aj 
šport, aj kultúru...
Keď som si vyhodnotila zoznam 
kandidátov, vyšlo mi: pri iných kan-
didátoch „tudy cesta nevede“, pri M. 
Kalnickom áno.

Chcem pomôcť Podháju ...
... ako poslankyňa, takým ľudským 
spôsobom. Skrášliť prostredie, nájsť 

priestor, kde by sa mohli dôchod-
covia schádzať, doniesť si niečo 
ku kávičke... Vytvoriť podmienky 
pre napr. predaj z dvora, predsa len: 
domáce je domáce.
V našej komunite sú aj starší, aj 
mladší. Už dochádza aj ku generačnej 
obmene, tí mladší s deťmi napr. tiež 
navzájom pomáhajú, spolupracujú 
pri dovolenkách, stretávame sa 
na niektorej záhrade na guľáši, jedna 
pani nám vždy sprostredkuje betle-
hemské svetlo, urobíme si stretnutie 
na koniec prázdnin... Na ulici si 
robíme Mikuláša... To je ako balzam 
na dušu... Chcem ukázať aj iným 
uliciam, štvrtiam, že sa to dá. Aby 
boli zas ľudia ľuďom.
Treba nám na Podháji riešiť dosť 
vecí. My ako komunita držíme spolu, 
no námestíčko, kanalizácia, cesty: 
akoby sa tam zastavil čas. My si sami 
odhŕňame sneh; dobre, miesto športo-
vania si odhrnieme sneh, ale na iných 
uliciach a chodníkoch odhŕňa mesto. 
Niekde by bolo vhodné aj osadiť 
retardéry, lebo napr. autá s rozvozom 
pizze jazdia strašne rýchlo, hoci 
na našej ulici sa hrajú deti. Dalo by sa 

pomôcť rozvozom obedov senio-
rom. A zvýšiť bezpečnosť. Často 
nám nesvietia lampy, výpadok je aj 
trikrát týždenne, nedávno sme nemali 
svetlo dva týždne – viete si predstaviť 
chodiť potme z 2. zmeny... 
Ja nemám ružové okuliare. Chcem 
sa na niektoré veci pozrieť aj ako 
ekonómka, ale tam, kde žijem, zas 
tým ľudským okom. 
Treba si vážiť rodinu a susedov. 
A začať treba od maličkostí.
Spolupráca: (bk),  
foto archív Z. K. 

SPOLOČNOSŤ

Aby zas boli ľudia ľuďom
Zdenka Kramárová – Podháj:

Storočný P. Matejovič (pod stovkou) v kruhu susedovKomunita prekvapila storočného jubilanta aj ľudovou muzikou 

Komunitný Mikuláš

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA
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Mesto Martin
Martin má, samozrejme, veľký 
potenciál.
Posledné štyri roky nevidím ako 
najlepšie, ani z hľadiska komunikácie, 
ani z hľadiska toho, že sme sa nedoká-
zali zhodnúť na prioritách.

Treba stavať na kultúre, ktorú tu 
historicky máme, treba udržiavať 
myšlienku kultúrneho centra. No 
treba sa aj o kultúru starať. A treba 
do kultúrne povedomie znovu pre-
budiť – a nielen v Martinčanoch, ale 
v celom Slovensku.
Znamená to zachovať, ale založiť aj 
tradíciu nových celonárodných podu-
jatí. Mali sme to storočnicu Deklará-
cie, ale potom zas nič a nič... Vyžaduje 
si to komunikovať s ministerstvom, 

vládou, to by 
mala byť úloha 
poslancov, ale 
najmä primátora 
a aj poslancov 
VÚC.
Veľmi ma teší, 
že Dotyky 
a spojenia 

fungujú stále a majú úspech. No mali 
by sme mať ročne zo 3 – 4 podobné 
podujatia. Máme unikátny amfi-
teáter – ale nedokázali sme udržať 
alebo obnoviť v Martine Turčianske 
slávnosti folklóru. Prečo do Východ-
nej alebo Detvy chodia ľudia z celého 
Slovenska?
Cítim ešte energiu niečo v Martine do-
kázať a chcem pokračovať – je na ľu-
ďoch, či si ma vyberú. Ja len verím, že 

ten súčasný boj sa skončí vyhlásením 
výsledkov volieb a ďalej už bude 
ten „mančaft“ kopať za mesto, spolu 
a bez intríg či invektív.

Samosprávny kraj
Že to tak nebolo, preto aj kandidujem 
za poslanca VÚC. Ja by som len pros-
to položil ľuďom otázku: Kto nás/vás 
zastupuje vo VÚC? Ja hovorím, že 80 
percent nepovie ani jedno meno a tých 
20 percent bude vedieť možno polovi-
cu.  To je veľmi smutné. Ak nevieme 
vymenovať našich poslancov v ŽSK, 
niekde je chyba. A tá nie je v občano-
vi, ale v tých poslancoch. Potom sa 
už nemusíme ani pýtať, čo po týchto 
poslancoch v regióne ostalo. Aká stav-
ba, aké podujatie, nejaká myšlienka, 
ktorú by priniesli a presadili.

Keď som ja dostal ponuku robiť 
funkciu prednostu okresného úradu, 
dal som si podmienku, že tu niečo 
musí ostať – a ja som si našiel ako 
taký námet rekonštrukciu panelky. 
Podarilo sa, prišlo sem 24 mil. eur, 
cesta slúži a netreba hovoriť, aký 
strategický je význam ciest pre rozvoj 
obcí a regiónu. Bolo to náročné, den-
ne sme riešili kvantum úloh, museli 
sme všetci prijať množstvo rozhodnu-
tí, neraz ťažkých, ale vydržali sme to 
a cesta slúži nadregionálne a veľkému 
množstvu ľudí. 
Moja predstava preto je, aby sa 
poslanci po týchto voľbách do VÚC 
dokázali zhodnúť na jednej-dvoch 
zásadných veciach, ktoré pomôžu 
regiónu, a za tými šli a ťahali za jeden 
koniec povrazu.
Autor: (bm)

SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Mgr. Marcel Maťovčík, kandidát na poslanca mesta Martin i Žilinského samosprávneho kraja
Spojme sa, nech po nás niečo ostane

Jana Oľhová a Juraj Poliak.     Foto: Kamil Košun

Lukáš Brutovský 

IOKASTÉ
Javisková báseň o toxickej maskulinite. Príbeh kráľovnej, ktorá si 
užila utrpenia na niekoľko životov dopredu a vždy bola na okraji 
záujmu mužov. Iokasté je pokus o feministickú pomstu. 
V hlavných úlohách Jana Oľhová a Petr Konáš.
Premiéra 28 a 29 / 10 / 2022, Štúdio

Inscenáciu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.
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Pred viac než rokom prišiel 
Sociálny podnik mesta Martin 
v spolupráci s Nadáciou Nová 

šanca pod záštitou mesta Martin 
s „unikátnym“ eko projektom 
Nová šanca pre veci. 

Poslaním projektu bolo znížiť 
množstvo odpadu, ktorý je obrov-
ským problémom každého z nás – 
či ako domácnosti či ako občanov 
mesta. Nepotrebné, staré a nepou-
žívané veci mali mať Martinčania 
možnosť bezplatne darovať Soci-
álnemu podniku  mesta a od neho 
si ho tí, ktorým tie veci ešte mohli 
poslúžiť, mohli za symbolickú cenu 
kúpiť. Výťažok z predaja mal byť 
venovaný na verejnoprospešné pro-
jekty. Vlani v septembri o tom in-
formoval konateľ Sociálneho pod-
niku mesta Martin, Miloš Mikula.
Deti z martinských základných 
škôl súťažili o víťazný návrh loga 
pre akciu. 
V rámci projektu ľudia zazname-
nali pred kinom Moskva kontajner, 
upravený pre tento projekt, aby slú-
žil na vydávanie objednaných vecí 
a priamy predaj.  
Projekt Nová šanca pre veci sa mal 
rozbehnúť ešte pred Vianocami 
2021.

Projekt  má zaujímavú myšlienku, 
znie prospešne a osožne, len kon-
tajner pri kine Moskva už pridl-
ho zíva prázdnotou. Všimol si to 
aj T. K. a ďalší a na sociálnej sieti 
položili pár oprávnených otázok. 
My sme pridali ďalšie a požiada-
li sme mesto Martin o informácie, 
ako projekt prebieha, koľko vecí sa 
vyzbieralo a kam sa dostali, s kým 
pri tom mesto spolupracuje, ako 
prebieha organizácia a aká je odo-
zva adresátov.

Ing. Jana Kopecká, hovorkyňa 
mesta, nám poslala stanovisko:
Projekt “Nová šanca pre veci” za-
tiaľ (žiaľ) nebol oficiálne zaháje-
ný a spustený. Najmä z  dôvodu 
pandémie sa niektoré prípravné 
práce posunuli,  tiež bolo potrebné 
nastaviť  niektoré činnosti v súlade 
s platnou legislatívou. V  súčasnej 
dobe pracujeme na výbere vhod-
ných znevýhodnených zamestnan-
cov na pozície potrebné pre zaháje-
nie činnosti projektu. 
Autor, foto: (bk)

Po horúcom lete priniesla svieža 
jeseň 26. septembra ďalšie pokračo-
vanie zaujímavých literárnych pon-
delkových večerov Martine v Dome 
Živeny. Pozvanie do antikvariátu J. 
Cígera z Mädokýša prijala režisér- 
ka, herečka a hudobníčka Janka 
Ovšonková. Privítal ju hostiteľ Jan-
ko Cíger, ktorý aj moderoval celý 
večer.
J. Ovšonková je rodáčka z Vyso-
kých Tatier, absolventka bratislav-
ského konzervatória, momentálne  
sa venuje divadelnej réžii. Hudba je 

pre ňu viac ako záľuba. Hrá na hus-
liach, flaute, klavíri, najnovšie 
skúša ukulele, ale jej srdcovkou je 
netradičný hudobný nástroj – píla. 
Ako každý umelec, aj Janka má 
svoje obľúbené knihy. Ako prvú 
zvolila ukážku z knihy Mengeleho 
dievča. Nie je to náhoda, že práve 
táto kniha. Janka ju totiž ako reži-
sérka spracovala do monodrámy 
s premiérou v Divadle RAMAGU 
v Spišskej Belej. Ďalšia jej srdcov-
ka od Roberta Fulghuma – Všetko, 
čo naozaj potrebujem vedieť, som 

sa naučil v materskej škole, „povin-
né čítanie“ celých generácií.
Nálada bola skvelá. Janka Ovšon-
ková nielen čítala, rozprávala..., ale 

aj rozospievala pílu a priučila tomu-
to umeniu aj adeptov z hľadiska.
Autor: bk, atb, jc, 
foto: Alena Hrbáňová

SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Janka Ovšonková a Peter Gábor

Kontajner pri kine Moskva zatiaľ čaká na svojich “obyvateľov” i návštevníkov

Detské kresby – návrhy loga?

Spievajúca píla, čakajúca 
Janka a obe v jednom

Druhá šanca pre Druhú šancu?
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Predvolebná kam-
paň ešte len bude 
vrcholiť, ale už 
z nej možno vyvo-
diť niekoľko po-
strehov.
V prvom rade je 
neodškriepiteľ-
ný fakt, že Mar-

tin výrazne stráca počet obyvateľov. 
Od roku 1998 stratil viac než 9000 
obyvateľov! To je nielen alarmujúci 
fakt, ale aj hodnotiace kritérium všet-
kých bilancií či programov. Tento hro-
zivý vývoj má mnoho príčin a nemá 
žiadne jedno-dve „zázračné“ riešenia. 
Ak by sme našli povedzme 10 opat-
rení na zvrátenie tohto negatívneho 
trendu a v Martine by sa neúspešne re-

alizovalo 8 z nich; a neúspešne – bolo 
by to beznádejné. No opak je prav-
dou – v Martine sa v minulých rokoch 
realizovali možno dve-tri opatrenia, 
ktoré majú potenciál zastaviť úbytok 
obyvateľstva. Preto bude dobre vidieť 
v tomto zrkadle všetky predvoleb-
né bilancie a aj programy; ak vôbec 
niektorí kandidáti nejaký program 
predstavia. Osobitne sa to týka kan-
didátov na primátora, pretože „prvý 
medzi rovnými“ má veľké možnosti. 
Máme viacero kandidátov, ktorí ne-
majú čím presvedčiť. Dobré úmysly 
a aktivistické odhodlanie na to nestačí. 
Mesto je taký komplexný organiz-
mus, že len komplexný program a k 
tomu manažérske schopnosti a skú-
senosti môžu viesť k úspechu. Martin 

má veľké dlhy voči svojim občanom 
tak v podmienkach pre podnikanie 
(napr. vytváranie pracovných miest 
formou priemyselného parku), ako aj 
vo výstavbe mestských bytov, v kul-
túrnej, športovej i sociálnej infraš-
truktúre, v mestskej zeleni a obrovské 
v dopravnej infraštruktúre. Tieto dlhy 
nemožno vymazať sadením pár stro-
mov, pár lavičkami, ani stovkami (či 
tisícmi) metrov štvorcových nového 
asfaltu na cestách a chodníkoch. (Hoci 
vďaka za to.) Mesto potrebuje nové 
cesty (východný okruh), nové parky, 
priemyselný park, mestské byty... Sú 
to úlohy na roky, niektoré aj na viac 
než desaťročie. No aj dlhá cesta sa 
nezačne bez prvých krokov – a tými 
sú napr. pri dopravnej infraštruktú-

re rešpektovanie mestského zákona 
o územnom pláne, výkupy pozemkov 
a trpezlivé, ale dôsledné, postupova-
nie v tej skladačke, na konci ktorej 
bude napr. východný mestský okruh. 
Podobným príkladom je kultúra, ktorá 
by mala byť oporou rozvoja Marti-
na, ale je popoluškou – bez mestského 
kultúrneho strediska, bez odboru či re-
ferátu kultúry na úrade, bez mestské-
ho múzea, dokonca aj bez koncepcie 
rozvoja kultúry! V posledných rokoch 
sa začalo v Martine robiť niečo pre se-
niorov. Tlieskam. Treba i viac. No na-
zdávam sa, že budúcnosť Martina je 
v mladej a strednej generácii – a tá by 
mala teraz prehovoriť omnoho, omno-
ho hlasnejšie a účasťou na voľbách 
prispieť k zmene v jej prospech. Mar-
tin potrebuje na čele energiu, skúse-
nosť, ťah na bránu a tímového hráča.

V sedle bicykla 
je svet krajší. Ak 
oproti mne šliape 
ďalší cyklista (je 
jedno, akou rých-
losťou idem ja, ale-
bo on) navzájom 
sa pozdravíme, 
buď slovne (ahoj), 
alebo rukou, ako-

by sme boli najlepší kamaráti. Stalo 
sa mi už aj to, že keď som na vrchole 
kopčeka zoskočil z bicykla a niečo 
som si na ňom upravoval, zastavil sa 
pri mne „biker“, ktorého som pred-
tým v stúpaní predstihol a ktorý sa ma 
s úsmevom na tvári spýtal, aký mám 
problém, či nepotrebujem pomôcť. 
Milé bolo aj to, keď ma raz v kopci 
obiehal jeden cyklista, ktorý mi 
z ničoho nič povedal: „Prepáč, ale ja 

mám elektrobike“. Asi si všimol, že 
ja elektro nemám. Naozaj mi dobre 
padlo toto gesto. On nemal potrebu 
ma zdeptať, niečo si sám sebe a svoj-
mu egu dokazovať, nemal potrebu 
„napínať svaly“. Mám rád cyklistický 
svet, kde nikto nikomu nič nezávidí, 
nikto sa na nič nehrá, nikto nikoho 
nepresvedčuje o svojej a jedinej 
pravde. Kde nikto netvrdí, že ten jeho 
svetonázor je ten najlepší, kde nikto 
nehovorí o tom, či je správne, ak 
v dotazníkoch namiesto tradičného 
otec – mama už vyplňujeme rodič 1 – 
rodič 2. Cyklistický svet (ale dá sa to 
aplikovať aj na beh a celkovo na špor-
tové aktivity) je nefalšovaný, viac 
srdečný ako ten bežný, s ktorým sme 
denno-denne konfrontovaní v živote.  
Každému odporúčam, ak ho niečo 
trápi, alebo ak je to na neho necelý 

mesiac pred voľbami už naozaj dosť, 
aby si išiel vyvetrať hlavu na bicykli 
(alebo pri behu, či len tak chôdzou). 
Možno sám, možno v kolektíve. Je 
jedno kde, ale nie je jedno s kým.
Z vlastnej skúsenosti viem, že 
s čistou hlavou sa robia najlepšie 
rozhodnutia. Aj také dôležité, aké je 
potrebné urobiť 29. októbra. Bude 
to voľba o tom, či chceme, aby sa 
tu žilo lepšie, alebo či sme spokojní 
s tým, čo tu je. Je na každom z nás, 
či absolvujeme voľby a ktorým 
kandidátom na poslancov mestského 
zastupiteľstva (plus aj tým do VÚC) 
a kandidátovi na funkciu primátora 
mesta Martin dáme svoj hlas. Ja si 
na poste primátora predstavujem 
schopného manažéra s ťahom 
na bránku, športovca telom i dušou, 
úspešného podnikateľa, pracovité-

ho človeka, ktorý rozumie životu. 
Človeka, ktorému záleží na rozvoji 
nášho mesta, ktorý vie spolupracovať 
a prijímať kompromisy. Ktorý sa ne-
bojí predstúpiť pred ľudí a odpovedať 
im na každú otázku.  Budem voliť 
takého primátorského kandidáta, kto-
rý je skúsený, ale nie je už „prezretý“, 
ktorý je v najlepšom produktívnom 
veku, ktorý je v skvelej kondícií 
a ktorý už počas svojho pôsobenia 
(či už na úrovni svojho podnikania, 
alebo ako mestský poslanec) dokázal 
niečo pozitívne urobiť pre Martin-
čanov. Ktorý nebude len sľubovať, 
nebude zbytočne zadlžovať mesto 
a ktorý dokáže doťahovať projekty 
do konca. Môj hlas neprepadne, dám 
ho človeku, ktorý má veľký potenci-
ál, ktorý má veľa energie a schopnos-
ti, ako pomôcť všetkým Martinča-
nom. Mesto Martin potrebuje zmenu 
a novú energiu!

Nielen na Slo-
vensku, ale 
i v Martine ako 
centre národnej 
kultúry (žiaľ) platí, 
že drvivá väčšina 
programov osôb 
kandidujúcich 
na primátorskú 

stoličku, resp. poslanecké funkcie, 
neobsahuje –  česť výnimkám – 
o kultúre ani jediné slovo. Ak aj 
niekde zmienku objavíme, tak z nej 
zväčša vyplynie, že príslušný adept 
na funkciu v komunálnej, ale i regi-
onálnej a celoštátnej politike vôbec 
nechápe,  čo vlastne kultúra je a ako 
funguje jej financovanie. Potom sa 

nemožno diviť, akú marginálnu rolu 
hrá kultúra na Slovensku. Stačí si len 
pozrieť programy politických strán, 
strategické vládne dokumenty...
Aj v Martine dlhodobo panuje 
vnímanie, že kultúrny a umelecký 
život sa deje akoby sám od seba, resp. 
organizujú ho rôzne inštitúcie, a to 
stačí. Takéto a podobné uvažovanie 
je však z pohľadu budúcnosti (nielen) 
nášho mesta choré aj škodlivé 
zároveň. Žiaľ, v metropole Turca 
dosiaľ nejestvovala vôľa a interes 
zapojiť do diania tvorivosť, niečo 
investovať a oživiť príbeh so silným 
potenciálom, pritiahnuť k nám ľudí 
z domova, Európy aj sveta. Tomuto 
dnes zvykneme hovoriť kreatívny 

priemysel. Závery mnohých odbor-
ných štúdií hovoria jednoznačne, že 
tzv. kultúrna a kreatívna ekonomika 
má zásadný vplyv na viaceré životne 
dôležité funkcie mesta. V naznačenej 
súvislosti platí, že aj v Martine treba 
konečne prestať chápať kultúru 
ako nejakú „nadstavbu“ a márneho 
požierača peňazí. Ide totiž o kľúčový 
faktor z pohľadu ekonomickej 
prosperity, sociálnej súdržnosti, 
životného štýlu obyvateľstva, 
atraktívnosti pre domáci aj medziná-
rodný cestovný ruch, pocitu hrdosti 
a spolupatričnosti občanov k mestu. 
Zároveň kultúra priťahuje vzdelanú 
pracovnú silu, ponúka možnosť 
tvorivej sebarealizácie, vzdelávania, 
osobnostného rastu, medzinárod-
nej výmeny... A prečo to vlastne 

uvádzam? Pomaly sa končí „funkčné 
obdobie“ Programu hospodárskeho, 
sociálneho a kultúrneho rozvoja 
Martina na roky 2016 – 2023. 
Hodiny bijú najvyšší čas venovať 
adekvátnu pozornosť tvorbe nového 
strategického dokumentu na ďalší 
sedemročný cyklus. Zároveň dúfam, 
že primátor a poslanci mestského 
zastupiteľstva, ktorí vzídu z blížia-
cich sa komunálnych volieb, vlastnou 
iniciatívou fundamentálne prispejú 
k vzniku hodnotného dokumentu. 
Myslím takého, ktorý bude základ-
ným koncepčným a programovým 
rámcom pre všestranný kvalitatívny 
rozvoj a premenu Martina z niekdaj-
šieho priemyselného (strojárskeho) 
centra na moderné kultúrne (kreatív-
ne) mesto.

Voľby ako test občianstva Martinčanov

S čistou hlavou pôjdem voliť, s túžbou po zmene

O strategickom dokumente

Michal Beňadik

Ľubomír 
Chochula

Peter Cabadaj 
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Pán profesor, na úvod, ktoré sú 
podľa vás najväčšie problémy 
zdravotníctva na Slovensku ? 
Je ich pomerne veľa. Ale za naj-
výraznejšie považujem podfinan-
covanie zdravotníctva, nedostatok 
zdravotníckeho personálu, nepri-
merané podmienky pre pacientov 
a zamestnancov, verejné obstaráva-
nie zdravotníckej techniky a zdĺha-
vý proces využívania moderných 
a inovatívnych technológií v bežnej 
klinickej praxi.

K zlepšeniu úrovne zdravotníctva 
v našom kraji určite prispeje aj 
výstavba novej Univerzitnej ne-
mocnice Martin. Ako to vnímate 
vy ? 
Od prvej idey výstavby novej Uni-
verzitnej nemocnice Martin už 
ubehlo 6 rokov. Na jar tohto roku 
Vláda SR oficiálne schválila jej vý-
stavbu so súčasným financovaním 
z Plánu obnovy pre oblasť zdra-
votníctva. V Martine sú vytvorené 
excelentné podmienky pre fungova-
nie novej modernej univerzitnej ne-
mocnice. Medzi nesporné pozitíva 
patrí spolupráca medzi Univerzitnou 
nemocnicou Martin, Jesseniovou 
lekárskou fakultou Univerzity Ko-
menského a Martinským centrom 
pre biomedicínu. V roku 2023 by 
mala byť ukončená aj výstavba 
Biobanky. Verím, že po výstav-
be novej Univerzitnej nemocnice 
svätého Martina budeme lídrom 
v poskytovaní špičkovej zdravotnej 
starostlivosti a skorom využívaní 
výsledkov medicínskeho výskumu 
v bežnej klinickej praxi.

Viacerí naši čitatelia vás poznajú 
ako vynikajúceho lekára–neu-
rochirurga. Prečo ste sa rozhodli 
kandidovať za poslanca zastupi-
teľstva Žilinského samosprávne-
ho kraja?
Ako lekár – neurochirurg sa snažím 
pomôcť pacientom, ktorí potrebujú 
neurochirurgickú liečbu, operáciu 
hlavy, mozgu, chrbtice alebo peri-
férnych nervov. Súčasne pôsobím 
ako prednosta kliniky, čiže som 
priamo zodpovedný za manažment 
celého pracoviska. Už dlhší čas vní-
mam nedostatočný záujem o oblasť 
zdravotníctva a riešenie aktuálnych 
problémov, ktoré trápia pacientov aj 
zdravotnícky personál. Často sa sna-
ha o ich riešenie iba deklaruje, a nie 
je nasledovaná konkrétnymi krok-

mi. Myslím si, že pri riešení prob-
lémov zdravotníctva v Žilinskom 
samosprávnom kraji by som mohol 
byť nápomocný a prispieť k zlep-
šeniu stavu zdravotníctva v našom 
kraji. Život ma naučil spoliehať 
sa na vlastné schopnosti, a preto si 
myslím, že by sme sa nemali iba 
spoliehať na zmeny v zdravotníc-
tve v celej republike, ale vyriešiť si 
problémy v zdravotníctve v našom 
kraji. Mnohé sa totiž na krajskej 
úrovni vyriešiť dajú.

Čo treba podľa vás zmeniť v Ži-
linskom samosprávnom kraji ?
Určite treba zlepšiť dostupnosť 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých občanov kraja, pre deti, 
dospelých aj seniorov. Venovať sa 
treba rozšíreniu počtu ambulancií 
praktických lekárov pre dospelých, 
pre deti a dorast a rovnako aj počtu 
špecializovaných ambulancií. Práve 
správne fungovanie ambulantnej 
sféry je pre systém zdravotníctva 
kľúčové. Nie je predsa možné, aby 
pacient čakal napríklad na neurolo-
gické ambulantné vyšetrenie takmer 
rok. Ďalším aspektom, ktorý podľa 
môjho názoru treba zlepšiť, je ko-
munikácia medzi jednotlivými zdra-
votníckymi zariadeniami napriek 
tomu, že môžu mať rôzneho zriaďo-
vateľa. Žilinský samosprávny kraj 
by mal vytvoriť pre poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti podmienky, 
ktoré by boli motivačné a zabezpe-
čili by postupné zvyšovanie počtu 
ambulancií v kraji. Stratifikácia 
v zdravotníctve musí zákonite odzr-
kadľovať regionálne podmienky.

Aký je váš postoj k využívaniu 
moderných technológií v zdravot-
níctve ?
Dôležitým aspektom v zdravotníc-
tve je presun výsledkov vedy a vý-
skumu do klinickej praxe, čo vedie 
k pozitívnemu ovplyvneniu úrovne 
poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti. Práve univerzitné nemocnice 
musia mať a napĺňať danú víziu. 
Tento postoj formuje môj profesio-
nálny život už dlhé roky. V súlade 
s ním sme začali na našej klinike 
využívať individualizované náhrady 
lebkovej kosti a krčných medzistav-
cových platničiek vyrobené na mie-
ru pre konkrétneho pacienta 3D 
tlačou už od roku 2014. V roku 2017 
využívali na celom svete individua-
lizované náhrady krčných medzis-
tavcových platničiek iba 3 praco-
viská, jedným z nich sme boli práve 
my. V roku 2018 sme za to získali 
ocenenie Top inovácie v zdravotníc-
tve na Slovensku. 

Nebojíte sa vstupu do politiky ? 
Viete, hovorí sa: „Kto sa bojí, nech 
nejde do lesa“. Ako lekár–neu-
rochirurg pracujem už viac ako 20 
rokov a zistil som, že môžete mať 
akokoľvek dobrý nápad, pokiaľ ne-
máte politickú podporu, nepresadíte 
ho. To je na Slovensku, bohužiaľ, 
realita. Mojimi rodičmi som bol 
vychovaný k slušnosti a individu-
álnej zodpovednosti. Vždy som sa 
spoliehal v prvom rade sám na seba. 
Ako neurochirurg som nikdy pa-
cientovi nesľúbil to, čo som nevedel 
splniť. Rovnako pristupujem aj 
ku všetkým občanom kraja. Ak si 
ľudí vážite, nemôžete im sľubovať 
nereálne veci. Ani v rámci pred-
volebnej kampane. Ja sa pozerám 
pacientom do očí pred operáciou 
aj po nej. A tak sa chcem pozerať 
do očí občanom nášho kraja aj pred 
aktuálnymi komunálnymi voľbami 
a na konci volebného obdobia. To sú 
princípy, ktorými sa budem riadiť aj 
v regionálnej politike. 

Z profesionálneho hľadiska ste 
veľmi zaneprázdnený človek. 
Máte čas na svoje záľuby ?

Je pravda, že voľného času veľa 
nemám. Andrej Sládkovič chcel 
Slovensko aj Marínu v jednom 
objímať. Rodina a práca je pre mňa 
veľmi dôležitá. Ak nemáte podporu 
zo strany rodiny, dlhodobo vysokú 
pracovnú záťaž nevydržíte. Vždy 
si treba nájsť čas venovať sa rodine 
a svojim záľubám. Stratený čas 
už naspäť nevrátite. Rád chodím 
do prírody, do lesa, pracujem 
v záhrade, venujem sa poľovníctvu. 
Jednoducho si treba prevetrať 
hlavu, byť v prírode bez mobilného 
signálu.

Spomínali ste poľovníctvo. Ako 
vnímate problémy s medveďmi ?
Nepáči sa mi, že situáciu komentujú 
väčšinou úradníci v Bratislave, 
ktorí medveďa ešte ani raz v živote 
nestretli. Ale možno stretnú. Keď 
sa už v súčasnosti na Kramároch 
premávajú diviaky. Podľa môjho 
názoru sú medvede na Slovensku 
premnožené a treba povoliť regulo-
vaný poplatkový odstrel medveďov. 
Získané finančné prostriedky by 
museli byť povinne a kontrolovane 
využité na regionálny rozvoj 
príslušných prírodných oblastí 
a revírov. Odporúčam cteným 
úradníkom, aby išli stanovať 
na Lipovec, Kľačiansku Maguru, 
resp. do lesa hocikde v Turci. Len 
som si nie istý, či by nám stihli 
zmenu svojho názoru aj povedať. 

Spomenuli ste už problémy 
v slovenskom zdravotníctve. Ako 
však vnímate problémy sloven-
skej politickej scény ?
Práve stav a úbohá úroveň aktuálnej 
vládnucej politickej garnitúry bol 
jeden z hlavných dôvodov môjho 
vstupu do politiky. Jednoducho som 
už nedokázal len tak sedieť doma 
na gauči, pozerať správy, diskusné 
relácie, byť nespokojný a nič 
nerobiť. Viem, že vstup do politiky 
prináša so sebou množstvo negatív 
a nálepku politickej strany. Ak sa 
mi však podarí uskutočniť aspoň 
niektoré zmeny, ktoré pozitívne 
pocítia občania nášho kraja, poviem 
si, že to za to stálo. Do slovenskej 
politiky treba vniesť základné 
princípy, ako sú odbornosť, 
ľudskosť, slušnosť, zodpovednosť 
a úctu. Napriek tomu, že mám 45 
rokov, som stará škola. Stále verím 
v silu sľubu, v silu slova.
Autor, foto: (gb)

ZDRAVOTNÍCTVO
MESTSKÉ NOVINY | ROZHOVOR

Prof. B. Kolarovszki: Zdravotníctvo potrebuje terapiu

Prof. MUDr. Branislav 
KOLAROVSZKI, PhD., 
MBA
• Lekár–neurochirurg, profesor, 

vysokoškolský pedagóg
• prednosta Neurochirurgickej 

kliniky 
• Univerzitná nemocnica 

Martin
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V septembri sa konali „dve etapy“ 
Cyklopotuliek – po stopách ar-
chitekta M. M. Harminca a jedna 
z najdlhších „etáp“ – Industriálny 
Turč. Sv. Martin. Práve pri tejto 
poslednej etape sa ukázal bicykel 
ako najlepší dopravný prostriedok 
pri presúvaní sa z miesta na miesto. 
V pohode a s prehľadom sme 
prešli po všetkých zastaveniach 
naplánovaných na tejto trase. Pri-
tom išlo naozaj o najnáročnejšiu 
etapu. Jednotlivé zastavenia boli 
dosť ďaleko od seba a najmä 2/3 
mimo centra mesta, kde sa bežní 
sprievodcovia s návštevníkmi 
mesta nedostanú.

Pohostinnosť na Fatre
Prvou zastávkou na Industriál-
nych Cyklopotulkách bola plnička 
a prameň minerálnej vody Fatra. 
Na prekvapenie všetkých účastníkov 
sme sa dostali aj priamo do závodu. 
Okrem historických faktov (napo-
kon, o tých sme mali aj samostatné 
Diškurovanie) sme sa dozvedeli 
niekoľko zaujímavostí z výroby. 
Napr. že závod Fatra nedováža plas-
tové fľaše do závodu, ale má priamo 
linku na výrobu týchto fliaš. Dováža 
iba polotovary, z ktorých tieto fľaše 
pomocou foriem vyrába. Prešli sme 
celou výrobnou linkou a na záver 
sme boli obdarovaní fľašou minerál-
nej vody. Veľké poďakovanie patrí 
pánom z Fatry p. Anton Straňákovi 

a p. Ladislav Šálymu, ktorí obetovali 
svoj voľný čas.

Cyklopotulky pokračovali ďalšími 
zastaveniami. Ako pri všetkých 
zastaveniach sa účastníci dozvedeli 
množstvo faktov z menej známej 
histórie mesta. Druhé zastavenie 
bolo pri pivovare. Je viacmenej 
známe, že pivovar uvaril svoju 
prvú várku piva vo februári 1894. 
Ale viete, že už na Národopisnej 
výstave v Prahe v roku 1895 získalo 
martinské pivo 1. cenu? Bolo to prvé 
ocenenie pre pivovar, ale nie posled-
né. V začiatkoch existencie pivovaru 
tu varili tri druhy piva – Granát, 
Kráľovské pivo a Brezniak. Veľké 
ocenenie si martinské pivo donieslo 

V jednotlivých mestských častiach 
ste mali v posledných týždňoch 
možnosť stretnúť sa s p. Martinom 
Kalnickým a jeho tímom, na pred-
volebných mítingoch. Jedným 
zo sloganov, ktoré na spoločných 
stretnutiach s vami odzneli, bol: 
„Ako to bolo v minulosti s Igorom 
Dobrovolným a ako by to mohlo 
byť s Martinom Kalnickým“. Teší 
ma, že som dostal dôveru, mohol 
som medzi vás prísť a niečo v krát-
kosti porozprávať o histórii vzniku 
jednotlivých mestských častí. 

Nejde o našu prvú spoluprácu s pá-
nom M. Kalnickým. V predchádza-
júcich rokoch sme pripravili poduja-
tie k 100. výročiu prvej ČSR, módnu 
prehliadku od 20., 30. a 40 rokov mi-
nulého storočia, koncert hudobného 
telesa Fats Jazz Band, výstavu o ar-
chitektovi Dušanovi S. Jurkovičovi 
a výstavu o automobilizme v Turč. 
Sv. Martine, ktorej súčasťou bol 
„krst“ knihy Martin s vôňou benzí-
nu. V Penzióne Ľadoveň sa usku-
točnilo aj uvedenie do života knižnej 
publikácie Martin včera a dnes. 
Posledné roky to bola podpora ka-
lendára na rok 2022 Martin - archi-
tekti, ktorí zmenili Turč. Sv. Martin, 
odhalenie pamätnej tabule na že-
lezničnej stanici v Martine pri príle-
žitosti príchodu prvého parného vla-
ku do Turč. Sv. Martina pred 150. 
rokmi. V neposlednom rade je to aj 
finančná podpora pri vydaní knihy 
Jahodníky …
Pán Martin Kalnický sa o históriu 
mesta nezaujíma len jednorázovo, 
ale pravidelne, a rád túto oblasť 

podporuje a propaguje. Dovolím si 
tvrdiť, že zvolením M. Kalnického 
za primátora Martina bude kultúra 
mesta v dobrých rukách.
V jednotlivých mestských častiach 
ste mali možnosť vypočuť si rôzne 
zaujímavosti z histórie mesta. V krát-
kosti by sme chceli zhrnúť informá-
cie, ktoré odzneli (alebo aj neodzne-
li) na spoločných predvolebných 
stretnutiach. Vyberáme niekoľko 
zaujímavostí:
 
Ľadoveň 
Viete, že koncom 80. rokov minulého 
storočia sa pokúšali v Jahodníkoch 
navŕtať geotermálny vrt? V prípade 
úspešného navŕtania sa predpoklada-
lo túto lokalitu využiť na rekreačné 
účely. Zaspomínali sme si s Jahodní-
čanmi na Leviké vŕšok, najmä v zim-
nom období to bol raj pre sánkárov. 
Na rad prišla aj história prameňa 
Mädokýš a samozrejme aj začiatky 
budovania Múzea slovenskej dediny 
v Jahodníckych hájoch.

Priekopa
Do roku 1948 bola Priekopa samo-
statnou obcou, neskôr ju pričle-
nili k Turč. Sv. Martinu. História 
Priekopy je bohatá – v minulosti sa 
tu nachádzali dva (neskôr tri) mlyny, 
kováčska vyhňa, pivovar … O čom 
sa ale medzi Priekopčanmi nevie je, 
že pri hraničnej lúke na Ráztoke sa 
nachádzala vrbová sihoť. Odtiaľto 
sa „rúbalo“ prútie, z ktorého sa 
vyrábalo všetko potrebné vybavenie 
do gazdovského dvora. Noše, koše, 
košíky, ošatky a pod. Vŕbové prútie 
patrilo k vyhľadávaným artiklom. 
Ešte jedna zaujímavosť: v Priekope 
sa nachádzali dva mosty, o ktoré sa 
museli spoločne starať všetci oby-
vatelia obce. Údržba mostov tak išla 
z vrecák poddaných ….

Sever 
Miestna časť Sever síce katastrálne 
leží v Záturčí, ale už niekoľko desia-
tok rokov má svoju vlastnú históriu. 
V minulosti bola pri Roľníckej škole 
hranica medzi Turč. Sv. Martinom 
a Záturčím. Prechádzala tadiaľto 
jediná cesta smerom na Priekopu. 
V priestore pred kasárňami sa 
nachádzala Beličkova autodielňa a aj 
hostinec. V 40. rokoch min. storočia 
sa k Beličkovi do dielne dostala 
naozajstná rarita – Škoda Superb V8 
4000 typ 919, ktorých bolo vyrobe-
ných iba 10 ks. Do dnešného dňa sa 
zachoval len jeden exemplár. V tejto 
mestskej časti sme mali v rámci 
predvolebného stretnutia výstavu 
historických fotografií, čo zjavne 
zaujalo desiatky „Severčanov“. 

Záturčie 
Záturčie patrí k najstarším obciam 

Dolného Turca a má aj bohatú 
históriu. Jedným z najvýznamnejších 
rodákov Záturčia bol Ján Kalinčiak, 
ktorého 200. výročie narodenia 
sme si tento rok pripomenuli. Pred 
evanjelickým kostolom v Záurčí je 
osadená aj busta tohto spisovateľa 
a národného buditeľa. Autorom 
busty je Fraňo Štefunko. V Záturčí 
však nájdeme jednu architektonickú 
stopu od budapeštianskeho architek-
ta Henrika Schmala. Viete, ktorého 
objektu je autorom?

Martin – stred
(čiže de facto: Turč. Sv. Martin)
V tejto časti mesta môžeme o jej 
histórii rozprávať doslova celé dni. 
Keďže sa v čase nášho stretnutia 
konal v meste jarmok, zamerali sme 
sa na jednu historickú udalosť a tou 
boli „Martinské husi“. Viete, že prá-
ve husi svojim gagotom zachránili 
v roku 389 pred n. l. Kapitol v Ríme 
od vpádu Galov? Legenda hovorí 
aj o sv. Martinovi, ktorý niekedy 
býva zobrazený s husou. Ten sa 
v kŕdli husí schovával. Odvtedy sa 
ctí husia tradícia a na deň sv. Martina 
býva hostina s tanečnou zábavou. 
Táto tradícia pretrváva vo väčšine 
európskych miest dodnes tam, kde 
majú kostol zasvätený svätcovi sv. 
Martinovi. (Na cyklopotulkách sme 
si jedno také miesto v meste, kde sa 
konali bohaté husacie hostiny v 20. 
a 30. rokoch min. stor., už ukazova-
li.)

Ak vás pri čítaní týchto riadkov 
niečo zaujalo a chceli by ste o histórii 
mesta dozvedieť niečo viac, všetky 
nezodpovedané otázky z tohto člán-
ku objavíte na Cyklopotulkách. 

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

CYKLOPOTULKY

Dlhoročná spolupráca
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aj zo Severouhorskej priemyselnej 
výstavy zo Žiliny v roku 1903.
Na nasledujúcich zastaveniach 
sa priatelia cyklistiky a histórie 
dozvedeli niečo o firme Manness-
mann, o železnici, ktorá mala tento 
rok okrúhle jubileum, o zámočníckej 
dielni Adolfa Fischera, o tlačiarňach 
v Turč. Sv. Martine – KÚS, tlačiarni 
Jozefa Gašparíka či Františka 

Moškóciho. 
Napokon sme na Cyklopotulkách 
zašli až k bývalej rafinérii mine-
rálnych olejov, ktorá začala svoju 
činnosť už v roku 1899. Po skon-
čení prevádzky boli jej priestory 
upravené pre mestský bitúnok 
a časť priestorov využívala moderná 
elektráreň. Ešte aj dnes sa dajú 
na objekte bývalej rafinérie nájsť 

prvky industriálnej architektúry 
zo začiatku 20. storočia.
Medzi najväčšie priemyselné 
podniky v minulosti patrila 
fabrika Tatra nábytok. História 
tohoto podniku je takisto bohatá. 
Továreň dokázala čeliť niekoľkým 
hospodárskym krízam a dvom 

svetovým vojnám. Napokon kríza 
z roku 2008 túto fabriku definitívne 
pochovala, pričom s výrobkami 
Tatra nábytku bol spokojný aj 
následník trónu Ferdinand d’Este, 
ktorý zaslal továrni list „kde Jeho 
Výsosť vyslovuje úplnú spokojnosť 
s jej výrobkami“.

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Tentokrát vás nebudeme trápiť s 
rébusmi a rokmi z martinskej histó-
rie. Na koláži štyroch historických 
fotografií vám ukážeme atmosféru 
jarmokov z 80. rokov minulého 

storočia. Určite si viacerí pamätáte, 
ako také jarmoky prebiehali a určite 
máte na ne aj množstvo spomie-
nok. Napíšte nám, či ste tiež boli 
účastníkmi jarmokov, čo ste na nich 

zábavné a možno aj menej zábavné 
zažili a pod. Mimoriadne nás poteší, 
ak sa s nami a s čitateľmi podelíte aj 
o vaše zaujímavé – už historické – 
fotografie z jarmokov spred 40 – 50 
rokov. ☺
Vaše spomienky nám zašlite na 
emailovú adresu redakcie Mest-

ských novín. Výhercom z minulého 
čísla je ................  
Správne nám napísal, že ide o ob-
jekt Fatranky. Výhercovi gratulu-
jeme.
Dvojstranu pripravuje: 
Igor Dobrovolný
Foto: Ondrej Katriak

Kde sme spravili chybu?

Rafinéria minerálnych olejov. Archív Igora Dobrovolného

Účastníci Cyklopotuliek na Fatre. Foto: Ladislav Šály 



Strana 14

Ročník 6, číslo 9/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | SEPTEMBER | 9 / 2022

V stredu 28. septembra 2022 sa 
v priestoroch Penziónu Ľadoveň 
uskutočnilo Extra Diškurova-
nie na tému 100 rokov ateliérov 
v Tatra domoch. Hosťom Igora 
Dobrovolného bol zberateľ a za-
nietený obdivovateľ umenia Ján 
Maruňák.

V úvode sa diškurenti dozvedeli 
o výstavbe Tatra domov a tiež o ar-
chitektovi, ktorý tieto obytné domy 
projektoval – M. M. Harmincovi. 
V tej dobe išlo o vskutku nezvyčaj-
né stavby, ktoré svojím významom 
ďaleko presahovali hranice nášho 
mesta. Ich výnimočnosť spočívala 
v podkrovných ateliéroch pre malia-
rov pôsobiacich v Turč. Sv. Mar-
tine. V každom obytnom dome sa 
nachádzali dva ateliéry, celkovo šesť. 
Nosnou témou Diškurovania bol 
význam týchto ateliérov pre kultúrny 
rozvoj mesta, ktorý zúčastneným 
„diškurentom“ predstavil J. Maru-
ňák. Spracovaný odborný zoznam 
všetkých maliarov žijúcich v tých-
to ateliéroch počas sto rokov, ich 
dielo a život, bol priam vedeckou 
prácou Jána Maruňáka. Poznatky sú 
zapracované do útleho katalógu, hoci 
by si toto dielo zaslúžilo, aby vyšlo 
aj v knižnej podobe. Ako zaznelo 
od autorov Diškurovania, v Martine 
máme niečo jedinečné, ojedinelé, čo 
sa nenachádzalo v celom bývalom 
Československu a o čom (žiaľ) netu-
šia už ani mnohí Martinčania. 

Ateliéry v Tatra dome  
na Kuzmányho ul. č 35
Na pozvanie Matice slovenskej sa 
Martin Benka v novembri 1939 
usadil v ateliéri tohto domu a pôsobil 
v ňom do marca 1959, keď sa presťa-
hoval do štátom novopostaveného 
domu s ateliérom, tiež na Kuzmány-
ho vul.  Martine (v súčasnosti SNM 
– Múzeum Martina Benku). Po M. 
Benkovi v roku 1976 tvoril v tomto 
ateliéri František Tanóczky, ktorý do-
vtedy v rokoch 1960 – 1976 pôsobil 
ako odborný asistent na Pedagogic-
kej fakulte v Banskej Bystrici. Jeho 
dielo sa náhle uzavrelo  v roku 1993. 
V roku 1996 bol ateliér pridelený 
výtvarníkovi a pedagógovi Petrovi 
Maruňákovi, ktorý v ňom pôsobil 
do roku 2002.  V rokoch 1942 – 1957 
pôsobil v Martine Emil Makovický, 
ktorý ako grafik-ilustrátor prišiel 
na pozvanie Matice slovenskej. 
V 1950 sa oženil a na dva roky mu 
poskytol ubytovanie Fraňo Štefunko. 
V ateliéri Tatra domu býval s man-
želkou v rokoch 1952 – 1957. V roku 
1957 odišiel do Banskej Bystrice. 
Ateliér dostal po E. Makovickom 
v roku 1958 grafik Ivan Štubňa, ktorý 
v ňom s rodinou býval a tvoril do roku 
1964. Následne sa presťahovali 
do ateliéru na Ul. Červenej armády 
v Martine, kde zotrvali do roku 1983. 
V tomto roku odišli bývať v Martine 

do rodičovského domu manželky. 
Od roku 1964 v tomto ateliéri 53 ro-
kov, do roku 2017, tvoril akademický 
maliar Ladislav Záborský.

Ateliéry v Tatra dome  
na Kuzmányho ul. 37 
Arnold Weisz Kubínčan sa presťa-
hoval z Dolného Kubína do Martina 
v roku 1934, kde býval u MUDr. 
Albína Holeczyho na Rázusovej ul. 
až do roku 1938. Pod hrozbou de-
portácie sa v roku 1939 dal v Martine 
pokrstiť a prijal meno Peter. Od roku 
1939 sa skrýval v ateliéri v Tatra 
dome, odkiaľ bol v novembri 1944 
odvlečený do koncentračného tábora, 
kde zahynul.  V roku 1945 bol tento 
ateliér po Kubínčanovi pridelený 
Štefanovi Milovanovi Krakerovi, 
grafikovi zo Slovinska, ktorý prišiel 
do Martina v roku 1943. V roku 1950 
bol na základe vykonštruovaného 
obvinenia odsúdený na trest odňatia 
slobody 20 rokov a v roku 1952 v Le-
opoldove zomrel. Po M. Krakerovi 
bol tento ateliér daný do používania 
výtvarníkovi Otovi Opršalovi, ktorý 
ho využíval do roku 1957. Násled-
ne sa presťahoval do ateliéru na Ul. 
Červenej armády. V roku 1958 
prišiel do tohto ateliéru akademický 
maliar Milan Laluha, ktorý po piatich 
rokoch, v roku 1963, odišiel do Brati-
slavy. S týmto ateliérom je spojený aj 
výtvarník Bohuslav Záboj Kuľhavý, 
ktorý začal pracovať v roku 1954 ako 
aranžér v bývalých Stalinových závo-
doch v Martine. V roku 1960 sa spria-
telil s Milanom Laluhom, s ktorým 
do roku 1963 zdieľal spoločný ateliér.  
V roku 1958 prichádza z Kysúc 
pracovať do Turčianskych strojární 
Ľudovít Lukáč, ktorý od roku 1963 
navštevuje ateliér Kuľhavého a La-
luhu. Po ich odchode do Bratislavy 
mu bol tento ateliér úradne pridele-
ný. Tvoril v ňom do roku 1988, keď 
tragicky zomrel. Od roku 1996 tento 
ateliér využíva Ján Novosedliak 

pôsobiaci v oblasti knižnej grafiky, 
scénografie a kostýmového výtvar-
níctva. Milan Thomka Mitrovský 
pôsobil v Martine v ateliéri po foto-
grafovi Pavlovi Socháňovi. Tento 
ateliér bol asanovaný v roku 1934, 
a tak sa M. Thomka Mitrovský v roku 
1935 presťahoval do ateliéru v Tatra 
domoch na Kuzmányho ul. 37, kde 
pôsobil do roku 1943. V rokoch 1958 
– 1968 v tomto ateliéri žil s rodinou 
a tvoril grafik Miroslav Marček, ktorý 
sa neskôr presťahoval do vlastného 
rodinného domu na sídlisku Košúty I. 
V rokoch 1969 –1972 pôsobil v tomto 
ateliéri spisovateľ Ján Johanides. Ná-
sledne v rokoch 1973 – 1988 v ňom 
tvoril výtvarník a pedagóg Jozef Von-
grej. Od roku 1998 v tomto ateliéri žil 
a pracoval výtvarník Milan Hrabov-
ský, ktorý v roku 2013 tento ateliér 
predal Petrovi Bakovi, pôsobiacemu 
v oblasti priemyselného dizajnu. 

Ateliéry v Tatra dome  
Ul. Janka Nováka 24
Priateľstvo dvoch absolventov Aka-
démie výtvarných umení v Prahe 
pokračovalo, keď Janko Alexy v roku 
1929 prišiel do Turian za Milošom 
Alexandrom Bazovským. V roku 
1930 sa J. Alexy presťahoval do ate-
liéru Tatra domu v Martine a v roku 
1931 prišiel tvoriť do jeho susedného 
ateliéru aj M. A. Bazovský. Spájalo 
ich spoločné objavovanie prírodných 
krás Oravy, Liptova a Horehronia. 
J. Alexymu postupne nevyhovovali 
podmienky Martina a po troch ro-
koch, v roku 1932, odišiel do Piešťan. 
Tu organizoval maliarsku kolóniu, 
ktorá sa u výtvarníkov neujala, a tak 
sa v roku 1937 vrátil do Bratislavy. M. 
A. Bazovský, pred uzavretím man-
želstva, v roku 1939 dostal aj susedný 
ateliér, ktorý mal pôvodne J. Alexy. 
V tomto ateliéri tvoril a v pôvodnom 
býval s manželkou. V roku 1952 
musel M. A. Bazovský proti svojej 
vôli odovzdať ateliér, v ktorom tvoril. 
Tento ateliér bol následne pridelený 
martinskému výtvarníkovi Ivanovi 
Šimkovi, ktorý v ňom pôsobil do roku 
2008. Ateliér, v ktorom pôvodne M. 
A. Bazovský býval, sa stal preňho 
pracovňou a depozitom. V roku 1957 
odchádza z Martina do Čemíc, pri-
čom ešte v roku 1958 mu tento ateliér 
slúžil na uskladnenie jeho výtvarných 
diel. Po jeho definitívnom odchode 
z Martina v roku 1959 dostal tento 
ateliér Dušan Šimko. Po jeho smrti 
v roku 1984 ho dostal výtvarník Peter 
Šabo, ktorý v ňom tvorí dodnes. 
Igor Dobrovolný, Ján Maruňák

MARTIN A JEHO HISTÓRIA

Extra Diškurovanie v znamení Tatra domov

Ing. Ján Maruňák pri výklade o ateliéroch v Tatra domoch. Foto: M. Brandejský

Ján Maruňák (v strede) s Martinom Kalnickým (vpravo) 
a Igorom Dobrovolným. Foto: M. Brandejský

Preplnený Penzión Ľadoveň 
na Diškurovaní o Tatra domoch. Foto: Ľ. Chochula

MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

História Ateliérov 
v Tatra domoch
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MARTIN SI TY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL 

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

Cena je 5 € / osoba. 
Objednávky na: 

dobrovolny@mestskenoviny.sk

Organizátor podujatia:

Mestské Noviny

Industriálny   
T. S. Martin - II. časť
Cyklopotulka na perifériu mesta za industriálny-
mi stavbami z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Blažej Felix Bulla
Cyklopotulkami sa „prenesieme“ v čase  
na koniec 19. a začiatok 20. storočia a prezrieme 
si stavby tohto významného architekta.

Nenáročná cyklistická 
trasa mestom

16.10.
2022

23.10.
2022

Stretneme sa o 15:00 h pred Evanjelickým kostolom.

23. októbra prebehne rozlúčka s Cyklopotulkami pre 
tento rok pod názvom „Posledný martinský pedál“.

Jedenásta epizóda podcastového 
seriálu Martin SiTY mala zvláštnu 
príchuť. Aktéri si svoje pozície 
vymenili. V „horúcom kresle“ sa 
ocitol Martin Kalnický, ktorého 
„grilovala“ jeho dcéra Barborka.

Prečo si sa rozhodol kandidovať 
na funkciu primátora mesta 
Martin? Je to tvoj najväčší projekt 
v živote?
Mojím najväčším projektom v živote 
je, samozrejme, rodina. S manželkou 
Janou máme tri deti (Barborka, Emka 
a Šimon, ktorý hrá hokej za dorast 
MHA Martin). Veľmi pekne ďakujem 
svojej polovičke za to, ako sme to 
zvládli, nielen čo sa týka výchovy, ale 
aj iných vecí. Na post primátora som 
sa rozhodol kandidovať po zrelých 
úvahách. Nebolo to zo dňa na deň, 
došiel som k tomu postupne s cieľom 
pokúsiť sa zmeniť to, čo tu je dnes, po-
môcť mestu, aby sa rozvíjalo, pomôcť 
Martinčanom, aby sa im lepšie žilo.

Ako si spomínaš na svoju hokejovú 
kariéru?
Hokej hrám dodnes (na amatérskej 
úrovni s partiou kamarátov), milujem 

tento šport, mám s ním veľa zážitkov. 
Ako 17-ročný som sa dostal do no-
minácie družstva, ktoré absolvovalo 
zájazdy do Kanady a USA. Mojimi 
spoluhráčmi boli napr. aj Rado Somík, 
Andy Novotný, Andrej Podkonický, 
Boris Žabka. Hrať v kolíske hokeja 
a pred zaplnenými tribúnami, to bolo 
niečo neuveriteľné. Ako kapitán som sa 
spolu s Radom Somíkom dostal do All 
Star tímu turnaja. Toto mi v hokejovom 
raste pomohlo. V nasledujúcej sezóne 
ma tréneri mužov vytiahli spolu s ďal-
šími mladíkmi z dorastu do A-mužstva 
Martina. No v extralige som dieru 
do sveta neurobil. Mojich 13 extraligo-
vých zápasov hovorí za všetko.   

Neskôr si v hokeji pôsobil aj ako 
generálny manažér klubu. Stál si 
aj za založením MHA. Čo k tomu 
povieš?
Vtedy, keď som sa stal generálnym 
manažérom, reálne hrozilo, že 
akcionári klubu to zabalia a martinský 
hokej skončí. To som nechcel dopustiť, 
preto som ako poslanec mestského 
zastupiteľstva povedal vtedajšiemu 
primátorovi, že to skúsim. Keď som 
nastupoval do funkcie (nikto iný o to 

záujem nemal), mal klub dlhy vo výške 
1,3 mil. eur. Za môjho pôsobenia 
na tomto poste sme dlhy znížili o pol 
milióna. Darilo sa nám nielen oddlžo-
vať klub, ale aj po športovej stráne, čo 
sa prejavilo vo vyššej návštevnosti na-
šich domácich zápasov. Lenže potom 
nastali rôzne tlaky, začali sa na moju 
adresu šíriť nechutné klamstvá, voči 
ktorým sa účinne nedalo bojovať. Tie 
ohovárania boli nepríjemné, zasiahlo to 
moju rodinu, preto som radšej odišiel 
z hokeja. Bola to škola života. No 
založenie mládežníckeho klubu MHA 
považujem za veľmi dobrý krok.     

Prečo si pred pár rokmi začal 
vydávať Mestské noviny?
S týmto projektom som prišiel 
vtedy, keď mesto nemalo žiadne 
svoje noviny. Bývalé vedenie mesta, 
s ktorým bola spolupráca seriózna, 
využívalo na informovanie obyvateľov 
aj niekoľko stránok našich novín. MN 
rozdávame do schránok v náklade 22 
tisíc výtlačkov. Nebojíme sa prezen-
tovať ani kritické názory na to, ako 
to v Martine nefunguje, nebojíme sa 
otvárať ani pálčivé témy. Asi to robíme 
veľmi dobre, keď si súčasné vedenie 

mesta založilo vlastné Martinské 
noviny, ale tie sú vo veľkej miere fi-
nancované z mestského rozpočtu, kým 
naše súkromné financujem sám (plus 
príjem z inzercie). A to je ďalší dôvod 
prečo prišiel čas na zmenu. Verím, že 
Martinčania to vidia rovnako. 

Prečo by ti Martinčania vo voľbách 
na primátora mali odovzdať svoj 
hlas?
Z práce mestského poslanca viem, že 
všetkým ľuďom sa vyhovieť nedá, ale 
myslím si, že mám dostatok skúseností 
z rôznych oblastí života na to, aby som 
dobrými rozhodnutiami a na základe 
správnych hodnôt mohol posunúť 
naše mesto dopredu. A to v období, 
ktoré bude pre nás všetkých extrémne 
náročné. Som plný energie. Chcem 
v Martine zmeniť veci k lepšiemu. 
Ak vo voľbách dostanem dôveru, 
vynasnažím sa svoju prácu vykonávať 
zodpovedne, čestne,  profesionálne 
a naplno, ale nie na úkor rodiny, ktorá 
je pre mňa najdôležitejšia. 
Autor: Ľubomír Chochula

„Chcem pomôcť mestu i Martinčanom“
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Tridsaťpäťročný slovenský repre-
zentant Jozef Krištoffy sa lezeniu 
venuje od svojich 13 rokov. Odvtedy 
už absolvoval množstvo náročných 
výstupov, pričom ďalšie výzvy stoja 
pre ním. Hory ho chytili za srdce, 
tento šport ho stále baví, je to nielen 
koníček, ale aj vášeň.

A – AKO: Prečo som si 
vybral práve lezenie? 
Už ako dieťa som bol 
dosť aktívny, bolo ma 

ťažké udržať doma, stále som chcel 
niečo robiť. S nástupom do školy 
som začal trénovať karate, ktoré mi 
dalo všeobecný pohybový rozvoj ako 
základ pre každý šport. Hory ma však 
vždy ťahali. Stal som sa členom Klubu 
slovenských turistov, s ktorým som 
absolvoval množstvo túr. No chcel 
som skúsiť aj ťažšie veci. A tak som sa 
dostal k umelej lezeckej stene vo Vrút-
kach. A tu sa to na jar roku 2001 všetko 
začalo. Moje začiatky boli postupné, 
nikto ma do ničoho netlačil. Sám som 
objavoval a sám som chcel trénovať 
viac. Začal som chodiť na skaly. Mno-
hokrát som za skalami cestoval na bi-
cykli alebo stopom. Do školy sa mi 
vstávalo ťažko, ale o 5. h ráno v sobotu 
som už bol oblečený, aby som s kama-
rátom stihol vlak na skaly do Súľova. 
Mal som šťastie na ľudí, ktorých som 
stretol. Výkonnostne som sa popri nich 
zlepšil a nakoniec som sa v roku 2006 
dostal do slovenskej reprezentácie 
v horolezectve. V ostatných desiatich 
rokoch sa však moja pozornosť zame-
riava na obtiažne prelezy vo vysokých 
stenách v horách od Tatier až po Pa-
tagóniu či Pamír. Vďaka bohu a šťastiu 
sa nám na týchto expedíciách podarili 

viaceré významné prelezy, ktoré našli 
odozvu nie iba doma, ale aj v zahrani-
čí, čím sme naše Slovensko zviditeľni-
li v rôznych kútoch sveta.

Č – ČO: Čo mi lezenie dalo 
do života? Jedna veta to 
vystihuje: Nie je dôležité, 
čo v živote vylezieš, 

ale čo sa v tejto etape života naučíš. 
Lezenie ma naučilo rešpektu, pokore 
a férovosti k sebe samému, ale aj 
k druhým. Naučilo ma zodpovednosti 
a doťahovaniu vecí do úplného konca. 
V športovom lezení som už asi svoje 
možnosti dosiahol, ale v horách sa táto 
hranica hľadá o čosi ťažšie, lebo keď 
ju človek dosiahne, nemôže povedať 
ako v iných športoch: Mám dosť,
končím. Musíte ešte zostúpiť, sám 
sa vrátiť a tu môže nastať problém. 
Plánov mám ešte veľa, aj vo vyšších 
horách. Čas ukáže, koľko z nich popri 
rodine a práci bude možné uskutočniť. 
Bavia ma nové veci, nové projekty, 
nové výzvy, nové prelezy. Čiže nie 
opakovačky, ale nevylezené cesty. 
Mám nejaké projekty v Tatrách, ale, 
samozrejme, aj v Patagónii, kde by 
som sa rád s Ondrom znovu vrátil 
v januári 2023. Patagónia je totižto asi 
návyková. 

E – EXPEDÍCIE: V roku 
2014 sme počas štyroch 
týždňov preliezli dve naj-
ťažšie cesty v oblasti Wadi 

Rum v Jordánsku a vytvorili novú 
najťažšiu cestu oblasti. V roku 2016 sa 
nám počas troch týždňov pôsobenia 
v stene podarilo vytvoriť novú 750 m 
najťažšiu viacdĺžkovú cestu v Čile, 
ktorá mala dvadsať dĺžok a obtiaž-
nosť 10. V roku 2017 sme absolvovali 
expedíciu v Kirgizsku, kde sme urobili 
prvovýstup na Pik Alexandra Bloka. 
V roku 2019 sme v Patagónii (na 
hranici medzi južnou časťou Argentí-
ny a Čile) pokorili vrchol Cerro Torre. 
A to dokonca jednou z najnáročnejších 
ciest v celej oblasti. Je to obrovská 
skalná ihla, ktorá patrí medzi najťažšie 
lezecké terény na svete a ktorá je me-
dzi horolezcami pojmom.

F – FATÁLNY: Nebudem 
tvrdiť, že lezenie je bezpeč-
né ako hrať šach. Športové 
lezenie na skalách a ume-

lých stenách je relatívne bezpečné. 

Tu sú nehody skôr z nepozornosti 
samotných lezcov. Hory sú už o nie-
čom inom, tam treba mať skúsenosti 
a vedieť reálne i rýchlo vyhodnocovať 
situáciu. Keď idem do hôr, nepovedal 
by som, že mám strach, ale po rokoch 
lezenia, keď som sám zažil hraničné
situácie, alebo stratil kamarátov, viem, 
že to nie je zábava. Treba mať rešpekt, 
lebo stačí chvíľka nepozornosti, zle si 
cvaknúť karabínu, alebo sa nesprávne 
rozhodnúť, a môže to mať fatálny
následok. K horám však patrí aj objek-
tívne nebezpečenstvo, ktoré nie sme 
schopní ovplyvniť ani vylúčiť. Napr. 
hory v Patagónii sú iný svet, záchra-
na neprichádza do úvahy, nie je tam 
signál, nelietajú vrtuľníky, vzdialenosti 
pod kopec z civilizácie sú obrovské. 
Ak si tam vyvrtnete členok, znamená 
to začiatok boja o prežitie. O to viac, 
ak udrie zlé počasie, a práve aj z tohto 
dôvodu sú tieto hory také rešpekto-
vané.

H – HORY A MESTO: 
Mojou záľubou je aj fo-
tografovanie. Z expedí-
cií som si doniesol vždy 

množstvo dokumentačného materiálu, 
ktorý som neskôr spracoval do predná-
šok. Chodil som po rôznych festiva-
loch či školách, až som sa rozhodol 
priniesť festival horských filmov aj 
sem do Martina. Začínali sme v roku 
2017 v kine Moskva. Neskôr sme fes-
tival rozšírili aj o letnú verziu pod ho-
lým nebom v amfiku pod názvom Noc 
horských filmov. V rámci prednášok 
v školách sme dali festivalu aj dôležitý 
environmentálny rozmer s heslom 
„Spoznaj, čo chrániš“. Celý festival 
má za cieľ motivovať ľudí k športom 
realizovaným v prírode, so zreteľom 

na ochranu prírody a zdravý životný 
štýl. Som rád, že sa nám z festivalu 
Hory a mesto Martin podarilo vytvoriť 
tradíciu patriacu k nášmu mestu, ktoré 
je v srdci hôr na Slovensku. Podujatie 
Noc horských filmov s najnovším 
filmom Pavla Barabáša (Dhaulágiri 
je môj Everest) sa tohto roku konalo 
5. augusta v amfiku, kde nás potešila 
rekordná návšteva okolo tisíc ľudí. 

I – INÉ: V roku 2015 sme 
so spolulezcami objavili 
potenciál Havranej skaly 
pri Necpaloch, v ktorej pôso-

bím ako správca horolezeckej oblasti. 
V priebehu nasledujúcich rokov sme 
vyčistili skalu, urobili prístupové 
chodníky, odistili množstvo lezeckých 
ciest a momentálne je to lezecká ob-
lasť s najväčšími možnosťami v Turci, 
do ktorej prichádzajú lezci zo Sloven-
ska, ale aj zo zahraničia. V rámci akti-
vít v horolezectve som bol tiež priamo 
pri stavbe viacerých lezeckých stien 
v Martine. Momentálne prevádzkujem 
klubovú horolezeckú stenu, kde môže 
trénovať každý lezec so serióznym 
záujmom. Pevne verím, že sa nám 
v budúcnosti podarí zrealizovať aj pri-
pravený projekt oveľa väčšej lezeckej 
steny, ktorá by bola určená pre deti 
i pre pokročilých lezcov.

J – JAMES: Som členom 
Výkonného výboru Sloven-
ského horolezeckého spolku 
JAMES. Činnosti na úrovni 

národného horolezeckého spolku 
sú naozaj rôznorodé. Od rokovania 
s ochranou prírody, cez správu tatran-
ských chát, financovanie športujúcej 
mládeže, vydávanie časopisu a mnoho 
ďalšieho až po rozvoj športovej infraš-
truktúry po celom Slovensku. Práve tu 
vidím prínos a prienik so zámerom vy-

ŠPORT

„Lezenie ma naučilo rešpektu, pokore a férovosti 
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Jozef Krištoffy na vrchole Cerro Torre v Patagónii 

J. Krištoffy na festivale Hory a mesto Martin 

k sebe samému, ale aj k druhým“
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budovať multifunkčnú športovú halu 
a lezecké centrum aj v Martine.

L – LEZENIE: Leze-
nie je komplexný šport, 
v ktorom musí byť človek 
fyzicky zdatný na rôznych 

režimoch svalovej práce od všeobec-
nej vytrvalosti až po maximálnu silu, 
medzisvalovú a nervovosvalovú ko-
ordináciu. Taktiež musí byť psychicky 
odolný, aby zvládol podávať vysoký 
výkon aj v hraničných situáciách 
bez toho, aby mu strach zväzoval ruky. 
Zároveň je tento šport aj technicky
náročný, pretože každá sekvencia 
pohybov a úchopov je jedinečná. A čo 
je tiež dôležité, lezec musí byť dosta-
točne skúsený, aby v horách správne 
vyhodnotil situácie a riziko.

O – OLYMPIÁDA: 
Športové lezenie malo 
pod piatimi kruhmi pre-
miéru vlani v lete na OH 

v Tokiu. Je to správne, že tento šport 
zaradili do olympijskej rodiny, lebo sa 
mu venuje čoraz viac ľudí a stavajú sa 
aj umelé steny. Na Západe je bežné, 
že deti majú v rámci telesnej výchovy 
v programe aj lezenie, pretože je to 
výborný šport na všeobecný telesný 
rozvoj. Verím, že lezenie, už ako olym-
pijský šport, bude na Slovensku lepšie 
financované, aby sa úroveň posunula 
vyššie. Tak, aby sme si opäť mohli 
vychovať generáciu lezcov, ktorá bude 
vo svete niečo znamenať, ako to bolo 
v 80. rokoch minulého storočia, v zla-
tej ére slovenského himalájizmu.

P – POLITIKA: Rozhodol 
som sa uchádzať o dôveru 
občanov vo voľbách 
do mestského i kraj-

ského zastupiteľstva. Rád by som 
využil získané skúsenosti a prehľad 
vo fungovaní nášho mesta a po-

kračoval v zodpovednom prístupe 
k finančnému manažmentu nášho 
mesta, ako aj k realizácií rozbehnutých 
projektov. Nakoľko život v našom 
meste je do veľkej miery podmienený 
aj aktivitami krajského zastupiteľstva 
a množstvo významných projektov 
je založených na spolupráci mesta 
a kraja, vnímam vzájomné pôsobenie 
v obidvoch funkciách ako pridanú 
hodnotu a veľkú výhodu pri presa-
dzovaní záujmov našich občanov. 
V budúcom období medzi moje 
hlavné priority patrí – oprava a rozvoj 
dopravnej infraštruktúry, výstavba 
parkovacích domov, obnova detských 
ihrísk a športovísk, výstavba športovej 
haly a mestskej plavárne, podpora 
a rozvoj cestovného ruchu prostred-
níctvom OOCR Turiec, rekonštrukcia 
námestia SNP pred OC Galéria, 
podpora kultúry a realizácia Sochy 
svätého Martina v životnej veľkosti, 
rekonštrukcia Jilemnického parku 
pri fontáne na Severe.

R – RODINA: Mal som to 
šťastie, že mám štvorroč-
nú dcéru Elenku a päť-
mesačného syna Jožka, 

ktoré dali môjmu životu inú podstatu 
a zmysel. Nič v živote nemá väčší 
zmysel ako deti a rodina. Samozrej-
me, aj v horách mám na mysli, že už 
nezodpovedám len sám za seba. Svoju 
rodinu sa snažím zabezpečiť v rámci 
svojich možností tak, aby doma vládla 
spokojnosť. Som špecialistom na ri-
zikové práce vo výškach. S kolegami 
robíme v sektore rizikových a výš-
kových prác rôzneho typu. Zároveň 
pôsobím ako bezpečnostný technik 
a technik požiarnej ochrany.

S – SEN:  Ten, kto chce zažiť 
peklo na Zemi, mal by 
navštíviť hory v Patagónii. 
Spolu s kamarátom z re-

prezentácie Ondrom Húserkom sme 
vyliezli veľmi ťažko prístupný vrchol 
Cerro Torre. A to dokonca jednou 
z najnáročnejších ciest v celej oblasti. 
Tento majestátny štít dostal pre svoj 
ostrý vrchol prívlastok „nezdolateľ-
ný“. Iba málo lezcom sa ho z nároč-
nej juhovýchodnej strany podarilo 
pokoriť. Som šťastný, že sme si splnili 
sen a vystúpili sme na Cerro Torre naj-
náročnejšou trasou ako prví Slováci.

T – TRÉNING: Na vysokej 
škole, keď som bol na svo-
jom fyzickom vrchole, 
som zvládol silový tréning 

deväťkrát týždenne, teda dvojfázovo. 
Samozrejme, v závislosti od obdobia 
prípravy, v akom som bol. Momen-
tálne trénujem podľa toho, ako mi 
to časové možnosti dovolia, ale môj 
tréning musí mať stále hlavu a pätu.

V – VÝSTUP: Spo-
meniem napríklad 
expedíciu v Kirgizsku, 
kde sme urobili prvo-

výstup na Pik Alexandra Bloka (5239 
m n. m.). Tu sme so spolulezcom 
Ondrom Húserkom strávili aj osem 
dní v kolmej stene bez toho, aby sme 
zostúpili dole, mrzli sme v mínus 15 
stupňoch a zažili sme búrku s bleska-
mi pri vrcholovom útoku. Alebo – pár 
týždňov pred zdolaním hory Cerro 
Torre sme v Patagónii podnikli výstup 
na Poincenot. Žiaľ, dvesto metrov 
pod vrcholom sme to kvôli extrémne 
silnému vetru a veľmi nepriaznivým 
klimatickým podmienkam museli 
vzdať. Orkán dorazil skôr, ako mal. 
Dokonca Ondreja sfúklo pri lezení 
zo steny. Keď prší či sneží, ešte sa dá 
zlaniť zo steny, ale keď fúka vietor 
rýchlosťou viac ako 100 km/h, tak to 
je skoro nemožné. Pri spúšťaní dolu 
sa laná môžu vo vetre niekde zachytiť 
a lezci zostanú uväznení v strede 

kolmej steny, kde nemôžu nič urobiť. 
Boli sme veľmi šťastní, že sme v le-
jaku a orkáne zvládli deväťhodinový 
zostup 1500 metrovou stenou.

Z – ZÁŽITKY: Zážitkov, 
na ktoré sa nezabúda, 
je veľa. Tým najväčším 
bolo pokorenie hory 

Cerro Torre. Po tom, ako sme sa vrátili  
z Poincenotu sme si dali pauzu, aby 
sme načerpali energiu a počkali sme si 
na lepšie počasie. Keďže predpoveď 
počasia bola dobrá na skoro päť dní 
(čo je tu veľmi výnimočné), vybrali 
sme sa z dediny do 20 km vzdialenej 
doliny. Na druhý deň sme sa rozhod-
li, že zaútočíme na Cerro Torre, ale 
najskôr bolo treba vyliezť do sedla, 
čo nám trvalo osem hodín. Samotnú 
stenu sme liezli ďalšie dva dni. Ako 
sa hore snehová čiapka topila, okolo 
nás lietali kusy ľadu, bolo to na hra-
ne toho, čo sme ešte boli ochotní 
podstúpiť. Na štvrtý deň od odchodu 
z dediny sme za jasného počasia o 16. 
h vyliezli na vrchol. Bol to zážitok 
na celý život. Zdržali sme sa tam asi 
hodinu a potom sme začali zostu-
povať. Nielen výstup bol extrémne 
náročný, ale aj 25-hodiný zostup. Len 
zlaniť dolu do sedla nám trvalo 12 
hodín, teda celú noc do 5. h ráno. Laná 
boli mokré, ťažké, my sme boli hladní
a od únavy sme pri zlaňovaní zaspáva-
li. Potom sme si dali tri hodiny oddych 
a ďalších nekonečných 13 hodín sme 
zostupovali do dediny. Celá akcia tr-
vala päť dní, bolo to veľké dobrodruž-
stvo, ale stálo to za to. Dobrá taktika, 
skúsenosti i šťastie zohrali v tom na-
šom úspechu svoju úlohu. Absolvova-
nie jednej z najrešpektovanejších ciest 
v súčasnom svete alpinizmu na Cerro 
Torre malo veľký ohlas aj v lezeckej 
komunite, čo nás potešilo.
Autor: Ľubomír Chochula 
Foto: archív jk 
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Nový ročník Slovenskej 
hokejovej ligy zodvihol 
oponu 24. septembra, keď 
sa na štadióne pod Dubňom 
stretli finalisti play-off minulej 
edície tejto súťaže. V ouvertúre 
aktuálnej sezóny boli šťastnejší 
Žilinčania.

Vlci ako obhajcovia prvenstva 
v SHL zvíťazili nad „rytiermi“ 
2:1 po predĺžení. Prvý gól 
Turčanov v tomto ročníku strelil 
v 37. min útočník Michal Juščák. 
Martinčania absolvovali premiéru 
pred svojimi fanúšikmi v sezóne 
2022/2023 v zápase 2. kola, keď sa 
28. septembra stretli s Dubničanmi. 
Hostia viedli v 47. min už 3:0, 
vtedy by na domácich hokejistov 
nestavil nikto ani deravý groš, 
ale práve v tejto minúte pokropil 
hostiteľa živou vodou presný 
zásah obrancu Marcela Petrana 
(v lete prestúpil do Martina 
zo Žiliny). A potom sa začali 
diať nevídané veci. Dovtedajšia 
dominancia Dubnice sa vyparila 
ako gáfor. Opraty duelu chytili 
pevne do rúk domáci, kým hostia 
sa dostali do úlohy štatistov. V 51. 
min strelil kontaktný gól Martin 
Semaňák, čím znížil na 2:3. No 
a keď v 53. min vyrovnal domáci 
kapitán Matej Dírer na 3:3, tisíc 
divákov v hľadisku explodovalo 
nadšením. Stretnutie za tohto 
stavu smerovalo do predĺženia, 
ale to odmietol martinský strelec 
František Poliačik, ktorý 36 sekúnd 
pred koncom riadnej hracej doby 
naklonil misky váh na martinskú 

stranu a zabezpečil svojmu tímu 
prvú výhru v tejto sezóne. Zverenci 
trénerov Daniela Babku (hlavný) 
a Jána Tabačeka (asistent) ukázali 
nepoddajnosť, vôľu i charakter, 
na čom sa dá stavať aj do budúcna.          
Z trojbodového víťazstva mal 
po zápase radosť, samozrejme, 
aj riaditeľ HK Martin Milan 
Murček, ktorý pre MN povedal: 
„Hlavne v druhej tretine, v ktorej 
sme dvakrát inkasovali, som 
mužstvo nespoznával. Za súperom 
sme zaostávali vo všetkých 
herných činnostiach, hrali sme 
bez adekvátneho pohybu a bez 
srdca. Nebyť nášho brankára 
Vlada Glosára, ktorý nás svojimi 
zákrokmi neraz podržal, mohli 
sme po štyridsiatich minútach 
prehrávať vyšším ako trojgólovým 
rozdielom. Už som si v hlave 
chystal kritický príhovor, s ktorým 
na druhý deň predstúpim v kabíne 
pred hráčov, ale, našťastie, 
nemusel som to urobiť. Za 13 minút 
sme strelili súperovi štyri góly, 
ten víťazný dokonca v posledných 
sekundách, čo považujem 
za husársky kúsok. Nepamätám 
si, že by Martin takto dokázal 
zvrátiť už stratený zápas vo svoj 
prospech. Bol to zážitok. Na takom 
hokeji som ešte nebol. Bolo to 
dôležité víťazstvo, psychicky to 
môže mužstvu pomôcť. Nakoniec 
odchádzali domov spokojní aj 
fanúšikovia. Verím, že po tomto 
našom „zmŕtvychvstaní“ 
s Dubnicou nás prídu podporiť aj 
v ďalšom domácom stretnutí.“
Doma proti Dubnici chýbali 

Martinu štyria hráči základnej 
zostavy. Matúša Lukáša Lavičku, 
Adama Paulínyho a Igora 
Bobčeka nepustila do zápasu 
choroba a poľskému legionárovi 
Damianovi Tyczynskému 
vystavilo stopku zranenie. Do tímu 
„rytierov“ dobre zapadol mladý 
perspektívny obranca Martin 
Semaňák (21 rokov), s ktorým 
klub podpísal zmluvu na tri roky. 
A ako to vyzerá s naplnením 
legionárskej kvóty (maximálne 
štyria cudzinci)? – spýtali sa MN 
M. Murčeka.
„Zatiaľ máme troch zahraničných 
hráčov – českého obrancu Mareka 
Charváta a v útoku Damiana 
Tyczynského a Fína Riku Petteriho 
Tiainena. Túto otázku nechávame 
otvorenú. Podľa situácie na trhu 
a podľa toho, ako sa bude mužstvu 
dariť, sa rozhodneme, či a kedy 
angažujeme aj štvrtého legionára. 
Hoci máme najvyššie ciele, 
nezabúdame ani na vlastných 
odchovancov. Snažíme sa, aby 
dostávali šancu a hrali, lebo 
na lavičke ešte žiaden hokejista 
výkonnostne nevyrástol.“  
Veľkou motiváciou je 
pre ambiciózne mužstvá, medzi 
ktoré určite môžeme radiť aj 
HK Vitar Martin, priamy postup 
do najvyššej súťaže. Víťaz SHL sa 
(na rozdiel od minulého ročníka) 
automaticky (čiže bez baráže) 
stane účastníkom extraligy.
„SHL ide každoročne kvalitou 
nahor, čomu pomáha niekoľko 
faktorov. Súťaž, ktorá má 
generálneho partnera, bude vďaka 
dohode SZĽH a TV JOJ Šport 
lepšie medializovaná. Všetky 
zápasy budú  vysielané naživo. 
Šláger kola si fanúšikovia môžu 
pozrieť na TV JOJ Šport a ostatné 
duely na digitálnej platforme 
cez live stream. Myslím si, že 
medzi SHL a extraligou je už malý 
rozdiel, o čom svedčí to, že hráči 
zo SHL sa čoraz viac presadzujú 
v elitnej súťaži. Som presvedčený, 
že v aktuálnej sezóne nikto nevyhrá 
systémom štart – cieľ. Bude to 
vyrovnanejšie ako vlani a boj 
o prvé miesto bude napínavejší. 
Okruh adeptov na celkový triumf 
v SHL je širší. Nie je to len obhajca 
trofeje Žilina, vo veľmi dobrom 
svetle sa ukazujú Modré krídla 
Bratislava, silné je Humenné, 
vysoké ambície majú aj Levice, 

tradične treba počítať so Skalicou, 
Pov. Bystrica by takisto rada 
miešala karty a nemožno odpisovať 
ani Dubnicu. Pochopiteľne, 
že o titul a postup do extraligy 
chceme zabojovať aj my.“       
Tento ročník sa ponesie v duchu 
90. výročia vzniku hokeja 
v Martine. Plánuje klub v rámci 
tohto jubilea usporiadať nejaký 
exhibičný zápas?
„Jednou z alternatív je benefičný 
duel martinských hokejových 
legiend, ktorý by mohol byť 
na sklonku roka 2022. Aj takto 
si chceme pripomenúť okrúhle 
výročie martinského hokeja,“ 
poznamenal pre MN M. Murček. 
Viacero scenárov nie je len 
v súvislosti s oslavami, ale aj 
ohľadne toho, akým spôsobom 
sa čo najlepšie vysporiadať 
s nepredvídateľným zvyšovaním 
cien energií. „Ako nás uistilo 
mesto Martin (správca zimného 
štadióna,) do 1. januára 2023 
by sa nič dramatického nemalo 
udiať. Lenže potom, na základe 
toho, ako budú rásť ceny energií, 
je možné aj to, že mesto bude 
musieť pristúpiť k nepopulárnym 
opatreniam. Musíme byť 
pripravení aj na to, že sa z dôvodu 
energetickej úspory bude musieť 
roztopiť ľad v tréningovej hale, 
čo by skomplikovalo situáciu 
v mládežníckom hokeji. Keby sme 
museli doplácať na energie aj my, 
malo by to dopad na náš rozpočet. 
Vôbec si neviem predstaviť, ako 
by sme to potom zvládli. Verím, 
že zvíťazí zdravý rozum,“ uviedol 
pre MN riaditeľ HK Vitar Martin 
Milan Murček.
V 3. kole, ktoré bolo na programe 
30. septembra, prehrali „rytieri“ 
v Humennom 2:6 (oba góly hostí 
dal Michal Juščák). Duel 4. kola 
medzi HK Vitar Martin a HK 
Gladiators Trnava sa na „zimáku“ 
na Podháji konal 5. októbra 
po našej uzávierke.
Hrací model súťaže je rovnaký 
ako vlani. Každý tím absolvuje 
v základnej časti 44 kôl. Play-off 
sa začne 14. marca 2023 a víťaza 
SHL (zároveň postupujúceho 
do extraligy) budeme poznať 
po skončení finálovej série 
najneskôr 26. apríla. 

Autor: Ľubomír Chochula
Foto: Igor Pĺž

„Rytieri“ chcú už od úvodu sezóny atakovať popredné priečky v tabuľke

Od martinského kapitána Mateja Dírera sa budú očakávať ďalšie góly. 
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Do aktuálneho 8. ročníka Tur-
čianskej florbalovej ligy (TFL) sa 
prihlásilo sedem mužstiev. Štart 
súťaže bol 22. septembra.

FAVORITI
Na majstrovskom tróne sedí 
Immortals, ktorý v minulej sezóne, 
poznačenej covidovými opatreniami, 
nečakane získal premiérový titul. 
Medzi jeho najväčších vyzývateľov 
patrí FBK Bernoláčik, ktorý neuspel 
vo vlaňajšom finále, FbK STATON 
Turany, ktoré sa po roku vrátili 
do súťaže, ale aj ambiciózny Spartak 
Včelín alebo Medvede. Úplným 
nováčikom je IBK Galia a sedmičku 
florbalových tímov dopĺňa staronový 
účastník HENNLICH Zenit. 

HRACÍ MODEL
Zápasy TFL sa hrajú v Športovom 
centre Diaková. Hracím dňom je 
štvrtok, keď si tri dvojice zmerajú 
sily a siedmy tím má voľno. Mužstvá 
odohrajú dvojkolovo každé s každým 
a po základnej časti súťaž vyvrcholí 
play-off. Do vyraďovacej fázy 
postúpi prvých šesť tímov. Najlepšie 
dve mužstvá postúpia priamo 
do semifinále, účastníci na 2. až 6. 
mieste budú bojovať o postup medzi 
najúspešnejšiu štvoricu. Hrať sa bude 
na dva víťazné zápasy. Rovnako 

na dve víťazné stretnutia sa odohrajú 
aj semifinálové duely. Porazení 
semifinalisti sa stretnú v boji o bronz 
a víťazi semifinále si to rozdajú 
vo veľkom superfinále, ktoré sa hrá 
na 3 x 20 minút v čistom čase. Je 
to pre všetkých veľký sviatok, lebo 
všetky ostatné zápasy sa hrajú na 3 x 
15 minút v hrubom čase. 
Riaditeľom súťaže je Dušan 
Kubička, predsedom rozhodcovskej 
komisie je Lukáš Staš, matriku, web 
a PR TFL má na starosti Rastislav 
Zajac.  

„MLADÉ PUŠKY“
Turčianska florbalová liga odkrojila 
tretí krajec zo svojej porcie v zák-
ladnej časti. Úvodné tri kolá ukázali, 
že mladí hráči dostávajú nebývalý 
priestor. Najmä Medvede, Turany 
a Bernoláčik výrazne omladili svoje 
kádre. Bernoláčik postupne zapra-
cováva dorastencov z Florbalovej 
akadémie, ktorí hrajú regionálnu 
dorasteneckú ligu. Rovnako aj 
Turany siahli do svojej mládežníckej 
základne. Liga tak popri skúsených 
dlhoročných matadoroch postupne 

mladne. Martinská florbalová omla-
dina sa stará o to, že sa liga v tejto 
sezóne výrazne zrýchlila. 

KVALITA
Na ihrisku môžeme sledovať aj flor-
balové majstrovstvo hráčov s extra-
ligovými skúsenosťami. Medzi nich 
patria Juraj Kubička, Ondrej Kubička, 
Matej Noga, Stanislav Belko a Adam 
Wagner. To ešte viac podčiarklo sku-
točnosť, že TFL patrí medzi kvalitné 
florbalové ligy. A to svojou hráčskou 
kvalitou, rozhodcovskou úrovňou 
i organizačným riadením. Preto sa 
z nej stáva súťaž, ktorá v mnohom 
prekoná aj M2, čo je druhá najvyššia 
florbalová liga na Slovensku. 

DUCH FAIR-PLAY
Už začiatok 8. ročníka TFL ukazu-
je, že to v tejto sezóne bude veľmi 
vyrovnané. Zápasy sú dramatické 
a plné emócií. Súperi si na ihrisku nič 
nedarujú, ale všetko sa deje v duchu 
fair-play. To všetko pod taktovkou 
skúsených rozhodcov s extraligovými 
skúsenosťami. D. Kubička a L. Staš 
už síce zavesili extraligové píšťalky 
na klinec, ale stále nielen strážia pra-
vidlá počas zápasov v Diakovej, ale 
aj odovzdávajú skúsenosti mladším 
rozhodcom. 
Autor: Milan Chochula

Slávnostným dňom, keď si 
v klube MŠK Fomat Martin 
pripomenuli 110. výročie martin-
ského futbalu, bol 1. október.

Martinský futbal má dlhú tradíciu, 
na výslní bol v 70. rokoch minulé-
ho storočia, keď mužstvo Strojární 
dokonca bojovalo o postup do naj-
vyššej československej ligy.

Aj toto si aktéri pripomenuli počas 
osláv, na dôstojnosti ktorých nič 
nezmenila ani domáca prehra 
Fomatu so Sereďou 1:2 v dueli 9. 
kola tretej ligy Západ. Hralo sa 
na ihrisku s umelým trávnikom 
v areáli Šport parku Pltníky. Hostia 
mali raketový vstup do zápasu, už 
v 1. min sa ujali vedenia a potom 
v 18. min bolo už 0:2. Zverenci 

trénera Pavla Šuhaja nezložili 
zbrane. V 50. min dali kontaktný 
gól (Mário Almaský) a v ďalšom 
priebehu hry si vypracovali 
niekoľko možností na skórovanie, 
ale šťastie im neprialo. Martin-
čania sú tak v súťaži na 9. mieste 
zo 16 účastníkov, zatiaľ nazbie-
rali 10 bodov. Trikrát vyhrali, raz 
remizovali, päťkrát prehrali, strelili 

15 gólov a inkasovali 12-krát. 
Fomat je paradoxne úspešnejší 
na ihriskách súperov (7 bodov) 
ako doma (3 body). 
Najbližší program: 10. kolo – 
Nové Mesto n. V. vs. Martin (8. 
októbra), 11. kolo – Martin vs. 
Galanta (15. októbra, o 14. 30 h).   

Autor: (ľch)

Odštartovala nová sezóna Turčianskej florbalovej ligy

Jubileum martinského futbalu, ale aj ďalšia domáca prehra Fomatu

Martinčania (modré dresy) už môžu hrávať na Pltníkoch, ale doma sa im zatiaľ nedarí. Foto: Fomat  Súboj martinského kapitána Miroslava Barčíka (vľavo) s Lukášom Remeňom zo Serede. Foto: Fomat

Kapitán Bernoláčika Rudolf Kralovanský (vpravo) v zápase proti Medveďom. Foto: Slavka Jankyová
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Extraligová sezóna 2022/2023 
v hádzanej mužov odštartova-
la v prvý septembrový víkend. 
V úvodnom kole zvíťazili doma 
hráči MHáK Martin nad družs-
tvom Záhoráci Stupava/Ma-
lacky, ale potom sa im už tak 
nedarilo. 

Extraligový nováčik sa do najvyš-
šej súťaže vrátil po osemročnej 
pauze, miestenku si zabezpečil 
prvenstvom v 1. lige. Martin mal 
v prvom kole prijateľného súpera 
(Záhoráci skončili v minulom ex-

traligovom ročníku na poslednom 
mieste), ako aj výhodu domáce-
ho prostredia, čo náležite využil. 
Debut medzi elitou absolvovali 
Martinčania ako z rozprávky a pro-
tivníka porazili 37:34. Celkovo 
do uzávierky tohto vydania odo-
hrali päť zápasov s bilanciou jednej 
výhry a štyroch prehier. Vrátane 
tej z 2. októbra, keď na vlastnom 
ihrisku podľahli hádzanárom Pov. 
Bystrice 29:36.
Ladislav Bíro ml. (asistent trénera 
a zároveň ešte stále aktívny hráč, 
so 41 rokmi najstarší v hráčskom 

kádri) pre MN uviedol: „Situáciu 
nám komplikuje početná maródka, 
máme niekoľko zranených hráčov, 
z toho niektorí sú dlhodobo. Okrem 
toho je extraliga kvalitou úplne iný 
level ako 1. liga, hrá sa tu rýchlej-
šie, tempo je vysoké a aj individu-
álne zručnosti hráčov sú na vyššej 
úrovni. Máme mladé mužstvo, 
chýbajú nám skúsenosti, veď v ex-
tralige sme v minulosti pravidelne 
hrali iba ja a Boris Saitz. Kľúčové 
budú súboje s našimi hlavnými 
konkurentmi v boji o záchranu. 
Záhorákov sme už zdolali, potom 

je to ešte Šaľa a Modra. Na trénin-
goch pracujeme na tom, aby sme 
v ďalších stretnutiach hrali lepšie, 
vyvarovali sa chýb a boli úspešnej-
ší. S hlavným trénerom Mirosla-
vom Šrancom sa mi spolupracuje 
veľmi dobre. Cieľom je udržať sa 
v najvyššej súťaži. Verím družstvu, 
že aj bez posilnenia (ale potrebo-
vali by sme, aby sa maródi dali 
čím skôr do poriadku a dostali sa 
formy, zišiel by sa nám aj nejaký 
pohotový strelec) má na to, aby to 
dokázalo. Držte nám palce.“
Autor: Ľubomír Chochula

Tento rok si vzalo na svoje plecia 
organizovanie svetového šampio-
nátu v rádiovom orientačnom behu 
juniorov aj dospelých Bulharsko. 
Majstrovstvá sveta sa uskutočnili 
v horskom lyžiarskom stredisku 
Borovec. 

V slovenskej reprezentácii boli aj 
členovia klubu ROB Medik Martin, 
konkrétne v juniorských kategóri-
ách Michal Nosáľ, Matej Budinský, 
Adriana Kurucová a Katka Cuninko-
vá. V elitnej kategórii súťažila Barbora 
Šimečková a vo veteránskych kategó-
riách Anna a Jozef Šimečkovci. 
„Pre niektorých boli preteky náročné, 
pretože sa v priebehu sezóny objavili 
zdravotné problémy, no najmä boli 
čiastočne obmedzené možnosti tréno-
vať. Povzbudzujúce bolo, že od apríla 
sme sa mohli zúčastňovať kvalitných 
pretekov v Čechách, ktoré paria k špič-
ke v tomto športe. Absolvovanie sústre-

denia tesne pred MS pomohlo k dola-
deniu prípravy. Môžeme byť hrdí na to, 
že sa členom klubu  podarilo v silnej 
konkurencii (hlavne ukrajinských 
a českých pretekárov) získať cenné 
kovy Aj vďaka účasti na štvordňových 
pretekoch, uskutočňovaných priamo 
v dejisku svetového šampionátu, sa 
podarilo našim reprezentantom získať 
cenné kovy,“ povedal Jozef Šimeček.
Ten sa vo veteránskych kategóriách 
umiestnil v klasikách na treťom a dru-
hom mieste a v disciplíne foxoring 
ukoristil striebro. V individuálnej 
súťaži  šprint získala zlato Anna Ši-
mečková a rovnaký kov si vybojovala 
aj v klasických pretekoch v pásme 3,5 
MHz, pričom sa jej v pásme 144 MHz 
podarilo získať striebro. 
V hlavnej ženskej kategórii získal 
v súťaži družstiev bronzové medailu 
tím v zložení Barbora Šimečková, 
Dana Rosinčínová a Veronika Rošová. 
Juniori Tomáš Jurčík, Michal Nosáľ 

a Matej Budinský si domov takisto 
odviezli bronz zo súťaže družstiev (v 
pásme 144 MHz). V individuálnej 
súťaži šprint sa presadil Michal Nosáľ, 
ktorý skončil na treťom mieste. 
Aj v juniorskej súťaži družstiev (v 
obidvoch klasických pretekoch) ob-
sadilo trio Adriana Kurucová, Katka 
Cuninková a Nina Jurčíková bronzovú 
priečku.
„Aby bol výpočet našich úspechov 
úplný, vďaka  mladším veteránom 
priniesla naša výprava na Sloven-
sko ďalšie medaily. Jozef Král získal 
zlatú medailu a v tímovej súťaži spolu 
s Petrom Jurčíkom bronz. Ukončená 
sezóna našich „robkárov“ priniesla 
veľa náročných pretekov, ale môžeme 
konštatovať, že práve preto boli naši 
pretekári, členovia ROB Medik, ale 
zároveň aj reprezentanti nášho mesta 
a našej krajiny, úspešní. Veríme, že 
budú pokračovať vo svojich výbor-
ných výkonoch a opäť prinesú vzácne 

kovy aj z budúcoročných, tentoraz 
majstrovstiev Európy. V tomto roku 
sa svojej prvej veľkej súťaže zúčastni-
li aj naši mladí členovia klubu, ktorí 
okúsili atmosféru majstrovstiev sveta 
žiakov, ktoré sa konali začiatkom júla 
v rumunskom meste Targ Jiu. Sloven-
sko a náš klub reprezentovali chlapci 
v kategórii mladší žiaci Martin Nosáľ, 
Michal Lechan a Radek Bellan. Všetci 
traja sa na vlastnej koži presvedčili, 
aké náročné je súťažiť s výbornými 
súpermi z Ukrajiny, Čiech, Bulharska 
a ďalších zúčastnených krajín. Síce 
sa im nepodarilo dostať na stupne 
víťazov, no určite ich to motivovalo 
k ešte tvrdšiemu tréningu. Budeme im 
ďalej držať palce, aby sa im na budúci 
rok v maďarskej Tate darilo viac. Sme 
radi, že do radov „robkárov“  pribú-
dajú mladí pretekári a tento krásny 
šport bude aj naďalej v našom meste, 
ale aj na Slovensku pokračovať,“ do-
dal pretekár a člen vedenia klubu ROB 
Medik Jozef Šimeček.
Autor: kl

Koncom cyklistickej sezóny sa 
v septembri uskutočnili tri časov-
ky do vrchu, na ktorých sa zúčast-
nili aj martinskí cyklisti.

Ako prvá sa konala trojčasovka 
na Kasárne. Patrik Kubala (Cyk-
listi Martin) sa vo všetkých troch 
časovkách umiestnil na 1. mieste a aj 
v celkovom hodnotení. 
Druhou bola časovka na Smreko-
vicu, ktorá je najťažšia na Sloven-
sku s dĺžkou 8,3 km a priemerným 
stúpaním 9,7 %, na ktorej štartoval 
aj trojlístok Martinčanov. Miroslav 
Vanko (Dom Srdca Martin) skončil 
na 6. mieste a vo svojej kategórii 

(muži 40-49 rokov) zvíťazil. Milan 
Celerín (TAT Martin) obsadil celko-
vo 22. priečku a v kategórii M 50 bol 
najlepší. No a P. Kubala triumfoval 
v celkovom poradí i v kategórii  (M 
19-39). 
Treťou bola časovka na Šachtičky, 
kde celkovo vyhral P. Kubala.
M. Vanko bol v absolútnom poradí 
šiesty (triumf v kategórii hobby) 
a Daniela Švolíka klasifikovali v cie-
li celkovo na 72. pozícii (v kategórii 
M 70+ skončil štvrtý). 
Všetci martinskí cyklisti si za pred-
vedené výkony zaslúžia uznanie 
a veľa úspechov v budúcom roku.
Autor: mr Patrik Kubala dosiahol tri víťazstvá v časovkách. Foto: pk 

Cieľom martinských hádzanárov záchrana v extralige

Slovenské úspechy na MS v rádiovom orientačnom behu

Víťazný hetrik Patrika Kubalu
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V druhom septembrovom týždni 
sa vo Vrútkach už tradične konalo 
spektrum spoločenských podujatí 
v rámci osláv Dní mesta Vrútky. 

Kým minulý rok si Vrútočania 
pripomínali 150. výročie príchodu 
železnice na územie ich mesta, 

tohtoročné oslavy sa niesli aj v duchu 
140. výročia založenia Hasičského 
a záchranného zboru Vrútky.
Všetko sa začalo už v stredu 7. 
septembra otvorením výstavy 
paličkovanej čipky šikovných žien 
z OZ Pôvabnica Turca. 
Už druhý rok po sebe bolo súčas-
ťou programu osláv aj podujatie 
„Študuj dopravu – kam po skončení 
základnej školy“, ktoré mesto organi-
zovalo v spolupráci s Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR, Strednou od-
bornou školou dopravnou v Martine 
a spektrom vystavovateľov. Konalo 
sa tradične na odbavovacej ploche 
pri železničnej stanici. Zoznámiť sa 
s profesiami a študijnými odbormi 
súvisiacimi s dopravou prišlo 
množstvo školákov z Turca, ale aj 
z iných kútov Slovenska. 
V tento deň bola tiež v priestoroch 
vrútockého múzea otvorená dočasná 

výstava  modelov áut Jána Šutvaya. 
Piatok už tradične patril Vrútockému 
jarmoku s bohatým kultúrnym 
programom. Nechýbal tradičný far-
mársky deň, teda výstava miestnych 
ovocinárov, pestovateľov a bylinká-
rok, ktorú mala pod palcom aktívna 
skupina záhradkárov z miestnej 
organizácie záhradkárskeho zväzu 
z Karvaša a Blahovca. Nezabudlo sa 
ani na udeľovanie mestských ocenení 
osobnostiam, ktoré sa významnou 
mierou zaslúžili o rozvoj mesta a ší-
renie jeho dobrého mena. Piatkový 
program vyvrcholil vystúpením 
hudobnej skupiny Ščamba. Príjemné 
teplé počasie v kombinácii s dobrou 
hudbou a zábavou sa postaralo 
o výbornú atmosféru v návštevníkmi 
zaplnenej pešej zóne.
Oslavy pokračovali aj cez víkend. 
Sobota patrila vrútockým hasičom. 
Svoju 140-tku oslávili sprievodom 

hasičskej techniky mestom a súťažou 
v hasičskom útoku. Slávnostné dni 
ukončila svätá omša v Rímskoka-
tolíckom kostole Sv. Jána Krstiteľa 
spojená s požehnaním mestu a jeho 
obyvateľom.
„Tým pár dňom osláv predchádzajú 
mesiace príprav a hlavne posledný 
týždeň pred oslavami sme si 
s kolegami na úrade ozaj užili stresu. 
No malo to zmysel, myslím, že akcia 
sa vydarila. Bol som na všetkých 
podujatiach, hoci je pravda, že sme 
priebežne riešili ich zabezpečenie, 
tak človek musel stále byť v istom 
stupni pohotovosti,“  
hodnotil slávnostné podujatie 
primátor mesta Branislav Zacharides, 
ktorého Vrútočania dokonca mohli 
vidieť účinkovať na hlavnom pódiu. 
„Do svojej kapely Fénix ma stiahol 
otec Šaňo. Hrám na klávesové 
nástroje a užívam si to, aj keď čas 
na skúšanie hľadáme ťažko. Hádam 
som po ňom trochu toho hudobnícke-
ho kumštu zdedil, tak to zatiaľ ide.“

Vrútocká webová stránka vrutky.
sk má od septembra toho roku 
nový vzhľad. 

Dôvodom jeho vyhotovenia nebola 
iba snaha o „omladenie“ stránky, ale 
najmä o jej modernizáciu, ktorú si 
žiada doba a viaceré zákonné pred-
pisy. Stránka má responzívny dizajn. 
To znamená, že sa jej zobrazovanie 
prispôsobuje médiu, na ktorom ju 
sledujete, nech už ide o počítač, 
laptop, alebo mobilný telefón. 
Novinkou je samostatná sekcia 
pre oznamy, ktoré musia byť zve-
rejňované na elektronickej úradnej 
tabuli mesta, či kalendár odpadového 
hospodárstva s farebne vyznačenými 
termínmi zberu jednotlivých zložiek 
odpadu. Ako uviedol primátor 
mesta B. Zacharides, svoj vlastný 
kalendár majú na stránke aj podujatia 
organizované na území mesta. „Pre 
obyvateľov mesta ale aj pre jeho 
návštevníkov je takto pohodlnejšie 
zistiť si, čo sa v meste v danom dni 
koná,“ dodal primátor.

Jedným z družobných miest Vrú-
tok je aj Fulnek, nachádzajúci sa 
na hraniciach Moravy a Sliezska. 
Mesto Vrútky spolu s partner-
skou organizáciou Comenius 
Fulnek z.s. v tomto roku realizuje 
hneď dva projekty cezhraničnej 
spolupráce podporené z Európ-
skej únie. 
Vďaka jednému z nich si Vrúto-
čania obstarali aj pekné drevené 
výstavné stánky, ktoré už využili 
na svoju prezentáciu vrútockí ovo-

cinári. Partneri tiež vytvorili spo-
ločné cezhraničné pexeso, vďaka 
ktorému sa s krásami oboch miest 
zoznámia aj tí najmladší. V druhom 
septembrovom týždni skupina 
vrútockých seniorov poznávala 
osobnosť J. A. Komenského priamo 
vo Fulneku, kde tento európsky 
mysliteľ a pedagóg strávil niekoľko 
šťastných rokov svojho života. 
Fulnečania si ho pripomínajú najmä 
v múzeu nazvanom Pamätník Jána 
Amosa Komenského. Turisticky 

atraktívnou je tiež Sieň slávy 
Petry Kvitovej, fulneckej rodáčky 
a svetovej tenistky, kde návštevníci 
môžu vidieť aj dve „šalátové misy“, 
teda trofeje z wimbledonských tur-
najov, ktoré Petra vyhrala. Vrútockí 
seniori neobišli ani krásny baroko-
vý kostol Sv. Trojice. Popoludnie 
patrilo vzájomnému stretnutiu 
s fulneckými seniormi, pričom 
obe skupiny pripravili pre svojich 
partnerov pekný kultúrny program.
Stranu pripravil: kl

Dni mesta Vrútky dopadli na jednotku

Webová 
stránka mesta 
v novom šate

Vrútockí seniori vycestovali na Moravu
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Vrútocký primátor B. Zacharides má rád 
hudbu. Foto: fbvr 

Delegácia z Vrútok v barokovom kostole Sv. Trojice vo Fulneku. Foto: fbvr
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Na majstrovstvách sveta masters 
v hokejbale (7. – 11. septembra 
2022), ktorých dejiskami bolo 
Kladno a mesto Nové Strašecí, 
zvíťazil slovenský tím. 

MN po skončení podujatia oslovili 
jedného z majstrovského kolektívu, 
v súčasnosti už bývalého hráča Ko-
mety Vrútok Milana Greňa: „Veľmi 
ma potešilo, že som sa zmestil 
do nominácie Slovenska v kategórii 
masters (ročníky 1982 a starší). 
Ďakujem Komete Vrútky za to, že 
som sa na krásnom ihrisku mohol 
pohodlne a nerušene pripravovať 
na svetový šampionát. K tomu som 
využil aj rôzne kondičné tréningy 
v okolí Košút, z ktorých som neskôr 
ťažil. Naša základná skupina MS sa 
hrala v Novom Strašecí. V prvom 
zápase proti Grécku som sa cítil 
výborne. Sedel mi povrch, spoluhrá-
či, akurát chýbala trocha zohratosť, 
ktorú sme však nahradili bojov-
nosťou. Keď v tretej tretine Gréci 
pri našom veľkom tlaku vyhodili 

loptičku až do nášho pásma, zmoc-
nil sa jej Slavo Javorka. Ten mi ju 
posunul na červenú čiaru a ja som 
v behu spoza modrej čiary vystrelil 
na súperovho brankára. Strelou 
ponad jeho vyrážačku som dal svoj 
prvý reprezentačný gól. Bolo to v 28. 
min. Nasledovala obrovská radosť. 
Myslím si, že hlavne týmto gólom 
sme proti nepríjemnému protivní-
kovi zlomili grécky odpor a doviedli 
zápas do úspešného konca (5:3). 
Najťažším duelom skupinovej fázy 
bola konfrontácia s tímom Kanada 
Saskatchewan. Bol to vyrovnaný 
zápas, plný vylúčení a rôznych 
skrytých súbojov, v ktorom Kana-
ďania neostali nič dlžní zo svojej 
povesti. Brankári sa na oboch 
stranách prekonávali, väčšinu 
zápasu sme doťahovali skóre, až 
sme to nakoniec otočili vo svoj pro-
spech. Zaujímavé bolo aj stretnutie 
s Českom, v ktorom sme až v samom 
závere strhli víťazstvo na svoju 
stranu. Základnú skupinu sme vy-
hrali bez straty bodu a vo štvrťfinále 
sme narazili na mužstvo Old Boys 
Slovakia. Pomohol nám dobrý vstup 
do zápasu, po prvej tretine sme 
viedli 2:0, ale v závere druhej časti 
sa nám, žiaľ, zranil dovtedy výborne 
chytajúci brankár Peťo Jurošek. 
Do bránky tak musel nastúpiť Lohňo 
(Martin Lohnický). A ten sa svojej 
úlohy chytil dokonale. Zvíťazili sme 
3:1. V semifinále sa nám do cesty 
postavil tím Kanada Saskatchewan. 
Súper bol vyhecovaný, chcel nám 
vrátiť prehru zo skupiny. Trochu 
som sa tohto súboja obával, lebo 
športové porekadlo hovorí: dvakrát 
s tým istým súperom na turnaji 
nevyhráš. Našťastie sa to nepotvrdi-
lo. Veľmi nám pomohol prvý presný 

zásah. Nakoniec sme v závere duelu 
strelili v presilovke druhý gól. A tak 
po našom víťazstve 2:0 bol vytúžený 
postup do finále realitou. 
Vo finále sme reprezentáciu Kanady 
zaskočili tým, že sme na nich vybehli 
a hrali vo vysokom tempe až 
do konca zápasu ako za mlada. 
Fantasticky nám zachytal gólman, 
ktorý na svojej bránke spustil roletu. 
Zvíťazili sme 3:0. Na turnaji sme 
vyhrali všetky zápasy. Právom 
nám na krk zavesili zlatú medailu. 
Veľmi by som chcel vyzdvihnúť náš 
kolektív, ktorý má na tomto úspechu 
obrovskú zásluhu. Pre mňa to bolo 
fantastické vyvrcholenie mojej 
hokejbalovej kariéry. V sezóne 
2017/2018 som s Kometou Vrútky 
ako kapitán mužstva získal titul 
v slovenskej extralige s číslom 
na drese 42. 
Ako 42-ročný som definitívne 
ukončil hráčsku kariéru v Komete, 
v 42 rokoch som dostal vôbec 
prvú pozvánku do reprezentácie 
Slovenska. No a vo veku 42 rokov 
a s číslom 42 na drese som sa stal 
svetovým šampiónom v masters 
v hokejbale.“

MS MASTERS 2022
Nominácia Slovenska – branká-
ri: Peter Jurošek, Martin Lohnický, 
Miloš Braxatoris, obranco-
via: Marián Giba, Jozef Minárik, 
Peter Doskočil, Milan Greňo, 
Martin Vannay, Július Száraz, Pavol 
Blahut, útočníci: Milan Rampáček, 
Miroslav Behúl, Peter Pirošík, 
František Polák, Ladislav Simon, 
Ján Križan, Róbert Kašša, Róbert 
Drábik, Ján Blazsek, Slavomír Ja-
vorka, Peter Seriš, Branislav Thron, 
Lukáš Lajčiak, Róbert Sloboda. 

Tréner: Jaroslav Mihal. 
Výsledky slovenského tímu 
na turnaji: Slovensko vs. 
Grécko 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). Góly 
SR: 3. Kašša (Lajčiak, Pirošík), 5. 
Sloboda (Thron), 14. Giba (Slobo-
da, Thron), 22. Behúl, 28. Greňo 
(Javorka). Kanada Saskatchewan 
vs. Slovensko 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). 
Góly SR: 15. Kašša (Lajčiak, 
Javorka), 24. Pirošík (Behúl), 23. 
Pirošík (Lajčiak, Vannay), Česko 
II vs. Slovensko 1:3 (0:1, 1:0, 
0:2). Góly: 4. Sloboda (Blazsek, 
Vannay), 34. Doskočil (Rampáček, 
Behúl), 36. Rampáček, Slovensko 
vs. V. Británia 11:0 (3:0, 2:0, 
6:0). Góly:  4. Drábik (Sloboda), 
9. Sloboda (Simon), 12. Seriš (Laj-
čiak), 17. Drábik (Blazsek, Slobo-
da), 18. Polák (Greňo, Simon), 26. 
Thron (Rampáček, Minárik), 27. 
Seriš (Lajčiak), 31. Behúl (Thron, 
Greňo), 32. Seriš (Lajčiak, Pirošík), 
33. Sloboda (Drábik), 35. Blaz-
sek (Sloboda), Slovensko vs. USA 
3:1 (0:0, 0:0, 3:1). Góly SR: 25. 
Behúl (Giba, Rampáček), 26. 
Behúl (Pirošík, Greňo), 35. Javorka 
(Polák). 
Štvrťfinále: Slovensko vs. Old 
Boys Slovakia 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).  
Góly: 5. Greňo (Behúl, Thron), 12. 
Simon (Minárik), 24. Pirošík (Laj-
čiak) - 20. Zelenák (Miko, Šoltys). 
Semifinále: Slovensko vs. Kanada 
Saskatchewan 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 
Góly: 6. Thron (Behúl, Rampá-
ček), 31. Drábik (Simon). Finále: 
Slovensko vs. Kanada 3:0 (0:0, 
2:0, 1:0). Góly: 17. Kašša (Pirošík, 
Lajčiak), 22. Behúl (Rampáček), 
35. Thron (Polák, Rampáček).
Individuálne ocenenia na šampi-
onáte – najlepší brankár: Claude 
Fortin (Kanada), najlepší obranca: 
Jozef Minárik (SR), najužitoč-
nejší hráč: Miroslav Behúl (SR), 
najproduktívnejší hráč: Brock 
Harrison (Kanada Saskatchewan). 
All Star Team: Martin Lohnický 
(SR) – Michal Dědič (ČR), Gius-
seppe D´Amico (Kanada) –  Kevin 
Marchuk (Kanada), Pavel Kubeš 
(ČR), Sean Phair (Kanada).
Konečné poradie: 1. SLOVEN-
SKO, 2. Kanada, 3. Kanada 
Saskatchewan, 4. Česko I, 5. Česko 
II, 6. Central Bohemia, 7. Old Boys 
Slovakia, 8. Grécko, 9. Rakúsko, 
10. USA, 11. Veľká Británia.
Autor: ľch
Foto: archív MG

VRÚTKY – ŠPORT 

Zlato získal najkvalitnejší tím a najlepší kolektív

Slovensko na turnaji ani raz neokúsilo trpkosť prehry, vyhralo všetky zápasy a zaslúžene sa stalo majstrom sveta

Zľava: Milan Greňo a Peter Jurošek 

MESTSKÉ NOVINY | AKTUALITY
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

Susedia na Ľadovni
- Počul som, že si prestal piť.
- Áno, už nepijem.
- A čo ťa k tomuto rozhodnutiu pri-
viedlo?
- To, čo sa deje okolo nás. Vôbec 
nemám chuť vidieť to dvojmo.

Veršovanec
Môj jesenný aspekt
na lásku mieri
(netreba toľko slov):
Nejedna žena
Žije nad pomery.
Z pomerov...

Č–to o...
• Aj zlé je na niečo dobré. K plešaté-

mu vši nezablúdia.
• V manželstve muž prestáva kupo-

vať kvety a kupuje zeleninu.
• Tí, čo ustupujú, vravia, že sa chcú 

iba lepšie rozbehnúť.
• Niekedy nestačí vyhrnúť si rukávy, 

treba si podkasať aj rozum.
P. S. To je podstatné. O prídavnom až 
nabudúce.

Kresby: Peter Sabov

LECHANOVINY 
Milana Lechana

POSMEŠNÍKY Ondreja Nagaja

Pravdu poviem
Načo skrývať,
keby sa ma niekto pýtal,
že aj cudzie perie býva
celkom slušná komodita.

Generáli
Dosť smutno si predstavujem
našu skvelú budúcnosť.
Keď nám jastrab podkuruje,
bude dlho horúco.

Tíví
Už to nie čudom dákym
ani veľkou neznámou,
že film býva cez prestávky
medzi reklamou.

Nezávislí autori
Množinu, v ktorej sa
ľahko tvorí,
tvoria zväčša
literárni prospektori.

Závislosť
Niekedy sa zamyslím,
ba aj oči otvorím:
Od čoho sú závislí
nezávislí autori?

Nudapláž
Neviň pravdu,
že je holá.
Bodaj by vždy
taká bola.

POTECHA                   
Keď je niekto               
na dne,                        
nižšie ťažko                 
spadne.                        

POVRÁVKY 
Petra Mišáka

HODNOTENIE                      
Ťažko posúdiť                        
cenu práce,                           
milionárom je                          
všetko lacné.                          

TAM  HORE
Zlo, aj keď je
akokoľvek vysmiate,
býva zlom aj
v pozlátenom kabáte.

TRENDY                        
Keď vládou vládne         
cudzina,                           
vlastenectvo sa              
zabíja.               

ŽIVÝ PLOT                           
Nevystrkuj                              
svoju múdrosť z davu.           
Ak budú rovnať,                      
tak  prídeš o hlavu.               


