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Fond na podporu športu pred pár mesiacmi 
schválil žiadosť mesta Martin na refundáciu fi-
nančných prostriedkov vo výške viac ako 536-ti-
síc eur, ktoré boli použité na II. etapu budovania 
Šport parku na Pltníkoch. Tá sa okrem iného tý-
kala výstavby budovy so sociálnym zázemím pre 
futbalistov a aj vybudovania vnútroareálových 
komunikácií.

Prvá tranža vo výške 30 percent príspevku, 
čo predstavuje 178 702,10 eura, bola už v apríli 
poukázaná na účet mesta, pričom tieto penia-

Mestu sa vracajú peniaze za 
Pltníky, poslanci rozhodli 
o ich čiastočnom využití

ze budú do rozpočtu zapájané postupne podľa 
potreby.

Myslia aj na revitalizáciu Vajanského 
námestia 
Na aprílovom rokovaní martinského mestské-
ho zastupiteľstva v rámci bodu návrh zmeny 
rozpočtu na rok 2022 predložila Marta Ostro-
dická, vedúca ekonomického odboru Mestské-
ho úradu v Martine, poslancom a poslanky-
niam návrh, aby sa z týchto získaných peňazí 

80-tisíc eur vyčlenilo na zabezpečenie projek-
tových dokumentácii k revitalizácii Vajanského 
námestia (72-tisíc eur) a výstavby nízkopraho-
vého denného centra. Navrhla tiež použitie fi-
nančnej čiastky 11 940 € pre potreby Kultúrnej 
scény, a to konkrétne na zakúpenie moderných 
elektrických zdvíhacích motorov s príslušen-
stvom, potrebných pri stavbe, resp. demontáži 
pódia slúžiaceho na kultúrne vystúpenia.

Oba tieto návrhy zastupiteľstvo veľkou väčši-
nou hlasov schválilo.

Debata o Pažitiach
Naopak, neprešiel návrh poslanca Michala Uher-
číka, ktorý navrhoval, aby sa zvyšná časť finanč-
ných prostriedkov z prvej tranže od Fondu na 
podporu športu (cca 86-tisíc eur) poskytla na 
budovanie športového areálu Pažite (neďale-
ko priekopského Lidla a Tesca). Argumentoval 
zmluvou uzavretou medzi mestom Martin a ŽSK 
o dlhodobom prenájme, v ktorej sa mesto za-
viazalo preinvestovať v areáli cca 84-tisíc eur. 
Doplnil, že táto zmluva bola o ďalšie dva roky 
predĺžená a mesto podľa jeho slov ešte na tento 
účel nevyčlenilo ani euro.

Poslanec Martin Hudec z Priekopy reagoval, 
že nemôže tento návrh podporiť, lebo najprv 
treba vyriešiť viacero problémov, napríklad časť 
pozemku z areálu je vo vlastníctve Slovenského 
pozemkového fondu. Podotkol tiež, že keď bude 
hotový projekt a bude známa aj výška potrebnej 
investície, tak jej vyčlenenie podporí. Zdôraznil 
však, že VMČ Priekopa sa tejto téme dlhodobo 
v spolupráci s mestom Martin venuje a rieši ju. 
Zároveň vyjadril presvedčenie, že v blízkom čase 
budú na Pažitiach hrať mládežníci Fomatu I. fut-
balovú ligu.

Pri ďalších zmenách rozpočtu zastupiteľstvo 
tiež schválilo 90-tisíc eur z havarijného fondu na 
opravu strechy v Materskej škole na Tajovského 
ulici. Je natoľko poškodená, že vo vstupnej čas-
ti, kde sa nachádzajú šatne pre deti, dochádza 
k vlhnutiu stien. Roman Kopka

Pri zmenách rozpočtu sa 90-tisíc eur vyčlenilo aj pre Materskú ško-
lu na Tajovského ulici, kde je nutné opraviť strechu.

Od soboty 28. mája do pondelka 29. augusta 
bude do Múzea slovenskej dediny v Jahod-
níckych hájoch z Vrútok (cez Košúty, Sever 
a Ľadoveň) a potom aj späť premávať počas 
víkendových dní linka č. 11 Dopravného pod-
niku mesta Martin. Celkovo pôjde o 14 víken-
dov a dva štátne sviatky (5. júl a 29. august). 

Za toto obdobie sa najazdí okolo 500 km. Na 
vzájomnej spolupráci o zriadení spojov do 
martinského skanzenu sa dohodli Slovenské 
národné múzeum v Martine, mesto Martin 
a Dopravný podnik mesta Martin.

Z Vrútok od železničnej stanice do Jahod-
níckych hájov k parkovisku neďaleko skanzenu 

vyrazí autobus každú celú hodinu v čase od 
9.00 do 18.00 h, v opačnom smere z parko-
viska v Jahodníckych hájov do Vrútok o 9.27 
h, 10.32 h, 11.27 h, 12.32 h, 13.27 h, 14.32 h, 
15.27 h, 16.32 h, 17.27 h a 18.32 h.

(KP)

Do Múzea slovenskej dediny nás odvezie mestský autobus

Materská škola na Tajovského ulici 
v Martine potrebuje opraviť strechu.

Foto: Roman Kopka
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Symbolicky 8. mája, na Deň víťazstva nad fašiz-
mom, bol na Memorandovom námestí v Martine 
osadený prvý Kameň zmiznutých – Stolperstei-
ne. Organizátori projektu z Kultúrnej platformy 
PARTA ho venovali Jozefovi Bučkovi, evanjelic-
kému farárovi pôsobiacemu v Martine, ktorého 
fašisti za jeho demokratické postoje, podporu 
odboju a prenasledovaným Židom po potlače-
ní SNP uväznili a deportovali do Mauthausenu. 
Zomrel 6. mája 1945 v koncentračnom tábore 
Ebensee pri Salzburgu na následky extrémnych 
pracovných a hygienických podmienok, len pár 
hodín po jeho oslobodení.

Perzekúcie ho neodradili
Napriek hrozbám perzekúcií, ktoré farár Jozef 
Bučko nie raz pocítil aj na vlastnej koži, spomeň-
me, že ho totalitná moc väznila v Ilave i Prešove, 
zažil si vypočúvanie v Banskej Bystrici, sa tento 
humanitne založený človek počas II. svetovej 
vojny kriticky vyjadroval k mnohým dobovým 
témam v kázňach, na stránkach Národných no-
vín i Cirkevných listov.

Aktívne sa tiež zapojil do SNP, za demokra-
tický blok bol členom Okresného revolučného 
výboru v Turčianskom Sv. Martine. Stal sa vý-
raznou demokratickou osobnosťou spoločen-
sko-politického života, ktorý pred klérofašistic-
kým režimom Slovenského štátu neohol chrbát 
a otvorene voči nemu bojoval.

Symbol aj pre mladých
Na slávnostnom akte osadenia kameňa boli 
prítomní aj najbližší príbuzní Jozefa Bučka. Syn 
Milan i dcéra Jela Bučková s rodinami, ktorá 
Martinským novinám povedala, že si veľmi cenia 
a vážia tento záslužný počin.

„I preto, že najmä mladšia generácia o hro-
zivom vojnovom období už veľa nevie. A práve 
vďaka takýmto pripomenutiam má možnosť zo-
známiť sa s našou históriou, osudmi ľudí, ktorí 
bránili naši slobodu, bojovali za ňu a mnohí, žiaľ, 
pritom prišli aj o život. Nebolo vôbec jednodu-
ché postaviť sa na odpor zlu a my si už asi ani 
nevieme predstaviť, čo všetko ťažké títo hrdino-
via zažili. Neviem, či by sme my dnes boli takí 
odvážni, ako oni boli vtedy.“

Pred účastníkmi slávnostného aktu prehovoril 
aj Ján Danko, primátor mesta Martin. Vo svojej 
reči okrem iného zdôraznil, že na posvätnom 
mieste nášho mesta, akým Memorandové ná-
mestie nepochybne je, ožije príbeh slušného 
človeka, ktorý sa v extrémne zlých časoch posta-
vil na stranu slabých.

Zakopneš o kameň, pokloníš sa hrdinovi
V Martine bol osadený prvý Kameň zmiznutých. Pripomenie nám odvážny príbeh evanjelického farára 
Jozefa Bučka, ktorý sa počas II. svetovej vojny nebál postaviť zlu a zastať sa slabých.

„Vážim si, že mesto Martin sa pridalo k ďalším 
mestám nielen na Slovensku, ale i v Európe, kde 
sú „Kamene zmiznutých“ osadené. Keď Martin-
čania „zakopnú“ na Memorandovom námestí 
o tento kameň, tak sa pohľadom naň symbolic-
ky poklonia obeti Jozefa Bučka.“ Roman Kopka

Po uložení Kameňa zmiznutých 
sa prítomným prihovára Peter 

Trmos z Kultúrnej platformy. 
V popredí je syn Jozefa Bučka 

– Milan a v pozadí  evanjelický 
farár Milan Kubík a martinský 

primátor Ján Danko.
Foto: Roman Kopka

O KAMENI ZMIZNUTÝCH
Kamene Stolpersteine pripomínajú a ctia 
pamiatky obetí nacistov, ktorými boli Židia, 
Rómovia, odbojári, politickí protivníci aj iní. 
Stolperstein (z nemeckého „kameň na zakop-
nutie“) je pevne vsadený do chodníka pred 
domom zavraždeného. Oko-
loidúcim nenásilne pripomí-
na zločin a miestnu históriu 
a dotvára verejný priestor. Na 
kameni s mosadznou tabuľ-
kou (10×10 cm) je uvedené 
meno obete, dátum naro-
denia a jej osud (zatknutie, 
deportácia či miesto za-
vraždenia).

Pamätník vo verejnom priestore na zemi za-
hŕňa viacero symbolík – chodec naň natrafí 
každodenne pri bežnom pohybe po ulici, dáva 
možnosť stotožniť sa s obeťou a do budúcna 
varuje pred opakovaním zločinu, okoloidúci 
sa pohľadom na kameň na zem symbolicky 
klania pred obeťou. Kamene vytvoril a začal 

ukladať nemecký umelec Gun-
ter Demnig z Kolína nad Rýnom 
v roku 1996. Dodnes bolo ulo-
žených takmer 100-tisíc Stol-
persteine v desiatkach krajín Eu-
rópy. Mesto Martin sa tak pridalo 
približne k tisícke miest a obcí, 
ktoré sú súčasťou tohto projektu.
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Súťaž aj o tom, ako 
sa správať v cestnej 
premávke
Žiaci 6. ročníka základných škôl z Martina sa 
v tomto školskom roku zapojili do súťaže O 
pohár detského dopravného ihriska. Najlepšie 
skončili mladí dopraváci zo ZŠ A. Dubčeka, 
Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka a ZŠ P. Mud-
roňa.

 
V rámci teoretickej výučby bola pre žiakov 6. 
ročníka základných škôl v meste Martin pri-
pravená súťaž O pohár detského dopravné-
ho ihriska. Jej cieľom bolo zábavnou formou 
si zopakovať učivo 1. až 5. ročníka týkajúce sa 
cestnej premávky.

Žiaci si počas nej preverili strategické schop-
nosti, schopnosť rešpektovať sa navzájom 
a vedieť spolupracovať. Počas súťaže ich roz-
delili do skupín, v rámci ktorých zábavnou 
formou riešili dvanásť úloh s dopravnou te-
matikou, bludiská, osemsmerovku, tajničku, 
križovatky a dopravné situácie.

Do súťaže sa zapojilo 547 žiakov z trinástich 
základných škôl v meste Martin. Koncom apríla 

Pravidelným a veľmi úspešným účastníkom 
čoraz viac populárneho podujatia je aj mesto 
Martin. A to vôbec nie hocijakým, keďže v os-
tatných štyroch rokoch sa stal jasným celoslo-
venským víťazom kampane. Rovnako aj ten-
to rok spolu môžeme zabojovať o popredné 

V júni štartuje kampaň „Do práce na bicykli“, 
mesto Martin obhajuje prvé miesto 
Pozor, do 7. júna máte  možnosť zaregistrovať sa do 9. ročníka 
celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“. 

umiestnenie v kategórii „Víťazná samospráva“ 
na celoslovenskej úrovni.

Počas minuloročnej kampane sme spoloč-
ne v meste Martin odjazdili 132 710,33 km, čo 
predstavuje trikrát cestu okolo sveta. Koľko 
spolu prejdeme tento rok?

Defilé najlepších v súťaži O pohár 
detského dopravného ihriska.

Foto: Bruno Horecký

Registrovaní účastníci môžu súťažiť o viace-
ré zaujímavé ceny, ale najmä spraviť niečo pre 
svoje zdravie a prispieť k skvalitneniu prostre-
dia, v ktorom žijeme.

Podmienky sú jednoduché:
– Vytvorte si 2-4 členné tímy za organizáciu 
a zaregistrujte sa, pričom registrácia tímu je 
zdarma (počet tímov za organizáciu je neob-
medzený, čím viac, tým lepšie).
– Registrovať sa môžu všetky firmy, organizá-
cie, občianske združenia a inštitúcie pôsobiace 
na území mesta Martin, študenti z rovnakej 
školy, ktorý v deň začatia kampane dosiahli 
vek minimálne 15 rokov.
– Počas kampane od 1. 6 do 30. 6. 2022 bu-
dete využívať na cestu do práce alternatívny 
dopravný prostriedok, prednostne bicykel, ale 
i autobus alebo pôjdete pešo.
– Svoje cesty do, resp. z práce či školy si bude-
te jednoducho evidovať.

Poďte s nami opäť do toho. Vaše kilometre 
nám pomôžu pri plánovaní a doplnení chý-
bajúcej cykloinfraštruktúry. Zmenu máme na 
dosah ruky.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cykloko-
ordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 
Organizačným a odborným garantom súťaže 
je občianske združenie Občianska cykloinicia-
tíva Banská Bystrica.  (RED)

súťaž na detskom dopravnom ihrisku vyhod-
notili. Pohár detského dopravného ihriska zís-
kali žiaci: 1. miesto ZŠ A. Dubčeka, 2. miesto 

Katolícka základná škola s materskou školou 
Antona Bernoláka a 3. miesto ZŠ P. Mudroňa.

(RED)
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Rybári mali na starosti očistu potoka, ďalšie 
skupinky hrabali lístie a zbierali odpadky nielen 
pri prameni Medokýša, ale aj v lese.  

Aj keď veľa z nás má po náročnom pracovnom 
týždni sobotné dopoludnie spojené s nákupmi, 
domácim upratovaním či varením, alebo v lep-
šom prípade s rôznymi oddychovými aktivitami, 
tak približne dvadsiatka ľudí si našla čas zapo-
jiť sa i do tradičnej očisty oddychovej zóny pri 
prameni Medokýš v Jahodníckych hájoch a jeho 
okolia.

Už je to približne osem, možno deväť rokov, 
čo sa táto akcia na jar a potom i na jeseň koná, 
no na dva roky ju prerušila pandémia koronaví-
rusu. Keďže nateraz už epidemiologické obme-
dzenia padli, brigáda sa mohla pod taktovkou 
výboru mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky- Tom-
čany opäť zorganizovať.

„Hoci bývam v centre mesta, do Jahodníckych 
hájov občas zavítam, napokon, nie je to ďaleko. 
Prišli sme trošku pomôcť skrášliť toto obľúbe-
né miesto mnohých Martinčanov. Vidíte, pustili 
sme sa do hrabania lístia pri hojdačkách, je ho 
tu neúrekom. Ale nejako si s tým už poradíme, 
veď preto sme prišli. Praje nám aj počasie, sme 
na čerstvom vzduchu, čo viac si želať,“ povedal 
s úsmevom na tvári Peter Hatala.

Očistu potoka Medokýš v úseku od starej Ľa-
dovne až k oddychovému miestu v Jahodníc-
kych hájoch pri studničke si zobrali na starosť 
členovia Mestskej organizácie Slovenského ry-
bárskeho zväzu v Martine.

„Povyberali sme z potoka predovšetkým ko-
náre, ktoré brzdili prietok vody. No vyčistili sme 
ho aj od iných predmetov – pozbierali sme fľaše, 
našli sme dokonca aj zo troje okuliarov, paplón, 
časť postele, klobúk, staré igelitové vrecúška na 

V Jahodníckych hájoch sa znovu upratovalo

mlieko,“ vymenoval predmety nájdené v potoku 
Roman Pivko.

Josef Neznay z Jahodník mladého kolegu do-
plnil, že kedysi to bolo ešte horšie, podľa jeho 
skúseností z minulých období nebol tak potok 
znečistený ako pred rokmi.

„Našťastie, nájdu 
sa ľudia, ktorí ho aj 
priebežne prečistia. 
A či sú tu ryby? Ale 
áno, nasadili sme tu 
pred časom pstruhy 
a uchytili sa. Niekto-
ré majú teraz ešte 
len okolo 20 cm, no 
na budúci rok ich už 
budeme môcť chy-
tať. A potom znovu 
nasadíme ďalšie.“

Ďalšia skupinka 
dobrovoľníkov sa vy-
brala aj do blízkych 
lesov a doniesla od-
tiaľ pár igelitových 
vriec zaplnených 
rôznymi nečistotami, 
ktoré prírode ne-
svedčia.

„Celkovo sme na-
plnili takmer 20 vriec 
odpadu, rada by 
som sa poďakovala 
každému, kto sa do 
jarnej očisty Jahod-
níckych hájov zapojil. 
Verím, že na jeseň sa 
opäť stretneme,“ po-
vedala Tatiana Červe-
ňová.

Varil sa aj guľáš, 
na starosti ho mal 

Martin Kalnický s Martinom Lechanom. Po dob-
re odvedenej robote každému padol na úžitok.
 Roman Kopka

Peter Hatala sa pustil do hrabania lístia.
Foto: Roman Kopka

Rybári čistili koryto potoka.
Foto: Roman Kopka

R22-09-01
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Aj napriek neodporúčajúcemu stanovisku mest-
skej rady, komisie školstva, vzdelávania a mlá-
deže a ekonomickej komisie poslanci mestské-
ho zastupiteľstva schválili vydanie súhlasného 
vyjadrenia k zaradeniu materskej školy, zák-
ladnej školy, školského klubu detí a školskej 
jedálne Montessori do siete škôl a školských 
zariadení v Martine, čo je predpoklad pre ďal-
ší schvaľovací proces na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

Obavy z vývoja demografie a rušenia škôl
Ak bude kladný a zriaďovateľ získa aj súhlasné 
vyjadrenia všetkých odborných inštitúcií, ktoré 
sa v súvislosti so štartom a prevádzkou vyžadu-

Súkromných škôl máme v Martine 
ako maku, pribudne ďalšia
Od prvého septembra sieť škôl a školských zariadení v Martine 
pravdepodobne rozšíri Súkromná materská škola Montessori  
a Súkromná základná škola Montessori spolu so školským klubom 
detí a školskou jedálňou pri Montessori centre na Hrdinov SNP.

jú, od 1. septembra 2022 sa škôlka a škola vyu-
čujúca Montessori metódou, jej klub a jedáleň 
stanú realitou a rozšíria zoznam súkromných 
a cirkevných škôl a školských zariadení v meste 
o ďalšiu adresu.

Mesto prostredníctvom predkladateľky sprá-
vy viceprimátorky Tatiany Červeňovej a pred-
sedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže 
Bruna Horeckého svoj odmietavý postoj k žia-
dosti súkromného zriaďovateľa opreli najmä 
o demografický vývoj, avizované znižovanie 
počtu detí v materských a základných školách 
v budúcich rokoch, čo môže existenčne ohro-
ziť niektoré školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

Ako uvádza správa, už teraz je v materských 
školách mesta 322 detí a v základných školách 
1 518 žiakov s trvalým pobytom mimo Martina.

„Ak by neboli, znamenalo by to rušenie tried 
v mestských škôlkach a školách,“ uviedol B. Ho-
recký. Dodal, že mesto musí zabezpečiť vzdelá-
vanie všetkých detí, teda aj z marginalizovaných 
skupín, ale aj detí s fyzickým či mentálnym hen-
dikepom a mestské školy musia prijať každého 
žiaka zo svojho obvodu.

„Konkurencia v martinskom školstve je, do-
kladá to aj pomer mestských, súkromných a cir-
kevných škôl, ktorý je na Slovensku výnimočný,“ 
uzavrel.

Konkurencia má mobilizovať ku kvalite
Potrebou konkurencie, nových metód vzdelá-
vania, a to aj bilingválneho, dôvodili v diskusii 
na rokovaní MsZ poslanci, ktorí sa nestotož-
nili s odmietavým stanoviskom rady a komisií 
k zaradeniu Montessori škôlky a školy do siete 
škôl a školských zariadení mesta. P. Buocik, M. 
Uherčík, R. Gajdoš, M. Kalnický, J. Krištoffy, M. 
Gallová a ďalší akcentovali, že konkurencia by 
mala mobilizovať k skvalitneniu vzdelávania vo 
všetkých školách a netreba ju v meste odmietať.

Dalibor Steindl na margo diskusie dodal, že 
koncom roka čaká oblasť školstva iná realita. 
„Budeme rozhodovať o úplne iných témach, 
ako sú nové školy a škôlky. Pôjde o peniaze na 
stravu či energie,“ upozornil na dôležitú okol-
nosť existencie škôlok a škôl v meste.

Peniaze chce centrum vrátiť mestu
Hlasovaním, 16 za, nikto nebol proti, 8 sa zdrža-
lo, posunuli poslanci žiadosť súkromného zria-
ďovateľa Montessori školských a predškolských 
zariadení smerom k finálnemu posúdeniu na mi-
nisterstvo školstva.

Materská škola má mať kapacitu dvoch tried 
pre 42 detí vo veku od 2 do 6 rokov, základná 
škola je zatiaľ plánovaná ako neplnoorganizo-
vaná a bilingválna pre 1.– 4. ročník s kapacitou 
dvoch tried pre 30 detí, pričom dvojjazyčné 
vzdelávanie ponúka už od materskej školy. Škol-
ský klub a jedáleň budú súčasťou zariadenia, 
pričom sa v ňom vytvoria podmienky aj pre vý-
chovu a vzdelávanie a podujatia celej komuni-
ty – teda nielen detí, ale aj rodičov a učiteľov.

Jana Parížeková zo Súkromného centra pre 
výchovu a vzdelávanie detí a dospelých podľa 
autentickej metódy Márie Montessori Martin, 
ktorého súčasťou majú byť a škôlka a škola 
a zariadenia, o ktorých poslanci rozhodovali, 
pred hlasovaním povedala, že centru nejde pri-
márne o peniaze, ale o status, keďže súhlas MsZ 
sa požaduje pred schvaľovacím procesom na 
ministerstve školstva. Podľa nej konkurencia je 
pomoc mestskému školstvu a nie naopak, a je 
ochotná peniaze, ktoré získa z podielových daní, 
mestu v nejakej forme vrátiť.

Viera Legerská 

MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY V MARTINE
Materské školy
   Počet   Počet tried   Počet detí
Mestské    10   54    1 234
Súkromné   9   26       454
Cirkevné   2   8       154

Základné školy
   Počet   Počet tried   Počet žiakov
Mestské    9   180    3 692
Súkromné   5   51       634
Cirkevné   2   42       805

Martinskí poslanci súhlasili so vznikom ďalšej 
súkromnej materskej i základnej školy.

Foto: Roman Kopka
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Martin sa v prvú májovú sobotu stal dejiskom 
atraktívneho cyklistického podujatia – Detskej 
tour Petra Sagana. Na letisko do Tomčian už 
ráno smerovali stovky pretekárov a pretekárok 
nielen z nášho mesta, ale dá sa povedať, že zo 
všetkých kútov Slovenska.

Detská tour Petra Sagana zavítala po prvý 
raz do Martina, letisko v Tomčanoch 
privítalo stovky malých i veľkých cyklistov
Populárne cyklistické podujatie má veľa priaznivcov, nových získalo aj v našom meste.

Až priamo na mieste, kde sa to doslova hem-
žilo deťmi a ich rodičmi, sme si uvedomili, že 
ide o mimoriadne populárnu akciu, ktorá má 
množstvo stálych priaznivcov a v každom no-
vom dejisku naberá ďalších.

Takmer každý, kto do Tomčian prišiel, si 

chcel vyskúšať pripravenú trať, zdolať jej rôz-
ne technické nástrahy a popritom si zmerať sily 
so súpermi. Alebo len tak to v pohode odjazdiť 
s úsmevom na tvári, veď nie každý môže vy-
hrať. Prioritou pre viacerých účastníkov bolo si 
zašportovať, zabaviť sa, stretnúť s kamarátmi 
a kamarátkami, jednoducho, stráviť v Martine 
príjemný deň. A celkom sa to aj podarilo.

Dostať deti na bicykel a k pohybu
„Je to už deväť rokov, čo putujeme po celom 
Slovensku a snažíme sa dostať deti na bicykel 
a k pohybu. Samozrejme, odmeňujeme aj víťa-
zov, ale v prvom rade ide najmä o zábavu. Pre 
nás je rovnako dôležitý každý pretekár, nielen 
ten prvý, ale i ten, čo príde do cieľa posledný. 
Naším záujmom je, aby sa decká na tour najmä 
dobre cítili. Áno, je úplne bežné, že mnohí, ktorí 
k nám prídu po prvý raz, sa potom zúčastňu-
jú spolu s rodičmi aj ďalších kôl. Pre tých, ktorí 
majú veľké odhodlanie venovať sa cyklistike 

Fotografia hore: Šichtovci 
sú pravidelnými účastníkmi 
tour, boli radi, že konečne 
zavítala i do Martina.
Foto: Roman Kopka

Fotografia vľavo:
Na štarte pred štartom.
Foto: Roman Kopka

Rovinatá trať síce nebola 
fyzicky náročná, no bolo ju 
treba technicky zvládnuť.
Foto: archív Detská tour 
Petra Sagana
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a majú záujem pretekať, no vo svojom meste 
nemajú klub, sme dokonca vytvorili tím Cyk-
listická tour,“ povedal Peter Zánický, riaditeľ 
podujatia, o ktorom nielen priaznivci cyklistiky 
vedia, že bol prvým trénerom fenomenálneho 
Petra Sagana.

„Peter bez váhania zobral patronát nad touto 
súťažou a pokiaľ mu to čas dovolí, príde aj me-
dzi nás, minimálne aspoň raz do roka. Keď mal 
deväť rokov, zúčastnil sa podobnej súťaže v Ži-
line, kde sme si ho všimli. A aj teraz sa nám darí 
objavovať talenty, niektorí chlapci, ktorí pred 
rokmi prišli na našu akciu, sú už v súčasnosti 
juniormi a niektorí z nich sa dostali i do repre-
zentácie. Iste, Petrovo meno je veľkým lákad-
lom a pre popularizáciu cyklistiky na Slovensku 
robí veľmi veľa,“ podotkol známy mládežnícky 
tréner.

Aj Martin si musel počkať
Viaceré mestá a obce majú záujem byť spolu-
organizátorom Detskej tour Petra Sagana. Nie 
je to až taká samozrejmosť, záujem je veľký 
a nedá sa každému okamžite vyhovieť. Aj Mar-
tin, keďže do roka sa uskutoční sedem kôl, si 
musel počkať, kým naň konečne prišiel rad.

„Ale sme tu a sme radi. Na letisku sme v rám-
ci všetkých podujatí po prvý raz, je to netra-
dičné, no našli sme tu krásny a veľký areál ob-
klopený horami Malej a Veľkej Fatry. Deti si tu 
môžu pozrieť múzeum lietadiel, pripravené sú 
aj vyhliadkové lety. A aj ďalšie zaujímavé atrak-
cie, ktoré celé podujatie spestrujú. Našli sme 
tu dobré podmienky, atmosféra je super, zatiaľ 
všetko beží tak, ako má,“ pochvaľoval si organi-
záciu Peter Zánický.

Podstatné ale bolo, že spokojnosťou žiarili 
najmä účastníci podujatia. Akcia sa pozdávala 
i Martinčanovi Ľubovi Belákovi.

„Je to naozaj dobrý pocit vidieť po dlhšom 
čase športovať toľko detí. Je úžasné dívať sa na 
tých malých krpcov, s akým nadšením, rados-
ťou a aj bojovnosťou súťažia. Stretli sme tu aj 
veľa kamarátov, strávime tu v Tomčanoch prí-
jemný deň.“

Aj Tomáš Šichta bol rád, že sa toto podujatie 
uskutočnilo v Martine. „Nám v rodine je Detská 
tour Petra Sagana dobre známa, keďže za ňou 
od roku 2014 cestujeme aj do iných miest. Ko-
nečne ju máme, obrazne povedané, doma. Deti 

si prídu na svoje, zašportujú si, spoznajú no-
vých kamarátov, čo viac si k spokojnosti želať.“

Ešte sa k nám vrátia
Žičlivú atmosféru podujatia pochválila aj 
Gabriela Šichtová. „My rodičia sme fandili de-
ťom a ony potom nám. Teší nás, že Martin ako 
dejisko tejto akcie obstál a veríme, že sa tu 
v Tomčanoch ešte aj v budúcnosti stretneme.“

Či to tak bude, sme sa už poobede, keď akcia 
vrcholila, spýtali aj toho najpovolanejšieho – 
Petra Zánického, riaditeľa pretekov.

„Keď prídete do nového dejiska, vždy máte 
nejaké očakávania. V Martine to dopadlo fajn, 
ešte aj to počasie vyšlo, vôbec nepršalo, hoci 
podľa predpovede malo. Trať možno nebola 
taká náročná ako inde, kde sú aj výjazdy do 
kopcov, no aj na Tour de France sú i rovinaté 
etapy. Ďakujem aj spoluorganizátorom, ktorí 
nám veľmi pomohli. Možno to nebude hneď 
ďalší rok, ale som presvedčený, že do Martina 
sa ešte vrátime.“

Aj primátora Martina Jána Danka, ktorý od-
štartoval jednu kategóriu pretekov a potom na 
záver dekoroval najlepších, potešilo, že takéto 
veľké podujatie sa uskutočnilo v našom meste.

„Vidíte sami, atmosféra je parádna, deti, ale 
aj ich rodičia či starí rodičia si preteky užívajú. 
Je radosť sa na nich pozerať, s akým odhod-
laním a chuťou športujú. Po niekoľkých vlnách 
pandémie, ktorej sme všetci čelili, každému 
dobre padne trochu si hromadne zašportovať 
a stretnúť sa s inými ľuďmi. A toto podujatie 
bolo na to ako stvorené. Verím, že v budúcnosti 
sa na ňom u nás opäť stretneme.“

Roman Kopka

Primátor Martina Ján Danko 
dekoroval najlepších.

Foto: archív Detská tour 
Petra Sagana

Peter Zánický je riaditeľom podujatia, bol prvým 
trénerom fenomenálneho Petra Sagana.
Foto: archív Detská tour Petra Sagana
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Seminár Quo vadis didaktika, o ktorom 
hovoríme, bol vaším dielom alebo 
prekvapením pre vás?
Vedel som o ňom, vedel som, že si moji bývalí 
kolegovia z Fakulty prírodných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som svojho 
času zavŕšil svoje pedagogické pôsobenie, takto 
chcú pripomenúť moje deväťdesiatiny, ale vy-
slovil som prianie, aby jeho obsah nebol sústre-
dený iba na moju osobu, ale aj na nové trendy 
vzdelávania v technických disciplínach. Aby to 
malo zmysel. 

S docentom Kamilom Cejpekom, ktorý bol 
iniciátorom podujatia, sme sa v tom zhodli. Po-
chádza z Príboviec, pozná môj život, roky sme 
priatelia, presne vedel, ako toto podujatie zor-
ganizovať.

Aký bol jeho priebeh? Ste spokojný s tým, čo 
účastníkom priniesol?
Ale áno. Prezentovali sa nové veci v školstve a aj 
ja som do programu prispel témou o stave prí-
rodovedeckého a technického vzdelávania na 

stredných školách. Vyšiel aj zborník, jeho vyda-
nie zaplatilo OZ Vedecká hračka z B. Bystrice.

Účastníkmi konferencie boli aj učitelia 
stredných odborných škôl, ktorí pripravujú 
mladých ľudí na štúdium technických 
profesií. Je to aj vaša celoživotná téma. Ako 
hodnotíte naše školstvo?
Školstvo je zložitý systém, pre ktorý je charak-
teristická rozmanitosť, diferencovanosť a aj 
nevyčerpateľnosť rozvoja. Je to preto, lebo 
vzdelávací systém v sebe zahŕňa poznatkový 
arzenál celej spoločnosti. Žijeme v časoch rých-
lych zmien, ktoré by sa mali odraziť vo vzdelá-
vaní – mladých ľudí, ale aj v celoživotnom vzde-
lávaní dospelých. Ale neodrážajú sa tak rýchlo, 
ako by bolo treba, mladí ľudia vo všeobecnosti 
nie sú vždy dosť dobre pripravení na to, čo ich 
čaká v praxi.

Čo vytýkate nášmu školstvu? Aké je?
Dlhodobo sa mu vytýkajú rovnaké nedostatky, 
a to už aj pred covidom. Stále registrujeme 

odtrhnutosť školy od života, máme zlú situá-
ciu v učiteľstve, školstvo je prefeminizované, 
výchova je formálna, riadenie a správa škôl 
je byrokratická, vieme, že úroveň odborného 
vzdelávania je nízka, máme veľký počet vyso-
kých škôl s veľmi rozdielnou kvalitou a priam 
vypuklý je nezáujem študentov najmä o príro-
dovedné a technické vzdelávanie. Jednotlivé 
štátne inštitúcie nevedia pomenovať potre-
bu odborníkov v horizonte najbližších rokov, 
lebo ju nedokážu pretransformovať od praxe 
a trendov do života, a školy potom nevedia 
naformulovať profil absolventov a ich počty.

Ak sa pristavíme pri nezáujme 
o prírodovedné a technické vzdelávanie, 
v čom podľa vás robíme chyby?
Podľa mojich skúseností je najdôležitejším 
momentom pre rozhodnutie žiaka venovať sa 
prírodovede či technike motivácia od pedagó-
ga – ako učí odborný predmet, ako a čím vie 
nadchnúť študentov. Dôležitá je, samozrejme, 
aj vybavenosť školy odbornými učebňami či 
laboratóriami, ale učiteľ je najdôležitejší. Musí 
sám byť autoritou vo svojom odbore, musí sa 
celoživotne vzdelávať, cestovať a musí byť ak-
tívny pri tvorbe učebných pomôcok či učebníc. 
A ak sa vzdeláva, malo by mu to zabezpečiť 
nielen kariérny, ale aj platový rast.

Nestačí byť krok pred žiakmi, treba držať 
krok aj s trendmi odboru či modernou 
metodikou jeho vyučovania. Toto máte na 
mysli?
Iba zanietený učiteľ môže inšpirovať k láske 
k technickým predmetom. Obzrite sa okolo 
seba, koľko učiteľov nájdete takých, ktorí od 
vysokej školy absolvovali iba povinné vzdelá-
vacie kurzy či semináre a nič viac…? Žiadna ak-
tívna účasť na tvorbe učebníc, žiadne olympi-
ády… A či náhodou nemajú na výplatnej páske 
to isté ako ich aktívnejší kolega…! Aj to je dô-
ležité – ako spoločnosť odmeňuje vynikajúcich 
učiteľov. Ja sám si s láskou a obdivom spomí-
nam na mojich učiteľov na martinskom gym-
náziu – Dominika Tatarku, Eugena Jóna, Jána 
Sabršula, Ruda Brtáňa, Jozefa Filipa, Rudolfa 
Bednárika, Jozefa Hrabovského a mnohých 
ďalších… Nielen mňa celoživotne motivovali, 
zanechali za sebou vlastné dielo.

Ako sa budú meniť školy v blízkej 
budúcnosti? Skúste prognózovať…
Rozvoj technológií a hlavne rozvoj vedy si 
pravdepodobne vynúti predĺženie školskej 
dochádzky. Zmenia sa podľa mňa nároky vo 
vzťahu a v pomeroch všeobecného a odbor-

M. Tuma: Najdôležitejšia pre rozhodnutie 
žiaka venovať sa prírodovede či technike je 
motivácia od pedagóga
V Martine sa nedávno na odbornom seminári stretli pedagógovia, 
ktorí sa venujú príprave budúcich odborníkov v technických pro-
fesiách. Motivovalo ho okrúhle životné jubileum profesora Mirosla-
va Tumu, ktorý sa celý svoj profesionálny život venoval vzdelávaniu 
mládeže i dospelých a edukačným vedám.

Profesor Miroslav Tuma.
Foto: archív Petra Cabadaja
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ného vzdelávania na stredných školách. Iný 
bude pomer teoretickej a praktickej výučby. 
No zmenia sa aj ciele, obsah a prostriedky vo 
výučbe v nadväznosti na požiadavky na rozvoj 
intelektu nastupujúcej generácie.

To nie sú nové veci, o týchto trendoch 
sa hovorí už viac rokov. Vie sa k nim 
slovenské školstvo postaviť s potrebnou 
razanciou?
To je už otázka na ľudí zodpovedných za 
dnešnú i budúcu úroveň vzdelávania. V celom 
rade výskumných projektov v celoeurópskych 
rozmeroch sa stredobodom záujmu stáva bu-
dúcnosť stredoškolského vzdelávania, disku-
tuje sa o tom, akým smerom by bolo vhodné 
a osožné ho rekonštruovať a zmodernizovať. 
Aj z týchto diskusií a projektov je možné čer-
pať. Lebo stav vzdelávania a výchovy, aký je 
na stredných školách dnes, už nie je možné 
dlhodobo tolerovať. Učitelia mnohokrát vyu-
čujú to, čo dávno študovali na vysokých ško-
lách a nesledujú, ako rýchlo sa menia pomery 
a nároky na absolventa. Nemajú tiež možnosť 
sledovať rýchle zmeny v nárokoch na absol-
venta. Škola je príliš odtrhnutá od praxe.

Buďme konkrétnejší…
Stredné školstvo sa v priebehu niekoľkých 
desaťročí stalo terčom kritiky. Jej predme-
tom boli nielen inštitucionálne nedostatky, ale 
najmä vzťah mladej generácie k spoločnosti, 
k samému obsahu práce, nesúlad medzi vzde-
lanosťou a pripravenosťou vykonávať prácu, 
čo viedlo aj k nezamestnanosti. Všeobecne 
sa toleruje nedisciplinovanosť študentov, ich 
nízka samostatnosť i veľké rozdiely vo výkon-
nosti študentov, ale aj medzi školami navzá-
jom. Školy sa stali bohatšími na informácie, ale 
chudobnejšími na výučbu praktickej činnosti.

V minulosti to tak nebolo?
Projektoval som technologickú časť martinskej 
priemyslovky – dielne, laboratóriá, odborné 
učebne. Dôležité bolo, že školy mali niekoľko 
špecializácií, ktoré zodpovedali potrebám blíz-
keho priemyslu. V Martine to bola strojárska 
špecializácia, v Žiline stavebná. Žiaci mali blízko 
k praxi. Tento patent sme ponúkali aj do zahra-
ničia a bol úspešný. Dnes toto prepojenie chýba. 
Odstrihli sme ho a ťažko sa nadväzuje.

Vy ste ale aj zástancom a priekopníkom 
celoživotného vzdelávania. Dajú sa 
v rámci neho vyriešiť problémy, na ktoré 
poukazujete?
Celoživotné vzdelávanie vstúpilo na scénu v se-
demdesiatych rokoch minulého storočia. A áno, 
dajú sa prostredníctvom neho doplniť poznatky, 
o ktoré sa každý vedný odbor obohatil v prie-
behu času. Ak je celoživotné vzdelávanie dobre 
obsahovo i organizačne zvládnuté, netreba sa 
obávať toho, aby maturanti či absolventi vyso-
kých škôl stratili kontakt s tým, čo sa v ich od-
bore deje. Celý svet si uvedomil, že investície do 
vzdelania človeka i celej spoločnosti majú vy-
sokú návratnosť a aj na Slovensku sa postupne 
dopĺňanie vedomostí stáva bežnou potrebou. 
Napríklad v medicíne, veterinárnom lekárstve, 
automobilizme, strojárstve, elektrotechnike, sa-
mospráve a určite aj inde…

Čo bude najviac ovplyvňovať aj tento druh 
vzdelávania?
Určite digitalizácia. Ukázala to už pandémia. 
Digitalizácia zmenila od základov komunikačné 
prostredie, ktoré už nevyžaduje priamy kon-
takt osôb, a ponúka celý rad oveľa efektívnej-
ších možností vzdelávania nielen v školách, ale 
aj v praxi. V školách je už mnoho žiakov, ktorí 
vďaka edukačným technológiám dostupným aj 

na internete sú niekedy oveľa vzdelanejší v nie-
ktorých témach ako ich zväčša starí učitelia. Tí, 
pravda, vždy nemôžu sledovať rozvoj vedy v ši-
rokom spektre ponúkaných možností či dostup-
nú v literatúre.

Na čo najviac ste vo svojom živote hrdý?
Som hrdý na celú generáciu študentov, mojich 
absolventov, ktorí dosiahli aj najvyššiu métu – sú 
už univerzitnými profesormi. Dosť často sa stre-
távame a konfrontujeme ich poznatky s mojou 
históriou. Všetky svoje knihy som venoval Kato-
líckej univerzite v Ružomberku, Štátnej vedeckej 
knižnici v Banskej Bystrici a iným školám. Hádam 
si ich niekto prečíta. Veľké oči nemám, lebo 
viem, že množstvo výskumných správ, diplomo-
viek či seminárnych prác dnes leží v školách či 
iných inštitúciách nepovšimnutých. Vzťah, aký 
všeobecne máme k vede, akú neúctu niektorí 
preukazujú k vedomostiam či múdrym ľuďom, 
je dnes odsúdeniahodný.

Prečo ste si za svoju základňu zvolili Martin, 
resp. Turiec? Ponúk zmeniť to ste mali 
v živote viacero… Čo vás k tomuto regiónu 
púta?
Nebudem spomínať prírodu, prostredie či dobrý 
vzduch, hoci to láka. Nie som tento typ nadšen-
ca. Čo ale uprednostňujem, je rodinné zázemie. 
Mám tu všetkých blízkych, ľudí, o ktorých sa 
môžem oprieť aj teraz, keď mi už zdravie sto-
percentne neslúži. Rozhodnutie zostať doma, 
sformovalo u mňa množstvo náhod, ktoré sú pre 
mňa dôležité, no druhí by to možno nepocho-
pili. V blízkej rodine mám teraz štyroch lekárov, 
ktorí sa o mňa starajú a chcem veriť, že sa z ro-
diny budem tešiť ešte dlho. Neplánujem už nič, 
choroba mi vzala to najdôležitejšie, na čo som sa 
celý život spoliehal – schopnosť písať a tvoriť. 
Musím sa s tým zmieriť. Viera Legerská

  Prof. PhDr. Ing. MIROSLAV TUMA, DrSc. 

nar. 17. januára 1931 vo Vrútkach, žije 
v Martine.
V roku 1950 absolvoval gymnaziálne štú-
dium v Martine, v roku 1954 vysokoškolské 
na SVŠT v Bratislave, postgraduálne štúdium 
na ČVUT v Prahe, neskôr absolvoval inovačné 
štúdium problematiky palív a energetiky, zís-
kal vedecký kvalifikačný stupeň samostatný 
vedecký pracovník SAV Bratislava.
 Angažovanosť v oblasti vzdelávania, ne-
skôr aj andragogiky, ho viedla k rozširovaniu 
učiteľskej kvalifikácie formou postgraduál-
nych štúdií, vedeckej ašpirantúry, rigorózne-
ho konania, obhajoby tzv. veľkej doktorskej 
dizertačnej práce, habilitácie a inaugurácie – 
stal sa univerzitným profesorom v odbore 
pedagogika.

 Pracoval ako vedúci redaktor v nakladateľ-
stve Smena, ako konštruktér v Turčianskych 
celulózkach a papierňach v Martine, neskôr sa 
angažoval v príprave stredoškolských a vyso-
koškolských odborníkov v oblasti svojich pro-
fesií v Martine a Prahe.
 Takmer dve desaťročia v pôsobení M. Tumu 
je v popredí inžiniersko-koncepčná a vý-
skumná rovina činnosti – vo Výskumnom a vý-
vojovom ústave mechanizácie a automatizácie 
tehliarskej výroby v Žiline, Ústave materiálov 
a mechaniky strojov SAV a ZŤS v Martine.
 V rokoch 1991–1992 sa zapojil do viacerých 
projektov týkajúcich sa problémov štrukturál-
nych zmien v spoločnosti. V roku 1992 založil 
vlastnú agentúru Educoconsulting.
 Je autorom vyše 125 kníh a učebníc, viac 

ako 400 článkov vo vedeckej, odbornej a inej 
tlači, vyše 200 prác uverejnených v zbor-
níkoch z vedeckých konferencií, takmer 40 
publikovaných výskumných správ, expertíz 
a patentov, vyše 20 technických projektov 
a v praxi realizovaných investičných diel, pre-
ložil 5 odborných kníh.
 Okrem iných je nositeľom Ceny primáto-
ra a Čestným občanom mesta Vrútky, Ceny 
mesta Martin, Pamätnej medaily SAV, Zlatej 
medaily UMB, Medaily Juraja Fándlyho od 
Akadémie vzdelávania, Zlatej medaily ZSVTS, 
Striebornej medaily Ekonomickej univerzity 
v Bratislave.

 Zdroj: Kamil Cejpek 
 a Rozália Čormaničová
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Za každým jedným oceneným sa skrýva životný 
príbeh, ktorý priniesol dobro, ľudskosť a pro-
spech našej spoločnosti. V nedeľu 8. mája 2022 
to počas odovzdávania štátnych vyznamenaní 
uviedla v príhovore prezidentka SR Zuzana Ča-
putová. 

„Nech je dnešný večer posolstvom, že si naša 
spoločnosť ctí práve takéto hodnoty. Buďme 
spoločnosťou, ktorá dokáže oceniť tiež malé 

Cenu Akadémie divadelných tvorcov za in-
scenáciu sezóny získala inscenácia D1 (pra-
covný názov) Slovenského komorného divadla 
Martin.

Nominované inscenácie si mohli diváci pozrieť 
počas prehliadky v Bratislave. Zorganizovala ju 
Akadémia divadelných tvorcov v dňoch 2. 4. až 
2. 5. a umožnila tak divákom v priebehu me-
siaca vidieť to najlepšie, čo za uplynulú sezónu 
vzniklo v slovenskom divadelníctve. 

Vzorku na prehliadku vybralo 25 divadel-
níkov v rámci 1. postupového kola. V 2. kole 
odborná komisia vybrala z desiatich inscenácií 
víťaza tretieho ročníka projektu. Stalo sa ním 
Slovenské komorné divadlo Martin s insce-

Vyznamenanie: Rad Ľudovíta 
Štúra II. triedy Jane Oľhovej
Medzi osobnosťami, ktoré ocenila prezidentka SR Zuzana Ča-
putová, je aj dlhoročná členka SKD Martin Jana Oľhová.

každodenné víťazstvá ľudí. A tiež spoločnos-
ťou, ktorá pamätá aj na budúcnosť – teda na 
tých, ktorí si možno preberú ocenenia o desať 
alebo dvadsať rokov,“ povedala prezidentka. 

Odovzdávanie vyznamenaní považuje za 
oslavu víťazstva odvahy, vzdelanosti, obetavos-
ti, pracovitosti a talentu ocenených.

Medzi 25 osobnosťami politického, vedecké-
ho, kultúrneho a spoločenského života, ktoré 

počas slávnostného večera ocenila prezident-
ka SR Zuzana Čaputová, je aj dlhoročná členka 
umeleckého súboru Slovenského komorného 
divadla Martin Jana Oľhová. Za rozvoj Sloven-
ska v oblasti kultúry a umenia získala Rad Ľudo-
víta Štúra II. triedy.

„Človek si nejakú túžbu nesie v srdci, a keď 
ju vysloví, tak akoby to stratilo čaro,“ povedala 
herečka Jana Oľhová. Pre ňu bolo kedysi ta-
kouto tajnou túžbou štúdium herectva. Veľkým 
vzorom bol pre ňu jej brat Marián Geišberg. 

Monika Ondrušová

náciou D1 (pracovný názov) z dielne autora 
a režiséra Lukáša Brutovského, cenu získalo za 
výnimočný autorský vklad, výraznú režijnú prá-
cu s oporou v scénografii, originálnu tanečnú 

D1 dostala cenu za výnimočný autorský vklad
Cenu Akadémie 

divadelných tvorcov 
preberá Lukáš Brutovský 

(vpravo) od člena 
prezídia akadémie, 

režiséra Romana Poláka.
Foto: S. Babjaková

Prezidentka Zuzana 
Čaputová a herečka 
Jana Oľhová počas 
odovzdávania ocenenia.
Foto: FB Z. Čaputovej

zložku, ktoré s invenčnými hereckými kreácia-
mi vytvorili vnútorne kompaktnú, strhujúcu 
výpoveď o našej najnovšej histórii. 

 (MO)

O JANE OĽHOVEJ
Od nesmelých začiatkov až dodnes zažiari-
la na viacerých slovenských scénach, čoraz 
viac hereckých príležitostí dostáva vo filme. 
Prispel k tomu zrejme aj úspech snímky 
Muzika režiséra Juraja Nvotu. Za vedľajšiu 
úlohu v komédii nakrútenej podľa známej 
novely Petra Pišťanka získala v roku 2008 
cenu Slnko v sieti. Ďalšiu jej priniesla rola 
v poviedkovom filme Ďakujem, dobre. Di-
vadelnú cenu Dosky si vyslúžila za najlepší 
ženský herecký výkon v inscenácii Mobil… 
Ako učiteľka vychováva mladú hereckú 
generáciu. Medzitým však stihla vychovať 
aj šesť svojich detí. Jej domovskou scénou 
je Slovenské komorné divadlo Martin, hos-
ťuje na javisku Mestského divadla Žilina 
a už desať rokov je aj členkou Slovenského 
národného divadla.
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ
MČ KOŠÚTY

Ukazuje sa, že keď sa poslanci v Košútoch v mi-
nulosti rozhodli časť svojho rozpočtu investo-
vať do opráv chodníkov, urobili dobre. Keď sa 
sumár týchto nedávnych rekonštrukcií spojí 
s aktuálnymi veľkoplošnými opravami ciest 
a chodníkov, nemal by v tejto mestskej časti 
zostať žiaden chodník v havarijnom stave. Pra-
covať sa začalo v druhom májovom týždni a do 
leta by mali byť opravy vo finále.

Veľkoplošný záber na opravy komunikácií je 
aj v tejto mestskej časti výsledkom nedávneho 
rozhodnutia martinského mestského zastupi-
teľstva, ktoré vyčlenilo z mestského rozpočtu 
1,4 milióna eur na opravu ciest a chodníkov, po 
200-tisíc eur na každú zo siedmich mestských 
častí. 

Motívom pre toto rozhodnutie bol každoroč-
ný tlak poslancov, aby sa komunikácie v meste 
už iba neplátali, ale naraz opravili.

Vedeli, čo treba
„Už pred týmto rozhodnutím sme mali vytypo-
vané úseky ciest a chodníkov, ktoré sme chceli 
do tohto projektu v Košútoch zapojiť,“ infor-

Cestári sa pustili do opráv vo veľkom, 
začali na Hodžovej a Rázusovej ulici
Druhý májový týždeň sa v Košútoch začali veľkoplošné opravy ciest a chodníkov. Po ich zavŕšení by 
už v tejto mestskej časti nemal byť žiaden chodník v havarijnom stave.

muje poslanec Dalibor Steindl. „Každá mestská 
časť svoj výber skoordinovala s komunálnym 
odborom MsÚ, kde pripravili podklady do sú-
ťaže. Dobrou správou je, že ceny, ktoré nám ví-
ťaz súťaže garantoval, sa nezvyšujú a môžeme 

pracovať s tým rozpočtom, ktorý bol odsúhla-
sený a s tým istým počtom úsekov, ktoré sme 
do tejto investičnej akcie vybrali,“ dodal.

Čo všetko sa opravuje
V Košútoch sa cestári najskôr pustili do výmeny 
asfaltového povrchu na spojnici ulíc Hodžova 
a Rázusova. „Na Rázusovej ulici sme už vybu-
dovali aj parkovacie miesta a nový chodník, 
ulica bude komplet hotová,“ vysvetľuje ďalej D. 
Steindl.

Následne sa bude v Košútoch I. pokračovať 
rekonštrukciou chodníkov na Hodžovej a Hur-
banovej ulici a na spojnici Hurbanova – Severná. 
V Košútoch II. to budú ulice Galandu a Štefun-
ku a chodníky na uliciach Alexyho, Dúbravca 
a Kernovej, a to v celom rozsahu. Z rozpočtu 
mestskej časti sa bude tentoraz financovať iba 
výstavba parkovacích miest.

Chodníky dostanú nielen nový povrch, budú 
aj bezbariérové, čo bola dôležitá podmienka 
tejto veľkej mestskej investičnej akcie, ktorá sa 
v takomto rozsahu deje po prvý raz.

 Viera Legerská

Predtým a potom. Opravy ocenia 
vodiči, ktorým výtlky nebudú 
poškodzovať autá.
Foto: D. Steindl

Cestári sa najskôr pustili do výmeny 
asfaltového povrchu na spojnici ulíc 
Hodžova a Rázusova.
Foto: D. Steindl
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Na slávnostnom stretnutí v kultúrnom dome sa 
zišli nielen terajší pedagógovia, ale aj tí, ktorí 
vítali v tomto zariadení pred tridsiatimi rokmi 
prvé deti. Z nich mnohé majú dnes už svo-
je deti a tie tiež ráno čo ráno prekračujú prah 
tejto škôlky. Generačná výmena dokazuje, že 
dobré zariadenie má stále svoj cveng. Ako nám 
povedal poslanec Martin Makovník, konečne 
sa v nabitom kalendári kultúrneho domu našiel 
voľný termín aj na toto stretnutie.

Sprievodný program obohatilo vystúpenie 
divadla Oskar s muzikálom Na skle maľované 
a pozdravy primátora mesta Jána Danka, vi-
ceprimátorky Tatiany Červeňovej, poslancov 
a ďalších hostí.

„Svoju premiéru mala škôlka 1. septembra 
1991, vtedy ju viedla riaditeľka Marta Musilová. 
1. júla 2002 sa stala rozhodnutím Okresného 
úradu v Martine štátnou rozpočtovou organi-
záciou s právnou subjektivitou,“ pripomenula 

Najviac peňazí pôjde 
do ciest a chodníkov

Covidová doba zabrzdila realizáciu viacerých 
prác aj v mestskej časti Priekopa. Teraz sa zdá, 
že v tomto roku by sa dalo s nimi pohnúť. 

Poslancom ale do plánov vstupuje rast cien sta-
vebných materiálov a ceny práce. Ale budú sa 
musieť s tým vysporiadať a dokončiť plány za-
čaté ešte od roku 2019. Všetkých Priekopčanov 
doslova trápia komunikácie a tie budú v tomto 
roku znova prioritou. Poslanci ustrážili finanč-
né zdroje a na investície majú približne 50-ti-
síc eur. Nechcú len tak plátať diery a výtlky, ale 
plánujú financie zacieliť na väčšie úseky, aby 
nemuseli „fľaky“ zalievať každoročne. Z mest-
ského rozpočtu dostanú aj zruba 200-tisíc eur, 
aby sa mohli realizovať plánované opravy.

Chcú dokončiť hlavne Kratinovu ulicu
V prvom rade treba dokončiť Kratinovu ulicu, 
severná časť tejto ulice je urobená, postupne 
by bolo možné urobiť aj južnú časť. Občania 
si možno myslia, že takéto opravy sú jednodu-
ché, ale opak je pravdou. Nie sú to jeden- či 
dvojmetrové úseky, ale doslova stovky metrov, 
ktoré si žiadajú opravu. Ide o úsek Kratinovej 
ulice, pravostranne po I. kolóniu (400 m). Na to 
následne nadväzuje Medňanského ulica, kde 
by sa mal urobiť povrch cesty od križovatky 
s Kratinovou po Zelenú ulicu a zároveň by malo 
dôjsť na budovanie chodníka k bytovkám na 
Medňanského ulici 2 – 10. Je to kritický úsek, 
pretože tam sa pohybujú aj ťažšie vozidlá, na-
príklad aj Brantnera pri manipulácii s odpadko-
vými nádobami.

Opravovať budú aj chodníky 
vo vnútroblokoch
Všetky mestské časti teraz dobieha minulosť. 
Budovali sa veľké bytové domy, no k nim nebo-
la taká frekventovaná doprava a nebolo toľko 
motorových vozidiel na sídliskách. Obyvatelia 
teraz budú musieť strpieť trochu nekomfortu, 
ale odmenou im budú opravené komunikácie 
vo vnútroblokoch, ktoré majú aj štyri desiatky 
rokov. Hlavne v časti Priekopa 4 došlo už k roz-
padu liatych blokov a naozaj je nutná oprava. 
Ide hlavne o vnútroblok Ulice Matúša Dullu.

Následne by sa mohli opravovať chodníky na 
Kolónii I. až III. Opäť nejde o malé fliačiky, ale 
niekoľko stometrové úseky, ktoré majú už mož-
no aj polstoročie používania za sebou.

Potešujúca pre obyvateľov bude správa, že 
v štádiu rozpracovania stavebného povolenia je 
parkovisko na Ulici M. Dullu a poslanci plánujú 
zabojovať o financie, aby sa v najkratšom čase 
aj vybudovalo. Jana Cikhartová

MČ PRIEKOPAMČ ZÁTURČIE

Deti si tridsiatku materskej školy pripomenuli 
programom aj vo vlastných triedach.

Foto: archív MŠ

Škôlka v Záturčí je plná 
šťastných detí
Materská škola na Ulici Štefana Furdeka oslávila 30 rokov od 
svojho založenia. Dnes do nej vodia svoje deti aj rodičia, ktorí 
prekračovali jej prah vo vlastnom detskom veku.

medzníky v histórii MŠ terajšia riaditeľka Hele-
na Kernová.

Dodala, že počas trvania škôlky sa síce v nej 
menil personál, ale nie zameranie, ktoré vždy 
preferovalo výchovu a vzdelávanie všetkými 
pokrokovými metódami, tvorivosť detí a dopl-
ňovanie vybavenia. Čo dominuje, to je pestova-
nie dobrého vzťahu medzi pedagógmi a deťmi. 
Neskutočne sa na seba tešia každý deň a spo-
ločne strávené chvíle si dokonale užívajú.

„Za tri desaťročia prešli rukami, ale hlavne 
srdcom učiteliek stovky detí, ktoré sa zapísali 
do ich spomienok, preto sú hrdí na to, že gene-
rácia prvých žiakov sem rada privádza už svoje 
deti,“ pripomenula H. Kernová.

Poďakovala mestu Martin za pomoc a sú-
činnosť v riešení niekedy aj problematic-
kých situácií, ale aj poslancom za to, že 
udržujú so zariadením aktívnu spoluprácu. 
 Jana Cikhartová
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MČ ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Úplne nové centrálne detské ihrisko na Sucháč-
kovej ulici na Ľadovni už pár týždňov zapĺňajú 
v sprievode rodičov či starých rodičov deti nie-
len z najväčšieho martinského sídliska, ale i zo 
susedných Jahodník. Areál sa zmenil na nepo-
znanie. Spočiatku síce čelil aj kritike obyvateľov, 
keďže po zime ešte nebolo všetko hotové, no 
so záverečnými prácami rástla i spokojnosť Ľa-
dovčanov.

Decká z Ľadovne i Jahodník už šantia na novom ihrisku
Najmenším deťom vraj oproti minulému stavu chýbajú domčeky 
so šmýkačkami. No podľa poslancov sa tento univerzálny hrací 
prvok môže ešte doplniť. Miesto na to je.

V Tomčanoch si druhú májovú stredu miestny 
klub Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorého sú 
však členmi aj Martinčania z rôznych častí mes-
ta, uctil Deň matiek. Prítomným ženám k sviatku 
zablahoželal poslanec Marcel Maťovčík a gratu-
láciu i ku Dňu rodiny, ktorá sa už týkala i mužov, 
pridala viceprimátorka mesta Martin – Tatiana 
Červeňová. V klube ich už majú tak trochu za 
svojich.

„Vždy sa snažíme spestriť naše stretnutia aj 
vlastným kultúrnym programom. Nie sme žiad-
ni umelci, no zahrať a zaspievať si vieme. Na 
harmonike zahral Ondrej Kolčák, do spevu nás 
vyzvali Naďka Rybárová a Milka Malková. Na 
vlastnoručne vyrobenej fujare nám premiérovo 
zahral Ludvík Brňák a zvládol to výborne. No aj 
ja som prispela recitáciou básne,“ smiala sa Ľu-
bica Tomčányiová, predsedníčka klubu.

Seniori majú najväčšiu radosť z toho, že sa 
vôbec stretnú, v čom im dlhé mesiace bránila 
pandémia koronavírusu. No tento rok už stihli 

Seniori v Tomčanoch si uctili Deň matiek

fašiangy a aj MDŽ. „Konečne sme zase spolu 
a bez rúšok, tá izolácia nám už poriadne liezla 
na nervy, hoci sme opatrenia chápali. Do klubu 
rady chodíme, je tu dobrá partia. Vieme sa po-
zhovárať i zabaviť, je nám spolu dobre,“ zhodli 

sa Emília Machovičová a Miloslava Hogová.
V Tomčanoch si takmer vždy aj niečo pod zub 

pripravia. Po prípitku sa podávalo pečené kura-
cie stehno a zemiakové pyré, no vysoko medzi 
prítomnými bodoval aj špenátový koláč. (KP)

Kultúrny program si 
seniori a seniorky vedia 
sami pripraviť.
Foto: Roman Kopka

„Pod staré ihrisko sa podpísal zub času, via-
ceré hracie prvky už boli poškodené a pre deti 
čoraz viac nebezpečné. Jeho správca – SAD Ži-
lina, ho chcel za euro previesť do správy mes-
ta, no usúdili sme, že opravovať ho už nemalo 
zmysel, a tak sme sa rozhodli pre vybudovanie 
nového, ktoré už spĺňa aj požadované bezpeč-
nostné kritériá,“ povedala Tatiana Červeňo-   
vá.

Ihrisko je rozdelené do viacerých sektorov, 
veľká sieťová preliezačka či lezecká stena s do-
padovými plochami teší najmä väčšie deti, men-
šie sa zas rady hrajú v pieskovisku, obľúbený je 
aj kolotoč či hojdačky.

„Ale trošku tým malým deťom chýbajú 
domčeky so šmýkačkami, ktoré tu predtým boli. 
Ak by sa takýto prvok doplnil, tak by bolo ih-
risko už celkom kvalitne vybavené. Nás starších 
potešili aj lavičky, je ich tu viac a máme si kde 
sadnúť,“ povedala Martinským novinám jedna 
z mamičiek.

Súčasťou areálu je aj prístupový chodník, ve-
rejné osvetlenie, nasadil sa živý plot, ktorý má 
ihrisko oddeliť od blízkych parkovacích plôch.

„Jeden sektor ihriska máme ešte voľný a na 
ňom môžeme doplniť žiadané hracie prvky, 
v tom problém nevidím,“ podotkol Martin Kal-
nický, predseda VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tom-
čany.

Viac ho mrzí, že oproti pôvodným plánom 
vzrástla podľa jeho slov cena za konečné dielo 
z približne plánovaných 70-tisíc eur na 90-tisíc 
eur, čo bolo spôsobené nárastom cien staveb-
ného materiálu na trhu.

„A v tejto sume ešte neboli zarátané náklady 
na lavičky či zeleň,“ povzdychol si predseda vý-
boru mestskej časti. Výhrady smeroval aj k in-
štalovaniu podlahy, ktorá podľa neho nebola 
kvalitne položená. „Určite budeme žiadať s ko-
legami nápravu,“ zdôraznil Martin Kalnický.

 Roman Kopka

Pre väčšie deti je určená sieťová 
preliezačka.
Foto: Roman Kopka
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MČ STRED

Každá trieda mala podľa plánu pridelenú jednu 
lokalitu, na ktorej za dve hodiny urobila poria-
dok. Mudroňkáči prešli areál školy a školskej 
jedálne, sídliská a okolie bytoviek na Björnso-
novej ulici, Vajanského námestie, Štúrovo ná-
mestie, Malú horu, Hviezdoslavov park, Pred-

Mudroňkáči upratovali v strede 
mesta – naplnili 40 vriec odpadu

nádražie… a naplnili 40 veľkých vriec odpadu.
Medzi nájdenými vecami bol aj krásny náhr-

delník, zavárané chilli papričky, topánky, plas-
tový obal z mikrovlnky, pneumatiky, cumeľ, 
mince, čipy, (ne)lietajúci koberec, kabelka, opa-
sok, dáždnik, kľučka, kefa, drevená skrinka, časť 

lyže, vysávač, sklenený popolník, stierač z auta, 
traky, spodná dámska bielizeň… Mudroňkáči 
ukázali, že dobré skutky sa dajú robiť nielen 
v škole, ale aj v našom životnom prostredí.

Súčasťou vydarenej akcie boli aj súťaže 
o najakčnejšiu fotografiu a najzaujímavejší 
drobný odpad, ktorý žiaci našli. Ceny do súťa-
že venovali ZŠ P. Mudroňa a redakcia časopisu 
Fľak.

Najakčnejšou sa stala spoločná fotografia 1. 
A, B triedy s veľkým nápisom z vrchnákov z PET 
fliaš – Deň Zeme 22. 4. 2022. Najzaujímavejšiu 
vec našli žiaci 7. B triedy – bola to zachovalá 
valaška. A najdôležitejšou vecou bol platný 
občiansky preukaz, ktorý žiaci 6. B odovzdali 
mestskej polícii.

Bruno Horecký

Posledný aprílový piatok pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali 
pedagógovia zo ZŠ na Ulici P. Mudroňa už tradičnú brigádu. Spo-
lu so žiakmi školy zbierali drobné odpadky (papiere, obaly, igelity, 
plasty, PET fľaše a pod.) v okolí školy a v mestskej časti Stred. 

Rohož – aj toto našli mali 
brigádnici v strede mesta.

Foto: B. Horecký

Momentka 
z brigády.
Foto: B. Horecký

KOMENTÁRANINY 
MILANA LECHANA Májový trilok

Môj jarný aspekt
na lásku mieri
(netreba toľko slov).
Nejedna žena
žije nad pomery.
Z pomerov.

Poučka
Ženské slzy sa nevysúšajú vreckovkou, ale ce-
lými šatami.

Hviezdoslavov park
Ja: - Slečna, čo robíte v 5. mesiaci najradšej?
Ona: - Áno, po druhé divadlo a po tretie rada 
čítam.

Odpočuté na pešej zóne
Rúž je jediný dar, ktorý muž dostane po kúskoch 
späť.

Slovenské príslovie odborným jazykom
Kinetická energia eroticky motivovaného bila-
terálneho vzťahu môže byť použitá k transferu 
vyšších geologických útvarov. /Láska hory pre-
náša/.

V Hoteli Turiec
O polnoci klope na dvere krásnej mladej dievči-
ny nedočkavý mládenec.
- Kto je tam? – pýta sa ona.
- Tu je duch.
- Tak v tom prípade môžeš vojsť kľúčovou dierkou.
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V aktuálnej divadelnej sezóne Martin podľa 
všetkého zažije divadelný festival Dotyky 
a spojenia už po druhý raz. Ako sa to stalo?
Jednoducho. Pandémia neumožnila organizovať 
ho v tradičných júnových termínoch v rokoch 
2020 ani 2021, tak sme sa v minulom roku v sep-
tembri, keď to opatrenia dovolili, rozhodli začať 
ním divadelnú sezónu. Ponúkli sme sedemdňo-
vý plnohodnotný program, štyridsiatku produk-
cií, mali sme úžasný divácky ohlas a hoci nás to 
stálo veľa organizačnej práce počas divadelných 
prázdnin, niet čo ľutovať. Podarilo sa to najmä 
vďaka ústretovému prístupu Fondu na podpo-
ru umenia, s ktorým máme na festival trojročnú 
zmluvu a umožnil nám presúvať termíny, vďaka 
podpore nášho zriaďovateľa – ŽSK a aj finančnej 
podpore mesta Martin.

Aký mal program?
Ponuka v septembri sa nelíšila od toho, čo zvyk-
neme divadlám i divákom sprostredkovať. Mal 
všetky programové sekcie, predstavenia s dis-
kusiami s tvorcami, venovali sme sa rozborom, 

Patrónmi Dotykov a spojení budú Božidara 
Turzonovová a Jevgenij Libezňuk

ožila aj záhrada Slovenského národného múzea, 
diváci tu videli Bratislavské bábkové divadlo. Viac 
priestoru sme venovali absolventským predsta-
veniam Akadémie umení Banská Bystrica a Vyso-
kej školy múzických umení Bratislava. Ukázalo sa, 
že to bolo dobré rozhodnutie.

Zopakujete ho?
Áno. Dotyky a spojenia Junior mali v progra-
me zvyčajne dve predstavenia. Po vlaňajšom 
dobrom ohlase aj v júnovej ponuke bude šesť 
produkcií z divadelných škôl. Začnú sa 20. júna 
v divadle, potom sa festivalový blok presunie do 
Bar Musea, kde do piatka odohrajú študenti ďal-
šie predstavenia. Diváci si všetky môžu pozrieť 
zdarma. Študentská prezentácia je dôležitá, lebo 
účastníkmi festivalu sú aj režiséri, dramaturgo-
via, umeleckí šéfovia či riaditelia divadiel a aj pre 
nich je dôležité poznať tvorbu študentov a aktu-
álny potenciál v školách.

Čo čaká účastníkov festivalu a jeho divákov 
v júni?
Chceme, aby sa Martin opäť stal na týždeň 
„hlavným mestom slovenského divadla“. Festi-
val bude trvať od 20. do 25. júna a budú mu 
patriť nielen priestory SKD, ale aj Divadelné ná-
mestie, časť programu sa presunie aj do záhrady 
Slovenského národného múzea, ale aj na lúku 
niekde v blízkosti Martina. Ponuka je štandard-
ná – do Martina prídu slovenské profesionálne 
divadlá s predstaveniami, ktoré v sezóne najviac 
zaujali, a dramaturgická rada festivalu ich vy-
hodnotila ako najinšpiratívnejšie. Diváci sa majú 
na čo tešiť, lístky budú v predaji od konca mája.

No predsa len, upozornite na niektoré 
výnimočnosti…
K nim bude určite patriť sekcia, ktorú sme na-
zvali Program pre mladé publikum. Je to preto, 
lebo festival prinesie aj náročnejšie produkcie. 
Chceme, aby žiaci, študenti aj pedagógovia 
a tvorcovia mali priestor na dialóg. Už vlani sme 

s festivalovým programom išli aj do škôl, urobí-
me to aj v tomto roku a do niektorých základ-
ných a stredných škôl presunieme časť predsta-
vení. Divadlá ich tam odohrajú, a potom budú 
o nich hovoriť so žiakmi a ich učiteľmi.

Ale noviniek je ešte viac. Počuli sme 
napríklad o divadelnej kaviarni BREPT…
Na vymenovanie celej ponuky festivalu nie je 
dostatok priestoru, ale áno – v ponuke budú 
výstavy, krst knihy, pouličné divadlo, taneč-
né i hudobné produkcie na námestí, naživo  
streamované diskusie o predstaveniach a našu 
kaviareň využijeme nielen na stretnutia tvorcov, 
ale aj na scénické čítania, napríklad. Uvažujeme 
o sprostredkovaní tvorby ukrajinských autorov. 
V Martine i okolí mesta teraz žije pomerne širo-
ká komunita Ukrajincov a chceme, aby vnímali 
našu podporu. Nie je to ešte presne vyprofilova-
né, ale určite ponúkneme program aj pre ukra-
jinské rodiny.

Festival má vždy patrónov. Ktorí to budú 
v tomto roku?
Som rád, že našu ponuku prijali Božidara Turzo-
novová a Jevgenij Libezňuk.

Aké zastúpenie na festivale, okrem jeho 
organizácie, bude mať Slovenské komorné 
divadlo?
Do hlavného festivalového programu sa zaiste 
dostane niektorý z titulov sezóny. Ale na Jána, 
teda 24. júna, odohráme v záhrade SNM Sen 
noci svätojánskej. Verím, že zapôsobí mágia 
svätojánskej noci a tento domáci príspevok sa 
stretne s diváckym ohlasom. A ešte jedna výni-
močná udalosť – priamo na festivale (v ponde-
lok 20. 6.) sa bude nakrúcať relácia Večera s Mi-
chalom Havranom, diskusiu počas festivalového 
týždňa RTVS aj odvysiela.

Hoci najväčšie organizátorské bremeno 
festivalu nesie divadlo, pomáhajú mu aj iné 
martinské inštitúcie?
Mesto vníma festival ako svoj a podob-
ný postoj majú aj jeho inštitúcie. Spolu-
pracujeme so Slovenským národným mú-
zeom a jeho Múzeom kultúry Čechov na 
Slovensku, ďalej s Turčianskou knižnicou, Kul-
túrnou scénou, Obchodným centrom Galéria, 
finančne nás podporuje aj mesto Martin, veľa 
prevádzok v centre mesta prispôsobuje svoje 
otváracie hodiny festivalu tak, aby sa účastníci 
mali kde občerstviť aj neskoro večer. Do mesta 
za festivalový týždeň príde 10- až 15-tisíc ľudí. 
 Viera Legerská

Divadelný festival Dotyky 
a spojenia bude v osvedče-
nom termíne – tentoraz od 20. 
do 25. júna. Hovoríme o ňom 
s riaditeľom Slovenského ko-
morného divadla v Martine 
Tiborom Kubičkom.

Tibor Kubička, riaditeľ 
Slovenského komorného 
divadla v Martine.
Foto: B. Konečný

VRCHOLY SEZÓNY BUDÚ DVA

Festival Dotyky a spojenia je vrcholom diva-
delnej sezóny na Slovensku. 

Martin bude mať ale ešte jeden – 29. júna 
derniéru mimoriadne úspešného projektu di-
vadelného sitkomu www.narodnycintorin.sk. 
Pre veľký záujem divadlo odohrá v Národnom 
dome dve predstavenia – o 17. a 19. h.
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Ak dôjde k odbornému 
posúdeniu reklamácie, 
platí ho predávajúci

Čo má robiť zákazník, ktorému v obchode 
odmietnu uznať reklamáciu?

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služ-
by v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, ná-
hradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu 
svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických 
záujmov a na podávanie podnetov a sťaž-
ností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly 
a obci pri porušení zákonom priznaných 
práv spotrebiteľa.

Predávajúci je povinný reklamáciu vyba-
viť do 30 dní a o vybavení reklamácie po-
skytnúť spotrebiteľovi písomné stanovisko. 
Jedným z možných spôsobov ukončenia re-
klamačného konania je aj zamietnutie rekla-
mácie.

Pri zamietnutí reklamácie zákon o ochrane 
spotrebiteľa rozlišuje osobitné povinnosti pre-
dávajúceho pri reklamácii v priebehu prvých 
12 mesiacov od kúpy a po uplynutí 12 mesia-
cov od kúpy.

Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy
Za predpokladu, že spotrebiteľ uplatnil re-
klamáciu v priebehu prvých 12 mesiacov od 
kúpy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu 
len na základe odborného posúdenia. V tom-
to prípade je predávajúci povinný poskytnúť 
spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia 
najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia rekla-
mácie.

Pre úplnosť uvádzame, že odborným posú-
dením sa rozumie písomné vyjadrenie znal-
com, autorizovanou, notifikovanou a akredi-
tovanou osobou, alebo osobou oprávnenou 
výrobcom na vykonávanie záručných opráv, 
tzv. určenou osobou. Náklady spojené s vy-
pracovaním odborného posúdenia hradí 
predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok od-
borného posúdenia. Predávajúci nemôže od 
spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na 
odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace 
s odborným posúdením.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 
12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju za-

OTÁZKA PRE ADVOKÁTKU

mietol, osoba, 
ktorá reklamá-
ciu vybavila, je 

povinná v dok-
lade o vybavení 

reklamácie uviesť, 
komu môže spotrebiteľ 

zaslať výrobok na odborné 
posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné 
posúdenie určenej osobe, náklady odborného 
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisia-
ce účelne vynaložené náklady hradí na svoje 
náklady predávajúci bez ohľadu na výsledok 
odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odbor-
ným posúdením preukáže zodpovednosť pre-
dávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť 
znova.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 
zamietnuť
Počas vykonávania odborného posúdenia 
záručná doba neplynie. Predávajúci je povin-
ný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa 
znova uplatnenia reklamácie všetky náklady 
vynaložené na odborné posúdenie, ako aj 
všetky s tým súvisiace účelne vynaložené ná-
klady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno 
zamietnuť.

Samozrejme, keby ste sa nedostali k svojim 
nárokom, a to aj napriek vyššie uvedenému, 
je potrebné sa obrátiť s uplatnením nároku 
na súd, príp. je možné obrátiť sa na združe-
nia, ktoré sú podľa zákona oprávnené na zá-
klade súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho 
sprostredkovať riešenie sporov medzi spotre-
biteľom a predávajúcim pri vybavovaní rekla-
mácií.

Silvia Tatarková,
Miroslav Mazúch

AK JUDR. SILVIA TATARKOVÁ, AK JUDR. SILVIA TATARKOVÁ, 

Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, 
tel.: 043/42 88 660, 0903 426 159, 
e-mail: tatarkova@tatarkova.sk

KULTÚRNE MENU 
Pavol Bohdan Zápotočný opäť zažia-
ril na pódiách. Mladý martinský klavirista 
sa koncom marca stal absolútnym víťazom 
súťaže študentov slovenských konzervatórií 
v Žiline. Nebol to jeho jediný úspech v ne-
dávnych týždňoch. V českom Broumove bol 
1. apríla už 12. ročník medzinárodnej súťaže 
pre mladých klaviristov, na ktorom klaviris-
ta súťažil v kategórii do 17 rokov a získal 2. 
miesto. Koncom apríla sa v žilinskom Dome 
umenia Fatra predstavil na koncerte víťazov 
slovenských konzervatórií. Pavol Bohdan 
Zápotočný študuje v 3. ročníku na Žilinskom 
konzervatóriu v triede Dariny Švárnej.

Spravodliví v Slovenskom komornom 
divadle. V tejto divadelnej zóne bude v SKD 
ešte jedna premiéra – 3. júna. V réžii L. Bru-
tovského divadlo uvedie drámu Alberta Ca-
musa Spravodliví, ktorej témou je stretnutie 
s politickým terorizmom. No ešte predtým 
SKD okrem svojich titulov pozýva divákov na 
Zbabranú hru v podaní hercov DJZ Prešov 
(26. 5.). Na druhej strane naše divadlo bude 
hosťovať v Trnave a Košiciach s komédiou 
Sen noci svätojánskej.

PC/tablet kurzy v knižnici. Turčianska 
knižnica pokračuje v organizovaní počí-
tačových kurzov pre začiatočníkov – pre-
važne seniorov. Sú zamerané na prácu aj 
so smartfónom, FB, e-mailom a podobne. 
Stačí sa prihlásiť na pracovisku s náučnou 
literatúrou.

Zrkadlo duše. V Múzeu kultúry Rómov 
na Slovensku na martinskej Malej hore je 
ešte do 5. júna inštalovaná výstava Zrkadlo 
duše, predstavuje výber z tvorby Šarloty 
Bottovej. Vo svojich dielach zobrazuje por-
tréty známych osobností, ale aj bežných 
ľudí.

Nazrite do infobanky ČTK. Slovenská 
národná knižnica v Martine počas celé-
ho roka sprístupňuje databázu Infobanky 
ČTK, ktorá zahŕňa aktuálne spravodajstvo, 
súhrn očakávaných udalostí a spravodaj-
ský archív. Prístupná je v priestoroch SNK.

V open-air galérii Človečina to ľudské 
v nás. Do konca mája sa môžu chodci na 
martinskej pešej zóne pristaviť pri výstave 
Človečina to ľudské v nás. Je výsledkom 
výzvy Turčianskeho kultúrneho strediska 
a jej cieľom bola potreba cez fotografie 
reflektovať pocity dneška. Pätnásť prí-
spevkov na výstavu vybral známy fotograf 
Marek Pupák.

(VL)
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V stredu 10. mája prijal primátor mesta Martin 
Ján Danko v spoločnosti kolegyne a kolegov 
z vedenia mesta na radnici hokejistov Martina, 
aby im zagratuloval k 2. miestu v Tipos sloven-
skej hokejovej lige. Zároveň sa im poďakoval 
za pôsobivú reprezentáciu nášho mesta a odo-
vzdal im ocenenie za tímovú súdržnosť, húžev-
natosť a vôľu bojovať o víťazstvo v súťaži.

Nepochybne martinský hokej vo svojej dlhej 
hokejovej histórii dosiahol najmä počas svojho 
exraligového pôsobenia mnoho významnejších 
úspechov, ale po jednom z nich prišiel pred pár 
rokmi tvrdý ekonomický úder a tým i športový 
pád, ktorý by asi len málokto rozdýchal. Nový 
klub – HK Vitar Martin to dokázal.

Dobre odvedená robota
„Škriabať sa zo samého dna, z II. ligy do prvej 
a v nej patriť za krátky čas k najlepším, je po-
tvrdením dobre odvedenej koncepčnej roboty, 
ktorá v tejto opäť mimoriadnej zložitej sezóne 
poznačenej covidom vyvrcholila pozoruhod-
ným výsledkom. Iste, bezprostredne po dra-
matickej finálovej sérii, keď vás, ctení hráči, 
súper zo Žiliny ani raz nezdolal v riadnom hra-
com čase, ste si strieborné medaily preberali 
možno aj so smútkom či slzami v očiach, no o 

Hokejisti dostali pozvánku na radnicu, 
mesto im poďakovalo za úspešnú sezónu
Škriabať sa zo samého dna, z II. ligy do prvej a v nej patriť za krátky čas k najlepším, je potvrdením 
dobre odvedenej koncepčnej roboty, ktorá v tejto opäť mimoriadnej zložitej sezóne poznačenej covi-
dom vyvrcholila pozoruhodným výsledkom.

chvíľu, keď bolesť prešla, musela na povrch vy-
plávať hrdosť na všetko, čo ste dokázali. Nám, 
priaznivcom martinského hokeja, to bolo jasné 
hneď, druhé miesto v Tipos slovenskej hokejo-
vej lige má v súčasnej situácii obrovskú cenu. 
Najmä tým, že tento skvelý výsledok mladého 
martinského tímu podčiarkli výborné výko-
ny na ľade, ktoré boli okorenené nesmiernou 
obetavosťou, húževnatosťou, ale i nepoddaj-
nosťou. Aj vďaka týmto vašim vlastnostiam sa 
opäť zaplnil štadión, o hokeji sa niekoľko dní 
rozprávalo v celom meste,“ povedal primátor 
Ján Danko.

Prísľub do budúcnosti
Hráči vytvorili spolu s vedením a realizačným 
tímom dobre fungujúcu partiu, ktorá dokázala 
zvládnuť mnoho ťažkých prekážok. Začiatok 
sezóny nebol najlepší, aj v tabuľke boli Martin-
čania chvíľami nízko, ale krôčik po krôčiku išli 
hore. Už tretie miesto po základnej časti bolo 
vzhľadom na okolnosti parádne. A potom priš-
lo play-off, tvrdá bitka s Dubnicou, ktorá muž-
stvo ešte viac zocelila pred ďalšími bojmi. 

Martinčania preskočili aj Skalicu, ktorá bola 
po spomínanej základnej časti o stupienok 
pred nimi. Vo finále sa favorizovaný súper zo 

susednej Žiliny poriadne zapotil. Asi čakal ťaž-
kú sériu, no určite nie taký húževnatý odpor.

„Nielen vaše výkony, ale aj tá obrovská vôľa 
bojovať za martinské farby, sú prísľubom do 
budúcnosti. Verím, že čoskoro opäť zaklopeme 
na extraligové brány. Martin je aj hokejovým 
mestom a najvyššiu súťaž si zaslúži. Samozrej-
me, k tomu treba mať aj adekvátne podmienky. 
Verím, že aj dobudovanie tréningového hokejo-
vého štadióna, ktorý sme vlani otvorili, ku kvalit-
nejším podmienkam prispieva. Prevádzkujeme 
i starý zimný štadión a prispievame aj dotáciou 
na činnosť klubu. Viem, mohlo by to byť aj viac, 
ale v súčasnej zložitej dobe, robíme, čo môže-
me,“ podotkol Ján Danko.

Milan Murček, riaditeľ HK Martin bez-
prostredne po slávnostnej ceremónii Martin-
ským novinám povedal, že klub si prijatie na 
radnici veľmi váži a poďakoval sa vedeniu mes-
ta aj za ocenenie, ktoré sa celému tímu dostalo.

„Nie je to každodenná udalosť, o to viac si 
ju všetci ceníme. My už v prvej lige dlhodobo 
útočíme na najvyššie miesta a za tie štyri roky 
je to po prvý raz, čo sme sa tu na takejto sláv-
nosti stretli. Určite je to aj vzpruha pre chlap-
cov do ďalšej práce, ktorú máme pred sebou.“

Roman Kopka

Foto: Roman Kopka
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Najprv bolo trošku vidieť, že sa hráči lepšie 
cítia na ľade ako pri plnení si spoločenských 
povinností, ale po prvých vyslovených slovách 
vďaky, odovzdaní ocenení za úspešnú hoke-
jovú sezónu a prípitku, ktorý predniesol pri-
mátor Ján Danko, sa atmosféra na slávnostnej 
ceremónii uvoľnila. Spontánny potlesk od hrá-
čov si šéf martinskej radnice vyslúžil najmä po 
tom, keď kolektívu HK Vitar Martin oznámil, že 
vedenie mesta ocení úspech hokejistov sumou 
10 tisíc eur.

Kapitán Matej Dírer povedal, že si pozvanie 
od predstaviteľom mesta a aj udelené ocene-
nia vážia.

„Je to nepochybne i zadosťučinenie za tú 
robotu, ktorú robíme. Pre Martin sa snažíme 
odvádzať len to najlepšie, veď mnohí z nás 
sme Martinčania, ktorým srdce bije aj pre naše 
mesto.“

Na ceremónii odznelo aj to, že vedenie klu-
bu urobí maximum preto, aby úspešný tím 
zostal pohromade aj v ďalšom ročníku Tipos 
slovenskej hokejovej ligy. Isté už je aj zloženie 
realizačného tímu, hlavným trénerom ostáva 
Daniel Babka, jeho asistentom bude Ján Ta-
baček a brankárov bude mať ďalej na starosti 
Marián Richter.

„Z tých prvých rozhovorov, ktoré sme už 
viedli, sa zdá, že je veľká šanca, že sa základ 
mužstva nezmení. Ak by sa tieto zámery na-

Kapitán hokejistov verí, 
že Martin bude ešte silnejší
Matej Dírer tvrdí, že za tohtoročným úspechom martinského tímu 
je najmä dobrá partia. Keďže mužstvo z väčšej časti ostane pohro-
made, môže v novej sezóne opäť útočiť na najvyššie priečky.

plnili, bolo by to super,“ myslí si Matej Dírer, 
ktorý vyzdvihol obrovskú vnútornú silu a cha-
rakter mužstva.

„Fanúšikovia vedia, že začiatok sezóny sme 
mali ťažký, dá sa povedať, že za pochodu sa 
formovalo nové mužstvo, ktoré ale spočiatku 
trápili i zranenia skúsenejších hráčov, čo sa 
podpísalo aj pod horšie počiatočné výsled-
ky. Vedenie klubu s trénermi následne urobili 
veľa pre posilnenie tímu, ktorý potom nasko-
čil na víťaznú vlnu a od zápasu k zápasu sme 
sa posúvali aj v tabuľke smerom hore. Pozi-
tívny obrat nám nepochybne zdvihol aj seba-
vedomie. Potom prišlo play-off, mimoriadne 
náročná séria s Dubnicou, ktorú sme zdolali 
až po siedmich zápasoch, nás ešte viac psy-
chicky nakopla a verili sme nielen v postup do 
finále, ale aj tomu, že v ňom zdoláme Žilinu. 
Nepodarilo sa to napokon, ale každý vie, že 
sme k tejto méte nemali ďaleko. Verím však, že 
v budúcej sezóne budeme ešte silnejší a pôj-
deme za vytúženým cieľom. V Martine je teraz 
dobrá partia, ktorá vie odviesť tvrdú robotu, 
vie byť disciplinovaná a ktorej veľkou devízou 
sú srdciari ochotní pre mužstvo urobiť maxi-
mum. Na tom základe sa dá veľa postaviť,“ 
myslí si jeden z lídrov tímu Matej Dírer, ktorý 
v 64 odohraných zápasoch nazbieral 52 bodov 
za 26 gólov a 26 prihrávok.

Roman Kopka

Matej Dírer ako 
kapitán doviedol 
mužstvo až do finále 
I. ligy.
Foto: Igor Pĺž

Burzík: Chalanov 
som celý čas 
podporoval
Mladý obranca nemohol pre zranenie za-
siahnuť do zápasov v play-off.

Obranca Jakub Burzík na februárový zápas so 
Žilinou, ešte v rámci základnej časti, nemá naj-
lepšie spomienky. Utrpel v ňom vážne zrane-
nie, keď po jednom zo súbojov mu protihráč 
nešťastne prerezal achilovku. Zápasy v play off, 
a samozrejme i tie finálové, tak sledoval len 
v úlohe diváka.

„Bolo to pre mňa ťažké a musím povedať, že 
som bol oveľa nervóznejší, ako keď hrám. Celé 
play-off a najmä finále, som veľmi intenzívne 
prežíval, žil som s mužstvom, bol som pri ňom 
takmer každý deň a snažil som sa chalanov čo 
najviac podporiť a povzbudiť. Nášmu tímu som 
vo vyraďovacej časti veril, naozaj sme vytvorili 
dobrú partiu, a preto ma neprekvapilo, že sme 
to dotiahli až tak ďaleko. Už tomu len chýbala 
čerešnička na torte v podobe víťaznej série nad 
Žilinou, k čomu sme nemali ďaleko.“

Stále ešte vekom mladý obranca, Jakub má 
24 rokov, ešte nevie, kde bude pôsobiť v ďalšej 
sezóne.

„Nejakú ponuku už mám, no čakajú ma aj ro-
kovania s pánom Murčekom, tak uvidím, ako sa 
napokon rozhodnem. V prvom rade sa musím 
dať zdravotne do poriadku, ešte stále som vo 
fáze rehabilitácie,“ povedal Jakub Burzík. (KP)

K úspešnej sezóne gratuloval 
Jakubovi Burzíkovi aj primátor 

mesta Martin Ján Danko.
Foto: Roman Kopka



MARTINSKÉ NOVINY 21ŠPORT

Hokejoví funkcionári majú práve v tomto ob-
dobí najviac práce a je logické, že v súčasnosti 
už viac myslia na novú sezónu, než na tú pred-
chádzajúcu. Napriek tomu sme pri debate s Mi-
lanom Murčekom, riaditeľom HK Vitar Martin, 
zabŕdli aj do minulých týždňov, kedy vrcholili 
finálové súboje Turčanov s favorizovanými Ži-
linčanmi.

„Ja som pred finále veril, že vyhráme 4:0 na 
zápasy. Teraz to možno vyznieva nadnesene, no 
od takéto výsledku série nás podľa mňa delilo 

Hráči chcú dokončiť 
rozrobenú robotu

len 18 sekúnd v treťom finálovom súboji, keď 
sme v samom závere riadneho hracieho času 
prišli o tesné vedenie,“ povedal Milan Murček.

V čom je sila mužstva
„Súper následne vyhral v nájazdoch a doslova 
ušiel hrobárovi z lopaty, keďže už potom uspel 
aj v ďalších stretnutiach. Či už po predĺženiach, 
alebo opäť v nájazdoch. Iste, po takejto sérii 
sme boli všetci smutní, lebo bolo v našich si-
lách ju vyhrať, ale po čase sme si uvedomili, že 

mužstvo dosiahlo vzhľadom na všetky okolnos-
ti parádny výsledok. Sila nášho mužstva spočí-
vala najmä v tom, že jeho základ tvorili najmä 
naši odchovanci, ktorí v Martine ostali i napriek 
tomu, že ich lanárili aj iné kluby. Títo skúsení 
borci potiahli aj mladých hráčov, čo spolu pri 
vhodnom doplnení kádra znásobovalo našu 
silu. Tá, samozrejme, spočívala aj v skvelej 
partii, ktorá sa bila v ťažkých zápasoch o kaž-
dý centimeter ľadu,“ pochvaľoval si súdržnosť 
a odolnosť Milan Murček.

Podobným spôsobom by Martinčania chceli 
poskladať aj káder pre budúcu sezónu. Riaditeľ 
klubu hovorí, že gro tímu ostane pohromade.

Skúsenosti by mali byť našou výhodou
„Mnohí chalani nám pri vzájomných rozhovo-
roch deklarovali, že chcú dokončiť rozrobe-
nú robotu. Všetci sme už dostatočne skúsení, 
máme za sebou štyri sezóny v prvej lige a vie-
me približne odhadnúť, čo nás v blízkej budúc-
nosti čaká. Verím, že sa poučíme aj z chýb, kto-
ré sa či chcete, alebo nechcete vždy pritrafia, 
lebo i tie k životu jednoducho patria. Opäť je 
na stole otázka priameho postupu do extraligy, 
takže aj o to viac je zvýšená naša motivácia. Ale 
tú budú mať aj naši súperi a mnohí z nich, ur-
čite opäť aj Žilina, sa už teraz netaja najvyššími 
ambíciami. Uvidíme, všetko je to ešte ďaleko, 
ale jedno je isté, že sa na novú sezónu už mu-
síme teraz zodpovedne pripravovať,“ zdôraznil 
Milan Murček.

Roman Kopka

Mužstvo spolu vychádzalo aj mimo ľadu, jeho 
sila tak podľa Jána Tabačka výrazne vzrástla.

Ján Tabaček má nepochybne v hokeji už veľa 
zažité, no vo funkciách športového manažé-
ra klubu a asistenta trénera je v podstate ešte 
len nováčikom. Nečudo, že ho to občas ťahalo 
ešte aj na ľad. „Nie je to tak dávno, čo som hrá-
val, takže to volanie bolo niekedy silné. Naozaj 
niekedy u mňa prevládli hráčske emócie, najmä 
pri vypätejších situáciách, na čo si budem mu-
sieť dávať do budúcnosti väčší pozor,“ povedal 
s úsmevom na tvári jeden z najúspešnejších 
martinských hokejistov, ktorí vo svojej hráčskej 
kariére zbieral majstrovské tituly ako na bežia-
com páse. Blízko k veľkému úspechu bol už aj 
vo svojej novej úlohe.

V hokejovom hnutí sa opäť otvorila otázka priameho postupu do 
extraligy. Podľa Milana Murčeka, riaditeľa HK Vitar Martin, by to 
bola veľká výzva pre viacero prvoligistov.  

Milana Murčeka 
(na snímke úplne vpravo) 
teší záujem hráčov 
dokončiť v Martine 
rozrobenú robotu.
Foto: Roman Kopka

„Hoci ten úplný záver sezóny nám nevyšiel 
tak, akoby sme si všetci želali, s odstupom času 
od finálových bojov ju môžeme hodnotiť ako 
vcelku úspešnú, o čom zrejme svedčí aj to pri-
jatie na radnici. Nielen druhé miesto, ale aj spô-
sob, akým sme so Žilinou o celkový triumf v lige 
bojovali, medzi ľudmi zarezonoval, čo nás určite 
všetkých potešilo. Za seba môžem povedať, že 
jedno oko sa smeje, lebo pred súťažou a najmä 
po jej začiatku, keď sa nám i nedarilo, sme až 
na takého umiestnenie možno nepomýšľali, no 
druhé oko plače, lebo sme boli len kúsok od 
ešte väčšieho úspechu,“ podotkol Ján Tabaček, 
ktorý nezabudol vyzdvihnúť aj silu kolektívu, 
ktorý spolu s Danielom Babkom, hlavným tré-
nerom, viedli.

„Netvrdím, že od začiatku bolo všetko ideálne, 
aj mužstvo si prešlo viacerými úskaliami, no s pri-

búdajúcim časom rástla najmä jeho vnútorná 
sila, čo sa prejavilo predovšetkým v sérii s Dub-
nicou, ktorá bola veľmi ťažká. Vtedy bola radosť 
s mužstvom pracovať, chlapci sa tešili na každý 
zápas a jeden pre druhého robil maximum mož-
ného. Tá partia fungovala aj mimo ľadu, držala 
pohromade, čo sa pozitívne odzrkadlilo aj na 
našich výkonoch. Toto všetko je dobrý základ aj 
pre budúcnosť. Verím, že aj nasledujúca sezóna 
bude minimálne taká, ako tá, ktorá sa nedávno 
skončila. Ľudia sa opäť vrátili v hojnom počte na 
štadión a dúfam, že ich budeme mať opäť čím 
potešiť. Určite mnohí naši priaznivci myslia na 
návrat do extraligy, naozaj by Martinu najvyššia 
súťaž svedčala, zvlášť keď si budeme v najbliž-
ších mesiacoch pripomínať 90 rokov martinské-
ho hokeja. No preto, aby sa to všetko naplnilo, 
je treba ostať nohami na zemi a naďalej poctivo 
pracovať. Potom sa aj vytúžený úspech dostaví,“ 
myslí si Ján Tabaček.

(KP)

Keď sa jedno oko teší a druhé plače
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Do Turca zavítali víťazné družstvá a jednotlivci 
Žilinského kraja zo školských kôl, ktorí súťažili 
v šiestich športových disciplínach. O svojich doj-
moch, priebehu a výsledkoch mimoriadne vy-
dareného podujatia sa s čitateľmi Martinských 
novín podelila členka organizačného štábu 
a predsedníčka Olympijského klubu Turiec Elena 
Šmidtová.

Kto stál za organizáciou podujatia a prečo 
práve Martin bol jeho dejiskom?
Celoslovenskú súťaž Olympijského odznaku 
všestrannosti organizuje Slovenský olympijský 
a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po dobrých 
skúsenostiach z minulosti dostal náš Olympijský 
klub Turiec opäť dôveru a bol poverený organi-
záciou krajského kola u nás v Martine. Na jeho 
realizácii sa podieľal aj Atletický klub Martin 
a Centrum voľného času Kamarát. Pozvanie na 
slávnostné otvorenie prijali a účasťou podpori-
li súťažiace deti aj zástupkyňa primátora mesta 
Martin Tatiana Červeňová a Anna Trauerová za 
regionálny úrad školskej správy.

 Kto tvoril účastníkov súťaže?
V športovej hale na Podháji sa stretlo až 163 
šiestakov základných škôl a príslušného ročníka 
osemročných gymnázií z rôznych kútov Žilin-
ského kraja. Zastúpenie tu mali najlepší mladí 
viacbojári z Liptova, Oravy, Kysúc, horného Po-
važia i nášho Turca.

Kto reprezentoval Turiec?
Okres Martin reprezentovali – Základná škola 
s materskou školou J. V. Dolinského, Základná 
škola Jozefa Kronera, Evanjelická spojená škola, 
Gymnázium Jozefa Lettricha, Súkromná základ-
ná škola Tomáša Zanovita a Súkromná základná 
škola na Ul. Východná. Okres Turčianske Teplice 
a región Turca reprezentovali ešte aj žiaci ZŠ J. 
Kollára z Mošoviec.

 
V čom spočívala samotná súťaž?
Súťaž prebiehala v kategórii jednotlivcov – 
chlapcov a dievčat a tiež v súťaži štvorčlenných 
zmiešaných družstiev. Cieľom súťažiacich bolo 
v čo najkratšom čase zdolať náročnú prekáž-
kovú dráhu, ktorá dokonale preverila pohybové 

schopnosti každého jedného pretekára. Najmä 
jeho rýchlosť, ale aj silu, obratnosť, vytrvalosť, 
a tiež mentálne nastavenie, pretože pri doty-
ku, či zvalení prekážky sa k dosiahnutému času 
v cieli pripočítavali penalizačné sekundy. Po ab-
solvovaní kvalifikačného kola 24 najúspešnejších 
jednotlivcov a dve družstvá postúpili do krajské-
ho finále.

 
Ako obstáli martinskí pretekári 
v konfrontácii s početnou a silnou 
konkurenciou severného Slovenska od Tatier 
až po hranice s Českou republikou?
Teší nás, že sme sa my Martinčania prezentovali 
nielen ako úspešní organizátori, ktorým sa do-
stalo uznania od členov SOŠV, Slovenského atle-
tického zväzu a viacerých vedúcich výprav hneď 
po skončení podujatia, ale aj ako úspešní prete-
kári a reprezentanti nášho mesta. Veľmi pekný 
úspech, i keď smoliarsky, zaznamenali členovia 
zmiešaného družstva Súkromnej ZŠ T. Zanovita 
(Tomáš Majcher, Daniel Pavolka, Lucia Kosorí-
nová, Timea Krinertová), ktorí v konkurencii 20 
štafiet obsadili výborné 2. miesto. Žiaľ, tvrdý po-
stupový kľúč posunul do celoslovenského finále 
iba víťazov – kvarteto zo ZŠ Makov. Ešte väčší 
úspech zaznamenali martinskí viacbojári v súťa-
ži jednotlivcov. Zverenci telocvikárky Magdalény 
Sedláčkovej z Gymnázia J. Lettricha nadviazali 
na úspech svojej spolužiačky Kataríny Kurekovej, 
víťazky celoslovenského kola 2021, a vybojovali 
si postup. Farby Martina na celoštátnom finále 
v X-bionic Sphere v Šamoríne (23. – 24. 6.) bude 
hájiť víťaz kategórie jednotlivcov Alexander Mi-
chal Švehla a druhá v súťaži dievčat Alexandra 
Čanádyová.

 
Čo je zmyslom projektu a aké sú jeho 
perspektívy?
Projekt Olympijského odznaku všestrannosti je 
určený pre každé dieťa, nielen pre tie, ktoré sa 
venujú súťažnému športu. Jeho cieľom je moti-
vovať mladých ľudí k aktívnemu pohybu, viesť 
ich k pravidelným pohybovým aktivitám, zlep-
šovať ich pohybové schopnosti a zdravotnú 
odolnosť. Teší nás, že i napriek dlhodobým pro-
ticovidovým opatreniam naďalej rastie záujem 
zo strany škôl a najmä samotných žiakov. Mám 
dvojnásobnú radosť, že na tomto konštatovaní 
majú veľký podiel aj členovia nášho Olympijské-
ho klubu Turiec mnohými svojimi motivačnými 
aktivitami. Pochopiteľne, že nechýbali ani na 
krajskom kole Olympijského odznaku všestran-
nosti a svojím pôsobením ako rozhodcovia, or-
ganizátori či moderátori prispeli k jeho vydare-
nému priebehu.  Martin Ferenčík

Martin hostil účastníkov krajského kola 
Olympijského odznaku všestrannosti
Po Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a Prievidzi sa ešte v polovi-
ci apríla stal aj Martin dejiskom krajského kola Olympijského 
odznaku všestrannosti. 

Postupujúci žiaci do celoslovenského finá-
le OLOV za Žilinský kraj
1. Alexander Michal Švehla, Gymnázium Jo-
zefa Lettricha, Martin
2. Sebastián Trnka, ZŠ Nábrežná 845/17, Ky-
sucké Nové Mesto
3. Lukáš Banáš, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna

Postupujúce žiačky do celoslovenského fi-
nále OLOV za Žilinský kraj
1. Alexandra Krajčíová, ZŠ s MŠ Hradná 342, 
Liptovský Hrádok

POSTUPUJÚCI 2. Alexandra Čanádyová, Gymnázium Jozefa 
Lettricha, Martin
3. Emília Šalatová, ZŠ Komenského 495/33, 
Námestovo
3. Sandra Jaroščiaková, ZŠ Námestie mladosti 
1, Žilina
 
Postupujúce družstvo do celoslovenského 
finále OLOV za Žilinský kraj 
1. ZŠ s MŠ Makov 264 (Sofia Adamcová, 
Kathrin Valková, Nikolas Masnica, Adam Mur-
čo)

2. miesto v súťaži 
družstiev vybojovala  
martinská štafeta
zo Súkromnej ZŠ T. 
Zanovita
Foto: Martin Ferenčík
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Futbalisti Fomatu Martin nevyhrali už v štvrtom 
zápase po sebe a ich zaváhania využili Rakytov-
ce, ktoré ich v tabuľke odsunuli na tretie miesto.

Zverenci trénera Pavla Šuhaja v 22. kole 
v šlágri kola podľahli Dolnému Kubínu, ktorý 
síce v 26. min po vlastnom góle Bobčeka pre-
hrával, no do prestávky dokázal otočiť skóre 
vo svoj prospech. Martin v druhom dejstve mal 
niekoľko možností na vyrovnanie, no napriek 
enormnej snahe sa mu vyrovnať nepodarilo. 
Napriek prehre však Fomat podal solídny vý-
kon, za ktorý sa pred vyše 450 divákmi rozhod-
ne nemusel hanbiť.

Mužstvo nepochybne viac mrzí zaváhanie vo 
Fiľakove, kde síce získalo bod za remízu 2:2, no 
Martinčania ešte pár minút pred koncom viedli 
dvojgólovým rozdielom, a tak cesta domov ne-
bola veselá.

„Chceli sme odčiniť domácu prehru s Dol-
ným Kubínom. Naším cieľom bolo hrať kom-
binačný futbal vo vysokom tempe. Prvý polčas 
bol bojovný, prakticky ani jedno mužstvo si 
žiadnu príležitosť na skórovanie nevypraco-
valo. Cez prestávku som hráčov nabádal, aby 
ďalej pokračovali vo vysokom nasadení, bol 
som presvedčený, že súper to s nami kondič-
ne nevydrží ťahať. Aj sa to potvrdilo, vyšla nám 
v 61. min štandardka, na konci ktorej bol Líš-
ka. Adam o tri minúty pridal po brejku aj druhý 
gól. Vyzeralo to sľubne, no záver zápasu, kedy 
sme nemali súpera k ničomu pustiť, nám z ne-
pochopiteľných dôvodov nevyšiel. Domáci 

Fomat prišiel o dva body v samom závere zápasu

FUTBAL, III. LIGA STRED

Vyzeralo to viac ako sľubne. Fomat ešte pár minút pred koncom viedol o dva góly, no koncovku 
zápasu pokazil.

85. min po našej zbytočnej strate lopty znížili 
a v 90. min dokonca z penalty vyrovnali, ktorej 
predchádzala ďalšia hrubá individuálna chyba. 
Jednoznačne sme stratili dva body a som veľmi 
sklamaný,“ priblížil Martinským novinám prie-
beh zápasu tréner Pavol Šuhaj.

Najbližší domáci 
zápas odohrá 
Martin v sobotu 
proti Liptovskému 
Hrádku. Hrá sa 
v Žaokrekách.
FOTO: FB Fomat 
Martin

Martinčanov v tomto týždni čakajú dva zápa-
sy. Najprv v stredu 18. mája sa v predohrávke 
29. kola predstavia v Rimavskej Sobote a po-
tom v sobotu 21. mája o 17. h v Žabokrekoch 
v rámci 24. kola privítajú Liptovský Hrádok.

Roman Kopka

FAKTY O ZÁPASOCH
MŠK Fomat Martin – Dolný Kubín 1:2 (1:2)
Góly: 26. Bobček (vlastný), resp. 32. Janec 
a 43. Otruba. MARTIN: Raček – T. Ďungel, 
Tomka (84. Palenčár), Niemchaninov, Garaj 
(88. Lamko) – Dinga – Mlynár, Barčík, Líška, 
Jasenovský – Dauda (78. Radchenko). Žlté 
karty: 83. Radchenko, resp. 57. Janec, 57. Ma-
chaj, 83. Bača. Rozhodcovia: Holas – Tůma, 
Dobrík. Diváci: 450.

Fiľakovo – Martin 2:2 (0:0)
Góly: 85. Strniša a 90. Lovyniuk (z pok. kopu), 
resp. 61. a 64. Líška. MARTIN: Raček – T. 
Ďungel, Tomka, Niemchaninov, Lanko – Ga-
raj, Dinga – Mlynár (84. Šesták), Líška (72. 
Radchenko), Jasenovský – Dauda. Žlté karty: 
57. K. Kurunci, 60. Kovanič, 90. Kneževič, resp. 
77. Radchenko, 90. Raček. Rozhodcovia: Ba-
tiz – Hrmo, Gregorec. Diváci: 500. (KR)

Hurbanka nenašla 
premožiteľa
Prvý májový piatok sa uskutočnil najväčší futba-
lový turnaj najmladších žiakov a žiačok okresu 
Martin - McDonald’s Cup. Do 23. ročníka bolo 
prihlásených desať základných škôl z okresu 
Martin. Z víťazstva sa po dramatickom finále 
tešilo družstvo z Hurbanky. Vyhlasovateľom sú-
ťaže bolo Ministerstvo školstva SR a Slovenský 
futbalový zväz, organizátorom obľúbenej súťa-
že je CVČ Kamarát.

Skupina A: ZŠ s MŠ Hurbanova - Evanjelic-
ká ZŠ 7:1, ZŠ s MŠ Podhájska – ZŠ H. Zelinovej 
Vrútky 1:5, SŠ M. R. Štefánika Vrútky – ZŠ s MŠ 
Hurbanova 0:19, ZŠ s MŠ Podhájska – Evanje-
lická ZŠ 1 4, SŠ M. R. Štefánika – ZŠ H. Zelinovej 
0:13, ZŠ S MŠ Hurbanova – ZŠ s MŠ Podhájska 

8:0, SŠ M. R. Štefánika – Evanjelická ZŠ 0:12, ZŠ 
s MŠ Hurbanova – ZŠ H. Zelinovej 13:0, ZŠ s MŠ 
Podhájska – SŠ M. R. Štefánika 11:0, ZŠ H. Zeli-
novej – Evanjelická ZŠ 1:4

Skupina B: ZŠ Kronera – ZŠ P. Mudroňa 6:2, 
KZŠ s MŠ A. Bernoláka – ZŠ N. Hejnej 5:0, ZŠ J. 
Kronera – ZŠ Košťany n. Turcom 8:0, KZŠ s MŠ 
A. Bernoláka – ZŠ Mudroňa 2:8, ZŠ Košťany n. 
Turcom – ZŠ N. Hejnej 5:2, ZŠ Kronera – KZŠ 
s MŠ A. Bernoláka 4:1, ZŠ Košťany n. Turcom – 
ZŠ P. Mudroňa 0:6, ZŠ J. Kronera – ZŠ N. Hejnej 
12:0, KZŠ s MŠ A. Bernoláka – ZŠ Košťany n. 
Turcom 4:0, ZŠ N. Hejnej – ZŠ P. Mudroňa 1:7.

Zápas o 3. miesto: ZŠ Evanjelická – ZŠ 
P. Mudroňa 2:1.

Finále: ZŠ s MŠ Hurbanova – ZŠ J. Kronera 
4:3 po pokutových kopoch

(BH)

Víťazné družstvo 
Hurbanky s trénerom 
Petrom Peržeľom.
Foto: Bruno Horecký
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MARTINSKÚ CELOROČNÚ OLYMPIÁDU REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV

2. KOLO - BEŽECKÉ PRETEKY
22. 5. 2022

Ceny: 

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII A FOTODOKUMENTÁCIA Z PRETEKOV SA VYKONÁVAJÚ ZA ÚČELOM SPRACOVANIA 
A ZVEREJŇOVANIA VÝSLEDKOV MCORŠ. V PRÍPADE, ŽE NECHCETE, ABY VAŠE ÚDAJE A FOTOGRAFIE BOLI ZVEREJNENÉ, OZNÁMTE VOPRED.

Občerstvenie: 
diplomy a vecné ceny budú odovzdané prvým trom víťazom
zabezpečené

kontakt: Ing. Miriam Vaškovasko@martin.sk+421 908 920 938

8:30 h - prezentácia
9:30 h - štart

v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá na 29.5.2022
ATLETICKÝ AREÁL, UL. VÝCHODNÁ, MARTIN

zdarmaVstup: 


