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Eva Bačková: „Vzrástol počet
domácich návštevníkov“

R

Naše mesto bude hostiteľom
celoeurópskeho podujatia
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Unionka:
1866 alebo 1871?
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Zvolenské leto pri vode
Leto si bez vody nevieme ani
predstaviť. Aké budú možnosti
kúpania vo Zvolene toto leto?
Všetkých Zvolenčanov určite potešila správa,
že i tento rok bude kúpalisko Neresnica
otvorené. Už od 1. júla bude k dispozícii celý
areál vždy od 10.00 hod. do 18.00 od pondelka
do piatka. Od tohto roka má Neresnicu
v nájme nový nájomca Milan Gebora. Ten má
v dlhodobom nájme aj kúpalisko v Krupine,
no Neresnicu získal v súťaži zatiaľ len na rok.
Výrazné zmeny na neresnickom kúpalisku
zatiaľ neplánuje, chcel by ale vylepšiť ponuku
bufetov, pripravovať jedlá z kvalitnejších
surovín a začať organizovať v areáli podujatia.
„Diskotéky, koncerty,...“ vymenúva príklady.
Neresnica by tak cez leto mohla ožiť novým
spôsobom. Dlhšie otváracie hodiny zatiaľ
neplánuje a zmluva mu nedovoľuje ani meniť
vstupné na kúpalisko. Verí však, že Neresnica
v jeho rukách bude aj naďalej príjemným
miestom pre všetkých Zvolenčanov. Okrem
Neresnice sa mesto tento rok rozhodlo
netradične ponechať otvorenú aj zvolenskú
plaváreň. „Počasie býva v lete rôzne, preto
sme sa rozhodli umožniť ľuďom plávanie aj
v prípade daždivých dní,“ hovorí primátorka
Lenka Balkovičová. Plaváreň je napokon
určená hlavne plavcom a bude otvorená denne
od 13.00 hod. do 19.00 hod.
Plávať sa bude aj v novom
Možnosti kúpania však s touto mestskou
ponukou nekončia. Svoje pridali aj súkromníci,
a tak sa možnosti pre Zvolenčanov rozširujú.
„Je dobré, že si ľudia budú môcť vybrať,“ hovorí
Jiří Příkažský, majiteľ Hotela Tenis, ktorý už
čoskoro otvorí nový vnútorný bazén. „Pôjde

o 20-metrový plavecký bazén so 4 dráhami,“
približuje. Bazén bude ponúkať v doobedných
hodinách tzv. plaveckú hodinku spojenú aj
s možnosťou plávania v relaxačnom bazéne
alebo vo vírivke. „Po 16. hodine bude už prístup
do bazéna spojený so vstupom do wellness
centra,“ vysvetľuje Príkažský. Pre najmenších
bude k dispozícii detský bazén s vodnými
atrakciami a pre všetkých návštevníkov bude
možnosť prejsť na slnečnú terasu priamo
z bazéna. Z vonkajších bazénových areálov
funguje vo Zvolene ešte športový areál Orlík
na Môťovskej priehrade. Zahŕňa plavecký
bazén, detský a rekreačný bazén a tobogán,
ktorý je podľa majiteľa Róberta Orsága najdlhší
v kraji. Možnosť kúpania je sprístupnená denne
od 10.00 hod. do 18.00 hod. a večer od 19.00
hod. do 22.00 hod. Tento rok pribudla v areáli
nová gastročasť, kde si budú môcť návštevníci
pochutiť aj na menu. Orlík je predovšetkým
športovým areálom a spája sa s viacerými
podujatiami – funguje tu volejbalová 3vio
beach liga a končí tu augustový Beh okolo
vodnej nádrže Môťová.
Majiteľ Róbert Orság podobne ako ostatní
majitelia kúpalísk verí, že táto letná sezóna
bude podobná tej minulej. „Minulý rok bolo
leto také, aké má byť, veríme, že to bude
podobne aj tento rok,“ dodáva Orság.
Možnosti ďalšieho kúpania ponúka aj okolie
Zvolena. Z bazénových areálov sú k dispozícii
Sliač, Kaskády či Kováčová. Prírodné kúpanie
je pre Zvolenčanov dostupné v Banskej
Bystrici na plážovom kúpalisku, v Banskej
Štiavnici na jazerách, na Devíčí na prírodnom
kúpalisku LOM a pod. Takže už ostáva len
veriť, že leto bude také, aké si prajeme: teplé,
slnečné a dlhé, len s občasnými prehánkami
a búrkami.

Informácie o kúpaliskách vo Zvolene a
okolí:
Neresnica 10.00 – 18.00, vstupné dospelí
4 €, deti do 6 rokov zdarma, 6-15 rokov –
2,5 €
Zvolenská plaváreň 13.00 – 19.00,
vstupné dospelí 2,35 € / hod; 3,35 € / 2 hod,
deti do 12 rokov - 1,5 € / hod; 2,20 € / 2
hod, deti do 5 rokov zdarma, ZŤP/ 1,5 €/
hod, 2,2 €/ 2 hod, seniori od 60 rokov každý
utorok 13-14.00 hod 1 €
Hotel Tenis - plavecká hodinka pondelok
(13.00-16.00), utorok-piatok (7.00-16.00),
sobota-nedeľa (7.00-16.00), vstupné 5 €;
vstup do bazéna a wellness denne od 16.00
(18,50 €)
Športový areál Orlík (10.00-18.00,
vstupné 4 €, deti do 12 rokov 2,5 €), (po
16.00 2,5 €), (večerné kúpanie 18.30-21.30,
3,5 €)
Termálne kúpalisko Sliač pondelok
(9.30-18.30), utorok zatvorené, stredanedeľa (9.30-20.00), vstupné 3,5 €, deti do
15 rokov 2 €, po 16.00 3 €, deti 1,5 €
Kováčová Holidaypark
10.00-21.00,
celodenné vstupné 12 €, deti do 6 - 1 €, 6-14
rokov - 10 €, vstupné na 3 hodiny dospelý 9 €, dieťa do 6 rokov - 1 €, 6-14 rokov - 7 €
Hotel Kaskády, plavecká hodina denne
8.00-15.00 a 19.00-22.00 , dospelí 8,9 €, deti
do 6 rokov 3 €, do 12 rokov 5 €, 3 hodiny
vo wellness & spa do 13.00 13,9 €, po 13.00
dospelí 21 €, deti do 6 rokov 5 €, deti do 12
rokov 10 €
AQUALAND Banská Bystrica 9.0019.00, celodenný vstup dospelí 5,5 €, deti
do 150 cm 3,5 €, deti do 120 cm zdarma,
lacnejšie vstupy do 10.00 a po 16.00
Devíčie LOM 11.00-22.00
-ej-
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Rozhovor s dlhoročnou pracovníčkou
Informačného centra vo Zvolene,
ktorá hovorí o tom, čo Zvolen
ponúka turistom a čo si z neho môžu
odniesť. Súčasťou je aj malý turistický
sprievodca mestom.
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Zvolenu sa dostalo tej pocty, že bude
v septembri hostiť otváracie podujatie
Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Na čo sa môžu návštevníci tešiť?
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Aká je skutočná história Unionky,
ktorá poznačila na dlhé roky vývoj
samotného Zvolena. Vie to niekto?
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Milí Zvolenčania,
blíži
sa
letná
dovolenková sezóna,
pre mnohých najkrajšie
obdobie
roka.
Zložitá bezpečnostná
situácia
vo
svete
čiastočne
prinútila
dovolenkárov
meniť
úmysly a vyhľadávať iné
destinácie, v ktorých by mohli bezpečne
oddychovať. A práve z bezpečnostných
dôvodov sa Slovensko stáva stále
čoraz
vyhľadávanejšou
destináciou
pre poznávacie zájazdy alebo pre predĺžené
víkendové pobyty. Už od minulého roka
sa snažíme zviditeľňovať naše mesto
nielen v celoslovenskom meradle, ale
aj v zahraničí. Predstavujeme všetky
zaujímavosti mesta a okolia, podporujeme a
propagujeme všetky kultúrno-spoločenské
aktivity v meste, spolupracujeme
s organizáciami vo verejnoprospešnom
sektore a s podnikateľskými subjektmi.
Spoločne sa nám podarilo urobiť pokrok
vo vnímaní nášho mesta. Najlepšie sa
dá táto skutočnosť preukázať počtom
návštevníkov, ktorí v našom meste
prenocovali. V roku 2015 navštívilo naše
mesto takmer 68 tisíc osôb, čo je o 11 tisíc
viac ako v roku 2015. Je to nárast o 19%,
a to je dosť. Tento rok sa návštevnosť
vyvíja tiež veľmi dobre. Podnikatelia, ktorí
sa venujú cestovnému ruchu, sú si odrazu
oveľa istejší, že sa turistom bude v našom
meste páčiť, a že tu okrem historických
pamiatok vždy nájdu aj nejaké pekné
podujatie, ktoré turistom spríjemní
pobyt. Nedávna návšteva speváckych
zborov z USA ma o tom presvedčila.
Okrem toho, že si Zvolen užil ich umenie,
dokázal ich presvedčiť aj o svojej vľúdnosti
a atraktivite. Umelci odchádzali so slovami,
že sa stali fanúšikmi nášho mesta a ja som
presvedčená, že budúci rok k nám zavíta
podstatne viac ich krajanov.
Aj vďaka zatraktívneniu Zvolena sa
znížila tiež nezamestnanosť v meste.
Ak sa začiatkom roka 2015 nezamestnanosť
pohybovala okolo 11%, v súčasnosti
poklesla na 8,5%. Uvedené výsledky nikdy
nedokáže dosiahnuť jedinec, je to dlhodobá
intenzívna spolupráca mnohých ľudí:
úradníkov, firiem a organizácií. Takže aj
pozitívne čísla z oblasti cestovného ruchu
sú výsledkom tak dôležitej spolupráce,
pri ktorej pomáhajú samotní občania,
ktorí sa vo svojom meste cítia dobre. Ja
vám ďakujem za tento úspech a želám vám
vo Zvolene krásne prežitie letných
mesiacov a veľa dovolenkových zážitkov
v kruhu vašich blízkych.
Lenka Balkovičová,
primátorka mesta
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Unionka: 1866 alebo 1871?

e-mail: inzercia@echo.sk

25 rokov mestskej polície



15. júna sa na Zvolenskom zámku
uskutočnilo oficiálne stretnutie
pri príležitosti 25 rokov vzniku
Mestskej polície vo Zvolene. Program
zahŕňal oceňovanie jej príslušníkov
a odovzdávanie pamätných medailí
bývalým náčelníkom či primátorom.
Jeho súčasťou bola tiež prezentácia
minulých aktivít a aktuálny náčelník
mestskej polície Juraj Chabada
na záver predstavil víziu ďalšieho
fungovania zboru pod jeho vedením.

Sú pamätníci, ktorí tvrdia, že je to už
150 rokov, odkedy vo Zvolene vznikla
Unionka. Továreň na výrobu plechov,
ktorá radikálne ovplyvnila vývoj nášho
mesta. Aká bola jej skutočná história?
Unionka patrila svojho času medzi najväčšie
fabriky nielen na Slovensku, ale v celom
Uhorsku. Jej počiatky siahajú do roku 1871,
keď na zasadnutie mestskej rady zavítal
splnomocnený zástupca viedenskej cisárskej
a kráľovskej spoločnosti a žiadal povolenie
na vznik novej železiarne a plechárskej dielne
vo Zvolene. Mestskí poslanci žiadosť schválili
a už v roku 1872 začala Unionka hromadnú
výrobu. Existujú však aj tvrdenia, ktoré
hovoria, že počiatky Unionky siahajú ešte
ďalej – do roku 1866, keď aj podľa Jána Gubča
existovala vo Zvolene manufaktúra na výrobu
hospodárskeho náradia. To by mala Unionka
dnes už 150 rokov.
Unionka ako ju poznáme z prameňov, začala
svoj príbeh až o päť rokov neskôr. Dôvody,
pre ktoré sa viedenská spoločnosť rozhodla
investovať a vybudovať vo Zvolenskej kotline
rozsiahlu továreň, boli: blízkosť železničnej
stanice, dostatok vodnej energie, dreva
a uhoľných ložísk v Badíne. Nemalou mierou
prispel aj dostatok lacnej pracovnej sily.
Železo získavala fabrika z Tisovca, Ľubietovej
či Podbrezovej. Spočiatku sa jej darilo a rady
svojich zamestnancov aj objem zariadenia
rozširovala (napr. v roku 1894 mala
1000 robotníkov, 6 dozorcov a 10 úradníkov),
no nedostatok železnej suroviny priviedol
neskôr továreň do krízy. Preto v roku
1897 prichádza na scénu gróf Gejza Andrássy
a pokúša sa investíciou fabriku zachrániť,
bohužiaľ neúspešne. O tri roky neskôr
prechádza fabrika definitívne do jeho rúk
– stáva sa vlastníctvom Rimamuránskosalgotarjánskej spoločnosti, ktorej sídlo
je v Budapešti. To čiastočne umožní aj
efektívnejšie pomaďarčenie obyvateľstva.
Počas prvej svetovej vojny sa továreň
prispôsobuje
požiadavkám
doby
–
začína vyrábať vojenský materiál. Vojna
je príležitosťou pre mnohé továrne
na Slovensku či v Uhorsku. Už ku koncu vojny
robotníci volajú po zoštátnení továrne, ktorá
by podľa nich mala prejsť pod nový československý štát. Svoju pozíciu však Unionka
už nedokáže obnoviť a postupne upadá. Od
roku 1920 pomaly rušia jej výrobu a v tom
roku aj prepúšťajú väčšinu robotníkov – okolo
1000 ľudí. Taký veľký počet nezamestnaných
sa v regióne rovná katastrofe. O dva roky
na to fabriku uzavrú úplne a z jej priestorov
odchádza posledných 600 robotníkov.
O prácu tak prichádza veľké množstvo
Zvolenčanov aj ľudí z okolia. Rušenie

Deti promovali



Unionky sprevádzajú štrajky, ku ktorým sa
pridávajú napr. robotníci z Podbrezovej.
Podľa Jána Gubča Unionka prakticky stojí
za vznikom sociálnej demokracie vo Zvolene,
v roku 1918 robotníci z Unionky žiadajú
vtedajšieho al-išpána (zástupcu župana), aby
povolil konanie prvomájovej manifestácie
vo Zvolene. Slávnosť sa však premení na
politický štrajk. „Celé zhromaždenie sa
postavilo proti vojne a žiadalo 8-hodinový
pracovný čas, úpravu miezd, všeobecné
volebné právo, zlepšenie zásobovania, trestné
stíhanie čierneho obchodu a pod.,“ píše sa vo
Zvolenských novinách z roku 1993.
Osud Unionky sa končí v roku 1923, keď
ju Rimamuránska spoločnosť predáva
oceliarskemu kartelu vo Vítkoviciach.
Posledný komín továrne padne v roku 1924.
Zavretie továrne sprevádza veľká kríza –
stovky robotníkov zrazu nemajú prácu,
nasledujú štrajky, nešťastie rodín, návšteva
župana, ktorý pre robotníkov nenachádza
pochopenie a dáva pokyn na rozoštvanie
davu počas jedného zo štrajkov. Zašlú slávu
Unionky sa už nepodarí obnoviť, no naďalej
ostáva veľmi živá v pamätiach starých
Zvolenčanov.
Unionka nebola len práca, ale aj zábava
Okrem práce, ktorú mali vďaka továrni
stovky ľudí, spočívala sila jej pozície
predovšetkým v bohatom kultúrnom
živote. Unionka bola výborným nástrojom
na budovanie a tvarovanie robotníckej
triedy a na prvom mieste v tomto obrodení
stálo školstvo. Priamo v priestore továrne
už v roku 1904 vznikla dvojtriedna ľudová
škola, o tri roky neskôr pribudla celkom nová
budova. Kultúrnu osvetu a šírenie myšlienok
boľševizmu umožňovali aj rôzne spolky:
na prvom mieste novovzniknutá dychová
hudba, spevácky, čitateľský, divadelný,
recitačný, cyklistický krúžok a pod. Veľký
vplyv mal robotnícky spevácky spolok, ktorý

patril k najdlhšie existujúcim na Slovensku.
V nemalej miere umožnila stretávanie sa
ľudí výstavba nového kultúrneho domu.
Spoločenský život tu bol vo všeobecnosti
veľmi silný a dodnes naň spomína
mnoho pamätníkov: „V letnom období
pod storočnými gaštanmi po večeroch
vyhrávala hudba a ľudia sa zabávali na tanečnej
ploche,“ píše Jaroslav Pivarči v knihe Zvolen
1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach
obyvateľov II. „Na majálesy na Unionku sa
chodili vtedy zabávať obyvatelia z celého
Zvolena,“ spomína zas Jozef Mihalovič. Mnohí
tiež spomínajú na kolkáreň, reštauráciu
s výborným, dobre vychladeným pivom, na
vodácke preteky na kanáli blízko Unionky
či na novopostavené futbalové ihrisko, na
ktorom dospievali futbalové esá.
Unionka dnes
Budovu Unionky v 60-tych rokoch znárodnili
a bola postupne využívaná rôznymi subjektmi,
isté obdobie tam dokonca sídlila aj budova
KaSS-ky – Kultúrneho a spoločenského
strediska mesta Zvolen. Neskôr začala budova
chátrať a v 80-tych rokoch sa pustili do jej
rozsiahlej rekonštrukcie. „Objekt dostal novú
medenú strechu, nový drevený krov strechy,
múry boli betónovou „injektážou“ spevňované,
prerábala sa vodovodná a elektrická
inštalácia,“ spomína Jaroslav Pivarči. Ako
ďalej píše, v 90-tych rokoch sa rekonštrukcia
zastavila a budova začala chátrať. Ján Gubčo
s úsmevom spomína, že medená strecha vtedy
za jednu noc zmizla. Kde skončila, sa už asi
nedozvieme. Dnes z Unionky veľa neostalo –
torzo administratívnej budovy, bytový dom,
kováčska dielňa (dnes garáže) a blízko kríž,
ktorý dal postaviť ešte gróf Andrássy. Kríž ako
jediný svoju podobu za celé tie roky nezmenil
a dodnes ostáva stáť ako memento zašlej slávy
plechovej kráľovnej, svedka aj tvorcu doby
minulej.
-ej-

16. júna na Technickej univerzite
úspešne promovalo 36 žiakov
základných škôl zo Zvolena a okolia.
Projekt Detská lesnícka univerzita
je výsledkom spolupráce lesníckych
organizácií s univerzitou. Jeho
cieľom je prehĺbiť prostredníctvom
zážitkového vyučovania záujem detí
o prírodu a otázky s ňou spojené.
Žiaci absolvovali celkovo osem
prednášok na rôzne témy súvisiace
s lesníctvom.

Smetiari mestu



Spoločnosť Marius Pedersen, ktorá
pre mesto Zvolen zabezpečuje
služby
spojené
s
vývozom
a likvidáciou odpadu, pokračuje
vo svojich aktivitách na skrášlenie
mesta. Jej pracovníci v spolupráci
so žiakmi základných škôl a OZ
Návrat rekultivovali ďalšie miesto
pri Môťovskej priehrade a osadili
tam ručne pomaľované kontajnery.
Okrem toho predstavili 3cykel –
trojkolku na zber komunálneho
odpadu zo zvolenského námestia.
Nakoľko je vozidlo poháňané ľudskou
silou, šetrí životné prostredie.

Nové nakladanie
s odpadmi


Od 1. júla 2016 musí Zvolen ako
aj iné samosprávy na Slovensku
uviesť do praxe nový systém zberu
a triedenia odpadov zameraný
na
striktné
oddelenie
zberu
zmesového komunálneho odpadu
(KO) od zberu triedených zložiek
komunálneho odpadu (plasty, papier,
sklo, kovy...). Náklady na zber,
dotrieďovanie a recykláciu obalových
a neobalových zložiek KO budú
hradiť výrobcovia a Organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV).
Úlohou mesta je zvýšiť objem
triedeného odpadu.

Zvolen je Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
Nadácia pre deti Slovenska
a Komunálna poisťovňa prvýkrát
v histórii udelili nejakému mestu titul
„Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom“. Získali ho Zvolen a obec
Kvačany.
Titul „Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom„ sa od tohto roka udeľuje samosprávam,
ktoré úzko komunikujú a spolupracujú s deťmi
a mladými ľuďmi, mapujú ich potreby, dovolia
im vstupovať do rozhodnutí samosprávy
a participovať na dianí v meste. Zvolen
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podľa všetkého takým mestom je. Vďačí za
to však najmä partnerom a organizáciám,
s ktorými spolupracuje, a ktoré sa zaoberajú
prácou s deťmi či mladými ľuďmi. Takým
je napríklad občianske združenie Slatinka,
ktoré sa spoločne s mestom zapojilo v roku
2013 do projektu Kukátko, a prostredníctvom
neho zisťovalo potreby detí a mládeže. Mesto
vďaka nemu získalo hodnotné výstupy aj
pre vypracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Mesto má svoju
Radu mladých, ktorá sa pravidelne stretáva
s primátorom a svoje študentské alebo školské

rady majú aj školy. Zaujímavé je tiež, že
mesto má Centrum voľného času Domino,
ktoré vytvára voľnočasové aktivity pre deti
a mládež. V roku 2014 podporilo podporilo
mesto aj vznik Občianskeho centra OKO na
sídlisku Západ, v ktorom sú dnes už početné
aktivity pre deti a mládež. „Je to o spolupráci
a dobrom partnerstve. Úlohou mesta je
napokon otvoriť, ak aktívny človek klope na
dvere,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová,
ktorú získanie ocenenia príjemne prekvapilo.
„Záleží mi hlavne na tom, aby mladí ľudia vo
Zvolene ostávali, aby odtiaľto neodchádzali,

a preto robíme všetko pre to, aby sa tu cítili
dobre,“ dodáva. Komunikácia s mladými je
pre primátorku jednou z hlavných priorít.
Možno aj preto je Zvolen komunitou
priateľskou deťom. Ocenenie je spojené aj
s finančnou cenou 3000 €, ktorá bude určená
pre potreby detí a mladých ľudí. „Či už to budú
granty, prieskum potrieb alebo nejaký priestor
pre mladých, sme otvorení nápadom. Je dobré,
ak mladí ľudia vedia, že môžu kedykoľvek
prísť na mestský úrad a hovoriť o tom, čo
potrebujú,“ dodáva primátorka.
-ej-
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Naše mesto bude hostiteľom celoeurópskeho podujatia

Kedy naposledy ste videli Zvolen
z veže Katolíckeho kostola sv. Alžbety?
Navštívili ste niekedy historické
železničné depo? Pozreli ste si film
na zámockom nádvorí? Toto všetko
budete môcť absolvovať už na
začiatku septembra. Naše mesto bude
hostiteľom Dní európskeho kultúrneho
dedičstva na Slovensku.

19. júna sa ukončil 43. ročník
Zámockých hier zvolenských domácim
predstavením Charlieho teta, ktoré sa
organizátori rozhodli zopakovať pre
prvotné zrušenie predpremiéry. Napriek
vrtochom počasia, ktoré návštevníkom,
ale aj organizátorom kazilo plány,
navštívil tohtoročné hry rekordný počet
návštevníkov – 5000 ľudí.

Každý rok Združenie historických miest
a obcí vyberá jedno mesto, ktoré hostí
otvorenie tohto významného podujatia.
„My sme sa rozhodli priblížiť skryté krásy
nášho mesta domácim obyvateľom i všetkým
návštevníkom. Bude možné navštíviť bežne
nedostupné pamiatky a dozvedieť sa niečo
viac aj o tých známych. Bude to jedinečná
možnosť spoznať Zvolen z úplne novej
stránky,“ hovorí primátorka mesta Lenka
Balkovičová.

Séria nedeľných korz
úspešná


dopriať ľuďom jedinečný pohľad na naše
mesto. Známy je kostolík v Zolnej, ktorý za
historický unikát považuje dokonca aj princ
Charles, keďže si jeho prehliadku vyžiadal
pri svojej návšteve Slovenska. Do čerínskeho
Kostoly a ešte omnoho viac
kostola zas lákajú vzácne historické fresky,
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa no kostolov, ktoré si bude možné prezrieť, je
tohto roku spájajú s predsedníctvom našej viac,“ dodáva Kochlicová Ištóková.
krajiny v Rade Európy. Očakáva sa, že
práve na naše mesto uprie zrak slovenská Pre laickú i odbornú verejnosť
aj zahraničná verejnosť. „Mesto sa na svoju Nie sú to však len kostoly, bližšie bude
úlohu pripravuje naozaj zodpovedne. Priamo možné spoznať viaceré historické budovy
na zámku sme absolvovali niekoľko kôl v centre mesta. Svoje svedectvá vydajú dva
rokovaní so zástupcami kultúrnych inštitúcií, meštianske domy (budova Starej radnice
výsledkom ktorých je navrhnutý predbežný a sídlo Lesníckeho a drevárskeho múzea),
program,“ hovorí vedúca Odboru rozvoja niečo viac ako z bežne dostupných zdrojov sa
mesta Juliana Kochlicová Ištóková.
dozvieme aj o Zvolenskom zámku. „Priestor
Zvolenčania, ale i návštevníci mesta budú mať možno dostanú aj legendy či strašidelné
jedinečnú možnosť absolvovať prehliadku príbehy. A ktovie, možno počas jednotlivých
historických objektov, v každom z nich bude prehliadok zazrieme aj duchov jednotlivých
zabezpečený výklad odborníka. Ťahákom objektov,“ hovorí s úsmevom vedúca Odboru
by mohol byť napríklad okruh prehliadok rozvoja.
jednotlivých kostolov v meste a jeho okolí. Domáca i zahraničná odborná verejnosť sa
„Veríme, že sa nám podarí sprístupniť aj už dnes môže tešiť na prehliadku Pustého
vežu katolíckeho kostola a budeme tak môcť hradu, nové prírastky do zbierok starého

umenia umiestnené v galérii na zámku či
diskusiu na tému zachovania pamiatok. Bude
toho teda naozaj dosť, čo Zvolen v septembri
sprístupní svojim obyvateľom i zahraničným
návštevám. Kultúrne podujatie podobného
charakteru a rozmeru snáď naše mesto ešte
nezažilo, preto si ho netreba nechať ujsť.
Oficiálny program celého podujatia bude
zverejnený v nasledujúcich týždňoch.
Fakty:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
začnú 3. septembra výstupom na Pustý
hrad.
Poznávacie okruhy po jednotlivých
pamiatkach bude môcť verejnosť absolvovať
v dňoch 10. a 11. septembra.
Sprístupnené budú kostoly v Zolnej,
Čeríne, Hornej Mičinej a Ponikoch.
Otvorená bude napr. aula TU, budova
Lesníckeho a drevárskeho múzea, budova
Starej radnice, kostoly, historické železničné
depo, Zvolenský zámok, Krajská knižnica
Ľudovíta Štúra, či ďalšie objekty.
-ms-

Sídliská ožili kultúrou

Kultúra aj na Borovej hore
O dva týždne neskôr patrila sobota Dňu
Borovej hory. Cieľom tohto podujatia, ktoré
sa na známej lokalite konalo už druhý rok,
je predovšetkým pripomenúť Borovú horu
verejnosti. Hovorí jeden z organizátorov,

Nedeľou 26. júna sa ukončila séria
Zvolenských korz – kultúrnych
podujatí na Zvolenskom námestí. Aj
v tomto prípade poznačil návštevnosť
väčšiny korz dážď, no napriek tomu
šlo o úspešnú sériu, ktorá privítala
množstvo hostí, umelcov, známych
osobností, ale aj množstvo návštevníkov.
Zvolenské korzo sa tak opäť stalo
miestom stretávania sa ľudí a miestom
spoločného trávenia času.

Zvolenčanka Erika
Jarkovská vydala knihu


Dňa 15. júna krstila Zvolenčanka Erika
Jarkovská narodená v Martine už svoju
štvrtú knihu – román z prostredia
amerických Indiánov s názvom Spútaná
divočinou. Súčasťou krstu bola aj prvá
verejná prezentácia knihy.

Jazzové námestie



Už tradičné podujatie zaplnilo námestie
jazzovými melódiami. V priebehu
piatkového večera dňa 24. júna zazneli
svetové piesne v podaní Zvolenského
BIG BAND-u, Roba Opatovského a jeho
Overtime či uznávaného amerického
gitaristu Chrisa Bergsona s kapelou.

V meste lesníctva
pokrstená významná
publikácia o histórii
lesníctva

Jún sa niesol v znamení sídliskových
osláv. Kultúrou ožila Podborová, ale aj
Zvolen-Západ.
Už ôsmy ročník Dňa sídliska organizovala
Občianska iniciatíva Zvolen-Západ, skupina,
ktorá rovnako dlho pôsobí na sídlisku
a rozvíja komunitný život. V spolupráci
s ďalšími organizáciami ako Domka,
Slovenský skauting, či samotným mestom
Zvolen pripravili 4. júna pre svojich
obyvateľov tú správnu zábavu.
Horúca sobota bola určená nielen
športovcom, ktorí zápolili v turnajoch
pinpongu či streetbalu, ale aj deťom, ktoré sa
mohli umelecky vyžiť v tvorivých dielňach.
Na hlavnom pódiu sa odprezentovali Seniori
Hron, tanečná škola Zuzany Niščákovej,
Stred crew, Divadlo Zelienka, hokejisti
HKM a neskôr kapely L.U.S.K., Jana Filová
& band, či na záver obľúbení Pacipacifik.
Deti si odniesli aj množstvo zážitkov
z ukážky hasičskej techniky, hoci tú neskôr
prerušil dážď. Po krátkej prestávke spojenej
s prehánkami bolo Námestie mládeže až
do večera plné a atmosféra výborná.

Zámocké hry zvolenské
s historickou návštevnosťou


Po 74 rokoch vyšla nová publikácia
o histórii lesníctva na Slovensku.
Vydali ju LESY Slovenskej republiky.

FOTO:STANISLAV DURAJ

člen Podborovského spolku Rastislav Bočkai:
„Chceme, aby ľudia spoznali toto miesto, jeho
atmosféru, minulosť,“ a s nádejou dodáva:
„Čím viac ľudí bude Borovú horu poznať,
tým je väčšia šanca, že by sa raz mohla dostať
do lepšieho stavu, než v akom je dnes.“
Deň Borovej hory spojený s Dňami ruží
bol podľa slov jeho organizátorov príjemný.
Zúčastnilo sa ho asi tisíc ľudí, atmosféra bola
rodinná. „Rodičia, kočíky, detičky, starkí...
A po 17.00 hod. mladí ľudia na koncerty,“
opisuje Bočkai. Na Borovej hore vystúpili:

´ NOVINY | 30. JUN
´ 2016
ZVOLENSKÉ

Divadlo z domčeka, tanečná skupina
Wanted, hudobná skupina Community of
fools, The Toones, Jana Filová & band či
Sliačske Mokváne. Súčasťou programu boli
aj ukážky kynológie, zážitková degustácia
jedál, člnkovanie na jazierku či tvorivé dielne
so SCVČ a SZUŠ Heuréka.
Kultúrou tak v dnešných dňoch nežije len
centrum mesta, ale aj sídliská. Už začiatkom
júla čaká podujatie aj Zlatopotočanov.
Uskutoční sa 1. júla na ihrisku 6. ZŠ
pod názvom Vivat Vakácie.
-ej-

Dielo Viliama Stockmanna Dejiny
lesníctva na Slovensku obsahuje viac ako
1000 strán textu, fotografií a historických
dokumentov, ktoré tento lesník, ochranca
prírody a historik spracovával po dobu
takmer troch rokov. Zatiaľ jedinou
podobnou publikáciou boli Dejiny
lesníctva a drevárstva na Slovensku od
autora Andreja Kavuliaka z roku 1942,
ktoré však neboli tak obsiahle a ich
zameranie sa od novej publikácie líšilo.
Kniha Dejiny lesníctva bola pokrstená
v Lesníckom a drevárskom múzeu dňa
15. júna za prítomnosti povereného
generálneho riaditeľa štátneho podniku
LESY SR pána Jozefa Bystrianskeho,
rektora Technickej univerzity vo Zvolene
pána Rudolfa Kropila, primátorky Lenky
Balkovičovej či samotného autora Viliama
Stockmanna. Knihu je v súčasnosti možné
zakúpiť v Lesníckom a drevárskom múzeu
vo Zvolene.

V KULTÚRE
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PROGRAM NA CELÉ΄ LETO
1. 7. 16:00 Vivat Vakácie
Neformálne stretnutie Zlatopotočanov a poslancov spojené s kultúrnym podujatím
Ihrisko 6. ZŠ
1. 7. 17:00 ZVOLENSKÝ VÝTVARNÝ SALóN
Salón zvolenských výtvarníkov
Stará radnica
1. 7. 18:00 Hudobný večer
Kaviareň Cafe 4 you
1. 7. – 31. 8. Quo Vadis - výstava
Výstava prác žiakov ZUŠ Quo vadis vo Zvolene
VSTUP VOĽNÝ
KKĽŠ
1. 7. – 31. 8. NAJ LESNÁ KNIHA
výstava žiackych Receptov z lesa
VSTUP VOĽNÝ
KKĽŠ

16.7. Služby božie a stretnutie Môťovanov
Pri zvonici v Môťovej
16. 7. Turistika Malužiná – Ohnište
– Liptovský Hrádok 21km
Tam: VLAK ZV- BB 5:09(5:33), BUS BB-Malužiná 5:45(7:00)
BUS ZV – Brezno 6:30(7:30), Brezno – Malužiná
8:10(8:55)
Späť: VLAK Lipt. Hrádok – Vrútky 17:39(19:10),
Vrútky - ZV19:13(20:51)
Turistický klub VPRED
16.JÚL

21. 7. 21:00 Letné kino SNG - Izba
Írsko/Kanada, 2015, 118 min.
Pre päťročného Jacka je izba celým svetom.
Zvolenský zámok

21. JÚL

1.JÚL

2 . 7. 9:00 BUĎ FIT, NIELEN IT
2. ročník behu na Bakovej jame
Sídlisko Zlatý potok – Bakova jama
2. 7. 15:00 Čo mi kvety natárali
Tvorivé popoludnie v expozícii Európskeho maliarstva 16. až 19. storočia a výtvarnom ateliéri.
Kvety sa nám môžu páčiť, ale majú aj iný zmysel?
Zvolenský zámok, Oddelenie galerijnej pedagogiky
2. a 3. 7. Mega mix – 3vio beach liga
Športový areál Orlík
2. JÚL

9.7. 18:00 Cantus Vocum Chamber Choir
Koncert Kanadského speváckeho zboru z provincie Newfoundland a Zvolenského speváckeho
zboru
Zámocká kaplnka
9.JÚL

10.7. 16:00 Medzinárodný hudobný festival
mladých muzikantov Douzelage
Slávnostný koncert
Kráľovská sála Zvolenského zámku
10. 7. 21:00 Kinozáhrada - Ovečka Shaun
animovaná rozprávka, 90 min., MP
Úspešná seriálová postavička sa dočkala
filmového spracovania.
Park Ľ.Š.

10. JÚL

11. 7. 18:00 Letný športový kemp
Športcentrum Ekoma
11. 7. 21:00 Kinozáhrada - Do Ríma z láskou
Romantická komédia, 112 min., MP
Režisér Woody Allen nám tentoraz predstaví
krásy hlavného města Talianska, kde sa rozohral
osudy hneď niekoľkých postáv.
Park Ľ. Š.
11.JÚL

12. 7. 21:00 Kinozáhrada
- Krycie meno U.N.C.L.E.
Akčná komédia, 112 min., MP12
Agenti CIA a KGB musia spojiť svoje sily.
Američan Napoleon (Henry Cavill) a Rus Illya
(Armie Hammer) bojujú proti záhadnej
zločineckej organizácii.
Park Ľ. Š.

12. JÚL

13. 7. 21:00 Kinozáhrada - Jurský masaker
Dobrodružný horor, 79. min., MP15
Vrtuľník s výpravou zoológov havaruje v zabudnutom pralese.
Park Ľ. Š.

22.7. 16:00 CULTUREBOX
Minifestival netradičných hudobných žánrov
Park Ľ. Štúra
22.JÚL

24. 7. 21:00 Letné kino SNG - Lásky čas
Veľká Británia, 2013, 123 min.
Kto vám povie niečo o zmysle života?
Zvolenský zámok

24. JÚL

26. 7. 21:00 Letné kino SNG
- Já, Olga Hepnarová
ČR/Poľsko/Francúzsko/SR, 2016, 105 min.
Príbeh mladej ženy, ktorá v roku 1973 nasadla
do nákladného auta a v centre Prahy zabila osem
ľudí.
Zvolenský zámok

18. 8. Na bicykli s architektom - Mesto, Zlatý
potok
Mestská cyklojazda
Stretnutie pri fontáne na Námestí SNP
18. - 20. 8. Memoriál Pavla Zábojníka
18. ročník medzinárodného hokejového turnaja
Zimný štadión
18.AUGUST

19. 8. 18:00 Country záhrada
9. ročník prehliadky country hudby
Park Ľ. Štúra

e-mail: inzercia@echo.sk

28. 8. Detská cyklistická a bežecká liga TESCO
Zvolen
Parkovisko pri OD Západ
Vstup voľný
28. AUGUST

SEPTEMBER
3. 9. 8:00 Výstup na Pustý hrad
Tradičný výstup na náš hrad a kultúrny program
3.SEPTEMBER

19. AUGUST

20. 8. 9:00 AQUA BEACH OPEN
2. ročník turnaja v plážovom volejbale
sídlisko Sekier – športový areál Orlík
20. 8. 10:00 Beh okolo vodnej nádrže Moťová
2. ročník behu okolo priehrady
sídlisko Sekier – športový areál Orlík
20.AUGUST

26. 8. 17:00 Zvolenské hudobné povstanie
Prehliadka regionálnych hudobných skupín a
hostí
Park Višňovského
26. AUGUST

27 - 28. 8. MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI
SIAF 2016
Letecká základňa a letisko Sliač

5. 9. KLEMO školský deň
Námestie susedov

5. SEPTEMBER

Neprešlo jazykovou korektúrou.
Za zmenu v programe zodpovedá vždy
organizátor podujatia.
PRIPRAVUJETE PODUJATIE A CHCETE DAŤ
O ŇOM VEDIEŤ? Pošlite nám ho do 24.8.
na adresu noviny@zvolen.sk a nájdite sa budúci
mesiac v novinách.

O Z N AM
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Výpožičný čas knižnice
od 1. júla 2016 do 31. augusta 2016:
pondelok – piatok: 7.30 – 18.00 hod.
V dňoch 11. - 22. júla 2016
bude Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
z dôvodu rekonštrukčných prác
ZATVORENÁ.

27.AUGUST

26.JÚL

28. 7. 21:00 Letné kino SNG - Mladosť
Francúzsko/Švajčiarsko/Taliansko/
Veľká Británia, 2015, 118 min
Po talianskej Veľkej nádhere prichádza Paolo
Sorrentino s novou snímkou s hviezdnym
obsadením.
Zvolenský zámok

28. JÚL

29.7. 18:00 Ateliér pod nosom
Plenér zvolenských výtvarníkov so sprievodným
programom
Námestie SNP
29.JÚL

31. 7. 21:00 Letné kino SNG - Pieseň mora
Írsko/Dánsko/Belgicko/Luxembursko
/Francúzsko, 2014, 94 min
V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom
majáku otec s dcérou a synom.
Zvolenský zámok

31. JÚL

AUGUST
5. – 26. 8. „NAJ“ kalendáre a knihy o Slovensku
Výstava najkrajších kalendárov a kníh
VSTUP VOĽNÝ
KKĽŠ
5.8.2016 17:00 Vernisáž akad. maliar Ján
Kovalík
Galéria na Tehelnej
5.AUGUST

13.JÚL

14. 7. 16:00 Na bicykli s architektom města Lukové, Zolná
Mestská cyklojazda
Stretnutie pri fontáne na Námestí SNP
14. JÚL

4

KALENDÁR PODUJATÍ

12. - 15. 8. Bažant Kinematograf
Letné kino na námestí
Námestie SNP

12. AUGUST

´ 2016
ZVOLENSKÉ ´NOVINY | 30. JUN

e-mail: inzercia@echo.sk

Raz dva tri a hotovo...

Alebo ako zmeniť postoj obyvateľov k svojmu okoliu
Viete prečo takmer každý deň
počúvame o problémoch s odpadmi
okolo nás? Stále častejšie sa o nich
hovorí, no mnohokrát sú predkladané
krivé zrkadlá alebo sa snažíme
pomenovať problematiku inak...
a nakoniec vždy skončíme pri
peniazoch, ktorých ako keby nikdy
nebolo dosť.
Ako to vlastne je?
Nehovorme len o množstve odpadu, ale o
obrovskej nadspotrebe, o tonách potravín,
ktoré nie sme schopní skonzumovať,
o predmetoch, ktoré krátko po ich
zakúpení končia na skládkach odpadov.

Obchody sú denne zapĺňané kamiónmi
najrozmanitejšieho tovaru, mnohokrát
jednorazovej, či krátkodobej životnosti,
ale o to rafinovanejšie zabaleného,
ktorý následne končí v lepšom prípade
v kontajneroch na odpad.
Takže problém nie sú ani peniaze, ani
odpady, ale ich tvorcovia a spotrebitelia.
Ak sa nám nepáči, že je mnoho odpadu,
tak je potrebné obmedziť jeho tvorbu, a to
znamená, že každý z nás by mal prehodnotiť
svoju spotrebu, a zmeniť nákupné štandardy.

ste ochotní urobiť práve vy, aby sme tu mali
čistejšie?
Deti ukázali, že im na tom záleží, keď upravili
ďalšie kontajnery, ktoré teraz skrášľujú
okolie Môťovskej priehrady či nemocnice.
Poďakovanie patrí okrem dobrovoľníkov
z OZ Návrat aj žiakom a ich pedagógom
zo škôl: 1. ZŠ P. Jilemnického vo Zvolene,
3. ZŠ na Ulici P. Jilemnického vo Zvolene,
5. ZŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, 6.
ZŠ na Ulici M. Rázusa vo Zvolene a ZŠ sv.
Dominika Savia vo Zvolene. Tešíme sa na
Mnohí z nás vedia porozprávať o tom, ako je ďalšie spoločné projekty.
čisto v zahraničí a ako to tam všetko funguje.
Jozef Pivka,
Ale hneď potom sa zbavia svojho odpadu
regionálny
riaditeľ
Marius
Pedersen
nezodpovedne pokútnym spôsobom. Čo

Želáme vám krásne leto 2016
a tešíme sa na vás opäť v septembri.
Ďalšie Zvolenské noviny nájdete v ECHU 2. 9. 2016

Nebuď lenivý
a trieď odpad!
Pomôže ti Triedime.sk!
Umývaš si zuby, došla ti
pasta a ty sa rozhoduješ,
kam s tubou?
Do komunálu? Do žltého
kontajnera? Alebo si si s priateľmi
na párty objednal pizzu
a papierový obal z nej je mastný?
Kam s ním? Priznaj si, že aj tvoje
triedenie by mohlo byť oveľa
lepšie a mohol by si sa správať
zodpovednejšie. Lenivosťou
ďaleko nezájdeme!
Slováci
triedenie
odpadu
naozaj
zanedbávajú.
Produkujeme
množstvo
odpadu, na každého Slováka pripadá
až 321 kilogramov za rok. Na recykláciu
putuje len približne 6 – 8%, čo je asi 20 –
25 kg. Sadni si a popremýšľaj, či svoj postoj
k životnému prostrediu nedokážeš zmeniť.
Pomôže ti v tom nová webová stránka www.
triedime.sk, kde nájdeš užitočné informácie
o tom, ako správne triediť a čo sa deje
s odpadom po jeho vytriedení a vyhodení.
A aj zaujímavosti zo sveta.
Chceš vedieť, či si ekoboh, ekosapiens,
ekolenivec, alebo dokonca ekovrah?
Urob si test ekologickej stopy, ktorý
na stránke nájdeš tiež.
Ing. Silvia Nosálová, ENVI - PAK, a.s.
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Eva Bačková: „Vzrástol počet domácich návštevníkov.“
Zriedkavo sa objavia Mexičania, Japonci...
Máme vo Zvolene sprievodcov? Čo turistom ukazujú?
Hoci nemáme stály sprievodcovský
zbor, aktívne spolupracujeme s dvomi
osvedčenými, profesionálnymi sprievodcami,
ktorí nielen vedia, ale aj zachovávajú
individuálny prístup k požiadavkám turistov.

Dlhé roky pracovala v obdobách
informačného centra, ktoré je od roku
1994 už súčasťou Mestského úradu
vo Zvolene. Dennodenne sa stretáva
s požiadavkami občanov, ale najmä
turistov. Čo zaujíma turistov
vo Zvolene? Navštívte spolu s ňou
Zvolen a spoznajte ho tak ako ho
spoznávajú turisti.
Je Zvolen turisticky zaujímavé miesto?
Zvolen je moje rodné mesto a žijem
a pôsobím v ňom niekoľko desiatok rokov –
je to moje mesto
Jeho srdcom je určite námestie, a aj keď
so superlatívami treba narábať opatrne,
nedá mi nepripomenúť, že to naše je jedno
z najväčších v Európe - dlhé od severných
hradieb po zámok 780 m, široké v niektorých
miestach 115 m a rozprestiera sa na ploche
54 300 m2. (pre porovnanie: Staromestské
námestie v Prahe má rozlohu 9 000 m2
a Václavské námestie je dlhé 750 m a široké
60 m).
To naše je lemované meštianskymi domami,
z ktorých našťastie mnohé zostali zachované
do dnešných dní. Dominantou mesta je
určite Zvolenský zámok, predstavujúci
vrcholné dielo gotického staviteľstva, je
v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou
a Pustý hrad, stredoveký hrad na sútoku
Slatiny a Hrona. Potom sú tu sakrálne
a prírodné pamiatky, medzi ktoré patrí aj
Arborétum Borová hora s bohatou zbierkou
ruží. Pamiatok a turisticky zaujímavých
miest je vo Zvolene mnoho.
Čo najviac zaujíma turistov, keď nás
navštívia?
Každý návštevník je iný, má rôzne záujmy,
z nich vychádzame a pridávame tipy, ktoré
by ich mohli zaujať. Stane sa, že nám
prídu poďakovať, veľmi sa tešíme, keď im
vyhradený čas dovolí predĺžiť si pobyt.
Vnímate, že ich tu zvykne aj niečo
prekvapiť?
Niektorých prekvapí, že zámok nemá aspoň
miniexpozíciu, napr. s dobovým nábytkom
alebo dokumentovaním života v ňom.
Boli roky, keď bolo možné vyjsť na korunu
zámku a tešiť sa pohľadom na mesto.
V súčasnosti to už však možné nie je.
Akí turisti najčastejšie navštevujú vaše
informačné centrum?
Návštevnosť nášho IC je v zime priemerne
50 osôb denne, v lete 100 – 120.
V ostatných rokoch vzrástol počet domácich
návštevníkov (vrátane obyvateľov mesta
a okolia) a Čechov, z cudzincov spomeniem
Poliakov, Maďarov, striedmo rusky
hovoriacich turistov, ale aj Belgičanov,
Francúzov a sporadicky sa objavia
Austrálčania, Američania, Angličania.
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Okrem turistov pracujete dlhé roky aj
s kultúrnymi podujatiami: sú také, ktoré
vám utkveli v pamäti?
Musím povedať, že mesto vo všeobecnosti
oživujú ľudia, ktorí sa starajú o potravu
tela – prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní,
aj spätnú väzbu mávame a z priaznivých
ohlasov sa veľmi tešíme. Aby aj duša
bola nasýtená, k tomu prispievajú všetci
organizátori kultúrnych podujatí, mnohé
už tradičné si získali svojich „skalných“.
Ponuka býva žánrovo naozaj pestrá, lebo
koľko ľudí, toľko chutí a navyše hudobné
programy sú príťažlivé aj pre „inokrajcov“
a spríjemňujú pobytový i všedný deň. Moju
dušičku poteší dobrá muzika aj divadlo
a našťastie ho bolo od mojej mladosti dosť.
Takže ja preferujem podujatia typu Jazzové
námestie, Culturebox, koncerty pesničkárov
šansoniérov, Víkend atraktívneho divadla,
To najlepšie zo slovenského divadla.
Potešenie by mi spôsobilo intenzívne
využívanie FUN ZÓNY na námestí
na prezentáciu miestnych známych aj
neznámych, objavených aj neobjavených
talentov rôznych umeleckých žánrov. To je
priorita, pre ktorú bol tento priestor zriadený.
Je niečo, na čo sa tešíte?
Veľmi sa teším, že sa v septembri, počas
Dní Európskeho kultúrneho dedičstva
sprístupnia verejnosti skryté dvory a zákutia,
čo-to odkryjú a obohatia tak poklad
kultúrneho dedičstva a umožnia mu ďalej ho
rozvíjať. To je v rukách nás všetkých.

Malý turistický sprievodca
Evky Bačkovej
Začneme

od krásnej historickej budovy,
v ktorej sídli Zvolenské kultúrne centrum
aj naše infocentrum. Ide o bývalý Mestský
dom (dnes sa dostáva do povedomia ako
Stará radnica) je to meštiansky dom z
prvej polovice 17. storočia – renesančný
dom priechodného typu so zachovanými
renesančnými klenbami aj barokovým
krbom na poschodí, nad vchodom
do budovy je umiestnený erb mesta.
Pravdepodobne patril bohatému mešťanovi.
Sídlom mestského richtára sa stal v druhej
polovici 18. storočia.
V sále na poschodí (ktorá bola do zač. 20. st.
najväčšou v meste) sa odohrávali zasadnutia
mestskej rady, mestské bály, prijatia
významných osobností. Tu zvolili v r. 1847
Ľudovíta Štúra za poslanca na uhorský snem
za Mesto Zvolen. Bol zvolený zo štyroch
kandidátov. Veľmi mu pomohol Mikuláš
Ostrolúcky – významný zvolenský šľachtic,
podžupan Zvolenskej župy a otec Štúrovej
priateľky Adely Ostrolúckej. Na fasáde
budovy pripomína od roku 1935 túto udalosť
pamätná tabuľa – autora akad. sochára Jozefa
Pospíšila.
V budove bol v r. 1923 prijatý aj prvý

prezident ČSR T. G. Masaryk. Tu mu bol
udelený titul prvého čestného občana mesta
Zvolen. Naše mesto navštívil ešte v roku
1930.
Boli tu i ministri, generalita, spisovatelia
a mnohé iné osobnosti. V r. 1933 napr.
Edvard Beneš, ktorý Zvolenom prechádzal aj
v máji 1945, vracajúc sa z exilu v Londýne.
V 50. rokoch min. stor. bola na prízemí
sobášna sieň, v súčasnosti je na poschodí.
Tam sú aj spoločenské priestory - využívané
na obľúbené a navštevované divadelné
predstavenia pre deti, koncerty hudby
rôznych žánrov, prezentácie žiakov
a absolventov ZUŠ-iek aj výstavné priestory,
kde poskytujeme priestor výtvarným
umelcom pôsobiacim v regióne, či
na Slovensku, prípadne v susednom Česku.
Vráti sa sem (po prestávke aj stála expozícia
archeologických nálezov z Pustého hradu).
Susedný dom z obdobia renesancie – sídlo
Lesníckeho a drevárskeho múzea má tiež
svoje tajomstvo. V r. 1808 v ňom Johan Fefete
zavraždil svoju manželku Františku. O rok
neskôr bol za zločin odsúdený na galeje
do Segedína. Do Zvolena sa vrátil
po 25 rokoch ako zlomený starec a blázon.
Umrel v roku 1852. V testamente zanechal
svoje majetky rímsko-katolíckej cirkvi.
Najznámejším spracovaním tohto príbehu
je historický román Kliatba od spisovateľky
Terézie Vansovej, ktorá ho poznala
z rozprávania starých rodičov i zo štúdia
súdnych spisov.
Postupujúc severným smerom, v dome

zo zač. 20. storočia s prejazdom do dvora
založil majiteľ Samuel Bayer pekáreň,
vpredu bol vychýrený obchod a dokonca si
bolo možné doniesť domov zamiesený chlieb
od Bayerov, ktorí ho upiekli. Pamätníci určite
ešte cítia jeho vôňu. Dnes po rekonštrukcii
v budove s presklenou pasážou sú obchodné
a finančné priestory.
Ďalší významný objekt je Finkova kúria
zo 17. storočia. Dnes stojaca pri obchodnom
centre, ale o to malebnejšia. Na fasáde sa
nachádza štít s erbami pôvodných majiteľov
- lesného majstra Ondreja Urbányiho
a jeho druhej manželky grófky Anny
Márie Esterházyovej z Vígľaša. Kúria bola
do r. 1948 vo vlastníctve zvolenskej rodiny
Finkovcov.
V záhrade za domom založil v r. 1924
Dr. Elemír Finka ornitologickú záhradu,
v ktorej choval takmer 2 tisíc druhov
domáceho a cudzokrajného vtáctva. Dnes je
súkromným majetkom.
Dominantou je určite Zvolenský zámok,
predstavujúci vrcholné dielo gotického
staviteľstva, je v súčasnosti národnou
kultúrnou pamiatkou. Jeho priestory
od roku 1969 využíva Slovenská národná
galéria, ktorá tu má svoje stále expozície.
Súčasťou expozícií sú diela zo zbierok
starého európskeho umenia SNG, transfery
gotických nástenných malieb zo starej
zvolenskej fary i kópie diel Majstra Pavla
z Levoče z levočského Oltára sv. Jakuba.
Jedinečnosť týchto kópií v pomere 1 : 1 je
v tom, že návštevníci si ich môžu pozrieť
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v bezprostrednej blízkosti, čo v levočskom
farskom kostole nie je možné.
Nádvorie patrí každoročne v júni
divadelnému, a s ľútosťou konštatujeme že
už nie aj opernému festivalu „Zámocké hry
Zvolenské“. V interiéri možno obdivovať
priestory Kráľovskej siene, Stĺpovej
siene, Rytierskej siene i Zámockej kaplnky.
Medzi dominanty, nielen mesta ale aj
regiónu, zaraďujeme stredoveký Pustý hrad.
Vyrástol na sútoku Slatiny a Hrona a vyjsť
náučným chodníkom od pravekej Haputky
cez Dolný hrad až k Hornému hradu,
dýchať históriu a pokochať sa pohľadom na
mesto a okolie „ ako na dlani“ je viac než
príjemným zážitkom.
Ďalšou témou sú sakrálne pamiatky: či
už priamo na Námestí vo Zvolene, kde si
pozornosť zasluhuje archeologický „skvost“
okolo stredovekej rotundy na južnej časti
chrámu pri rímsko-katolíckom Kostole sv.
Alžbety. Táto stavba mala v jednotlivých
dobách viacero funkcií. Konali sa tu
modlitby a bohoslužby, jej suterén slúžil

ako osárium, karner, kde sa ukladali ľudské
pozostatky z porušených okolitých starších
hrobov. Pri rotunde je mladšia prístavba,
ktorá slúžila ako špitál. Výskum odkryl
archeológiu radnice, špitála, karnera
i stredovekej studne, baštu opevnenia
pre vojakov - obrancov mestského hradu
a pec na vykurovanie objektu aj základy
opevnenia, ktoré malo charakter mestského
hradu (podobne ako v BB, BŠ, Kremnici)
Opevnenie chránilo radnicu s mestskou
pokladnicou i špitál.
Ďalšími významnými miestami sú Borová
hora s charakterom prírodnej a kultúrnej
pamiatky a Arborétum Borová hora chránený areál a výskumno-vývojové
pracovisko TU ZV, sústreďujú sa tu dreviny
pôvodne rastúce v prirodzených lesoch
Slovenska. Rozprestiera sa na ľavom brehu
Hrona asi 3 km od centra mesta. Okrem
zbierky drevín a kaktusov je tu najväčšia
zbierka ruží na Slovensku obsahujúca asi
4000 kríkov s 592 odrodami.
Ešte som nespomenula pamätníky – či

už pancierový vlak vyrobený v čase SNP
vo zvolenských železničných dielňach alebo
v blízkosti TU nachádzajúci sa historický
židovský cintorín ako pamätník obetiam
holokaustu, Ústredné vojenské cintoríny
Červenej armády a rumunskej kráľovskej
armády, ktoré patria medzi najväčšie
na Slovensku.
Z prírodných zaujímavostí Zolniansky

lahar – mohutný sopečný bahenný prúd,
ktorý vyvrátil a prikryl lesný porast. Dnes
tu nájdeme skameneliny stromov a konárov
Počas tejto letnej turistickej sezóny
obnovuje svoju pltnícku činnosť združenie
pltníkov a veríme, že avizovanú činnosť
naštartujú tak, aby spestrili pobyt
návštevníkom v našom regióne vo forme
rekreačno-poznávacej atrakcie s nádychom
dobrodružstva a návratom ku koreňom
predkov
Plte sú konštruované špeciálne na turistické
plavby, o bezpečnosť sa postarajú skúsení
pltníci, ktorí zároveň poskytnú i sprievodné
slovo o histórii i zaujímavostiach, zatiaľ
na trase Sliač - Zvolen
Od uplynulej sezóny možno putovať
po trase Barborskej cesty - horami aj
dolinami, spoznávať mestá, pamiatky,
prírodu aj nových ľudí. Má 29 zastavení
na 186 kilometroch.
Sprievodcu
aj
pečiatku
zastavenia
vo Zvolene možno získať aj v našom IC.
-ej-

Róbert Vasil / VMČ 2 - Zlatý potok, Bakova jama, Lukové, Zolná

O letnej pohode , uhorkách
a poslancoch v plavkách.
Milí priatelia.
Úsmev šťasteny
nás môže postretnúť naozaj
kedykoľvek a v nečakanej
podobe.
A tak šťastným riadením

osudu rozhodol žreb
o zaradení môjho príspevku
v «poslaneckom okienku»
Zvolenských novín na
začiatok leta, školských
prázdnin a pre mnohých aj
obdobia dočasného sladkého
ničnerobenia. To spravidla
platí aj o zasadnutiach
Mestského zastupiteľstva a
jeho komisií.
Verím preto, že mi bude
odpustené, ak sa teda
v nasledujúcich riadkoch
oslobodím od náročných
tém, definícií priorít mesta,
či hodnotenia práce,
od ktorej v lete, kto môže,
uteká kade ľahšie.
Nakoniec, kto predsa chce,
môže sa ma na čokoľvek,

kedykoľvek opýtať osobne.
Odvážne stúpajúce denné
teploty a optimistické
odhady meteorológov sú
predzvesťou mohutnejúceho
davu dovolenkárov, húfne
opúšťajúcich svoje pracoviská a pracovné povinnosti
v blahodarnej predtuche
vysnívaného relaxu.
Záhradkári neúnavne
vláčiaci vedrá s vodou
v snahe zmierniť následky
dopadu spaľujúcich
slnečných lúčov na dozrievajúce záhony uhoriek. Či
náhle, romantické
letné búrky iritujúce
prevádzkovateľov kúpalísk
a záhradkárov, ktorí práve
vyprázdnili do uhorkovej

Ktorá ruža je najkrajšia?
V dňoch 8 – 10. júna sa konala v Lesníckom a drevárskom
múzeu výstava ruží s názvom Krása ruží. Súčasťou bola aj súťaž
o najkrajšiu ružu mesta Zvolen, v ktorej hlasovali návštevníci.
Súťaž bola vyhodnotená nasledovne:
1. miesto obsadila ruža č. 23 Master WOOD
– získala 34 hlasov, pestovateľka pani Ľubica Barcíková zo Zvolena
2. miesto obsadila ruža č. 19 EDEN ROSE MEILAND
– získala 27 hlasov, pestovateľka pani Jana Babicová zo Zvolena
3. miesto obsadila ruža č. 5 GLORIA DEI
– získala 24 hlasov, pestovateľka pani Mária Slašťanová Zvolen-Môťová
Do súťaže sa celkovo zapojilo 11 pestovateľov. Výstavu navštívilo spolu
546 návštevníkov a môžeme povedať, že sa všetkým veľmi páčila. Poďakovanie patrí
všetkým vystavovateľom, osobitne však pestovateľke ruží pani Ivetke Vaclavovej,
ktorá pestuje až 250 druhov ruží, a ktorá svojou odbornosťou a šikovnosťou
prispela k vydarenej akcii.
Anka Samleková, Rosa klub

aleje osemnáste vedro.
To všetko tiež patrí k letu a
variáciám oddychu podľa
individuálnych predstáv a
chuti každého jednotlivca.
Čo by ale asi len málokto
v tomto období neocenil,
je už spomínaná voda a
pobyt v jej bezprostrednej
blízkosti. Ba čo viac, nejeden
odvážlivec a najmä deti si
dokážu spontánne a plným
priehrštím užívať radovánky
priamo v jej vlnách, či už na
hladine, alebo pod ňou.
Výnimkou nie sú určite ani
mnohí predstavitelia samosprávy.
Preto poľahky môžeme
zaregistrovať rozpálené
telá poslancov odetých do

slušivých plaviek rozmanitých značiek a modelov
nedbalo polihujúcich
v areáli kúpaliska, či
aktuálne si užívajúcich aj na
mestskej plavárni, ktorá akoby
zažívala renesanciu
v podobe prevádzky aj počas
letných mesiacov.
Mal som tým v úmysle tiež
naznačiť, že za uspokojivými
vodnými zážitkami nemusíme bezpodmienečne vždy
cestovať nekonečné hodiny
po preplnených diaľniciach,
prípadne letecky prekonávať
astronomické vzdialenosti,
aby sme sa mohli susedom
pochváliť fotkou s umelou
mušľou zakúpenou na
večernom trhovisku kdesi

Letné aforizmy
Medzi krasové javy patrí
napríklad krasokorčuľovanie.
Slovensko je suchozemským
štátom, ale iba vtedy, keď prší.
Hrať futbal je ťažké, lebo
futbalová lopta nemá hlavu
ani pätu.
Veľa škody vie na úrode
spôsobiť aj búrka potlesku.

vo vychytenej destinácii.
Nie je tajomstvom, ani
žiadnou novinkou, že aj naša
krajina disponuje množstvom
čarokrásnych prírodných
vodných plôch či akvaparkov
poskytujúcich adekvátne
podmienky
na letné aj celoročné vyžitie.
Možno stačí len trochu hľadať,
zaujímať sa a nechať sa zlákať.
Pochopiteľne to závisí
od osobnej náročnosti a
predstáv o ideálnej
dovolenke.
Všetkým vám preto prajem,
aby aj tohtoročné leto patrilo
pre vás do kategórie príjemne
nezabudnuteľných a aby vám
doplnilo potrebnú energiu
na celý rok.

Recept na šťastný život
Július Kočiš (90)
Receptom pána Júliusa Kočiša,
ktorý v máji oslávil 90-ku, by bola
určite práca. Už ako dieťa pomáhal
rodičom na statku v Kalinčiakove,
neskôr pracoval v bani v Handlovej.
Vo voľnom čase ho bavilo stolárstvo
či staviteľstvo. Do Zvolena sa
prisťahoval ako dôchodca a dodnes
v ňom žije. Pochádza z ôsmich súrodencov, má dve
dcéry, troch vnukov a štyri pravnúčatá. Heslom, ktoré
ho asi najviac vystihuje, je to, ktoré mu aj visí na stene:
„Najkrajším umením v živote je úsmev vo chvíli, keď sa
ti chce plakať.“

Jozef Bily
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Nové (ne)možnosti

Aj Zvolen žije futbalom
Futbalový ošiaľ zasiahol aj zvolenské
námestie. Začiatkom júna tu domáci
športový klub MFK Lokomotíva Zvolen
zorganizoval pre deti z materských škôl
predpoludnie pod názvom Futbal, to je
hra. Snahou bolo ukázať krásu behania za
„guľatou“ našim najmladším.
Futbal je najpopulárnejším športom na našej
planéte. Podľa niektorých zdrojov ho sledujú
takmer tri a pol miliardy fanúšikov, samotných
hráčov je údajne okolo štvrť miliardy. Populárny
je aj na Slovensku, registrované sú tisíce
futbalistov. Je to logické, tento šport sa hráva
takmer v každej dedine, počet lokálnych súťaží
je veľký. Nehovoriac o minifutbalových či
futbalových ligách, ktoré majú k futbalu veľmi
blízko.
Ako sa darí futbalu v samotnom meste?
„Momentálne máme v MFK približne 250
aktívnych hráčov, v priebehu 2 – 3 rokov počet
detí so záujmom o futbal stúpol o približne 30%.
„Nové vedenie sa snaží prilákať deti rôznymi
aktivitami, športové predpoludnie bolo len

CYKL KOLO

jednou z nich,“ hovorí prezident MFK Peter
Svetlánsky.
Podujatia sa zúčastnili takmer všetky škôlky
a to nielen v zastúpení chlapcov. Súťažili aj
dievčatá, viaceré škôlky „vyslali“ dokonca svoje
fanúšikovské tímy, súťažiacich nacvičenými
pokrikmi podporovali dokonca aj malé
roztlieskavačky. Každá škôlka mala prideleného
svojho ambasádora z radov futbalistov A-tímu
domáceho MFK. Tí pomáhali sprevádzať
drobcov prechodom cez jednotlivé stanovištia.
Deti si postupne vyskúšali streľbu na bránu,
vedenie lopty medzi kužeľmi, ale aj skutočný
futbalový zápas. A keďže išlo v prvom rade
o zábavu a radosť z pohybu, víťazmi sa napokon
stali všetci malí futbalisti.
„Sme radi, že naše Á-čko urobilo pre deti tento
príjemný deň. V ére počítačov či tabletov,
sa športu žiaľ venuje menej pozornosti ako
v minulosti. Tešíme sa, že MFK pomohlo
rozhýbať naše deti a verím, že sa medzi nimi
nájdu aj budúci majstri Európy,“ zhodnotil
s úsmevom podujatie Miroslav Marcinko, vedúci
Odboru školstva zvolenského magistrátu. -ms-

KRÁTKO

Ukončenie kampane Do práce
na bicykli, ktorá sa konala vo Zvolene
už tretíkrát, prinieslo viaceré pozitívne
správy.
Zvolen bol v tejto kampani úspešný a ako sme
spomínali už v minulom čísle Zvolenských
novín, skončil v počte najazdených kilometrov
na krásnom 8. mieste. Všetkých súťažiacich
sme vyhodnotili počas druhého nedeľného
korza dňa 12. 6. na námestí a ako sa hovorí „pre
veľký úspech“ alebo v tomto prípade „pre veľký
úspech daždivého počasia“, sme ho zopakovali
ešte v rámci posedenia s primátorkou Lenkou
Balkovičovou. Tá ocenila zúčastnených
cyklistov a pýtala sa na to, čo ich v rámci
cyklodopravy vo Zvolene trápi. Samozrejme,
zazneli otázky vo veci ďalšieho budovania
cyklotrás, kde vývoj zatiaľ zastal. Prioritu
mala cyklotrasa na Sekier, ale jej budovanie
v súčasnosti nie je možné, pretože Slovenský
vodohospodársky podnik, ktorý spravuje
povodie Slatiny a Hrona, plánuje na tom istom
mieste realizovať protipovodňové opatrenia.
Je možné, že mestu sa s podnikom podarí
dohodnúť, a tak by budovanie hrádzí mohlo
byť spojené aj s budovaním chodníka, čo by
bolo ideálne. Ale späť k pozitívnym správam,
ktoré zabezpečili hlavne účastníci kampane. Tí
podávali priam až neuveriteľné výkony – jeden
z členov tímu Me-Ku-Pa jazdil do Zvolena
napríklad z Banskej Bystrice, ďalší dokonca zo
Žemberoviec, ktoré sú od Zvolena vzdialené
asi tak 60 km. Dôvod tohto, z nášho pohľadu,
šialenstva sme pochopili, keď páni prezradili,

že sú vojaci, takže jazdu do práce berú ako
súčasť tréningu. Pre nich vraj krátka a rýchla
trasa nemá význam. Podobne odvážna bola
aj Ivana Krnáčová z tímu Inspiráci, ktorá
najazdila spolu 1280,5 km. Prijala výzvu
a jazdila do Zvolena z Hriňovej. Podľa jej slov
prv nevedela do čoho ide, a potom už bolo
neskoro vzdať sa. J Nakoniec ju jazdenie začalo
baviť, aj keď musela vždy hľadať tie príjemné
trasy pomimo hlavných komunikácií. Cyklisti
súhlasili, že do jazdenia na bicykli treba
zapojiť viac detí, a preto sa im pozdával nápad,
že by mesto budúci rok rozšírilo kampaň
aj o školy. Kampani Do školy na bicykli
však bráni niekoľko faktorov – chýbajúce
cyklostojany na školách, chýbajúca podpora
zo strany škôl a obavy rodičov. Ako však dobre
pomenoval jeden zo zúčastnených súťažiacich,
s deťmi predsa môžu jazdiť rodičia. Je to
napokon všetko len o schopnosti pozrieť sa
na možnosti, ktoré sa nám ponúkajú, inak.
Vtedy človek nachádza nový uhol pohľadu.
Jednou z príležitostí môže byť aj cyklojazda
s architektom, ktorá nás naposledy priviedla
do netušených zákutí okolia Môťovskej
priehrady a koryta Slatiny. 14. júla by sme
mali spoločne zablúdiť do Lukového a Zolnej
a myslím si, že táto trasa bude pre všetkých
veľmi zaujímavá, priam dobrodružná. Nakoľko
sa v lete už cez písmenká nespojíme, želám
vám krásne leto a veľa šťastných kilometrov
na ceste za dobrodružstvami. Nech vás objavy
nových miest a možností posúvajú dopredu!
-ej-

ROZHOVOR
Barbora Kortišová (15): Nemusím byť hviezda v 16-tich
Je mladá a príjemná ako pokojne
plynúca voda. Napriek tomu už v 15tich dokáže so svojím kanoe zdolať
divokú vodu. Hovorí, že znamenie
vodnára má vodu v krvi. Azda preto
pláva od troch mesiacov a dnes nemá
problém ako juniorka vyhrať dospelú
kategóriu žien vo vodnom zjazde.
Zvolenčanka Barbora Kortišová (15),
športovec mesta za rok 2015.

zagratulovať. Dobré výsledky veľmi záležia
od toho, akých máte okolo seba ľudí. Tu
na MS sme sa stretli ako výborná partia aj
s výbornými trénermi. Aj preto sme boli
úspešné.
Juniorky, zo Slovenska a porazia dospelé
Talianky. To ich muselo pekne naštvať.
(smiech)
Určite, keďže aj v šprinte, aj v zjazde boli
druhé.

Ako si sa dostala ku kanoistike? Nie je
Čo vás čaká najbližšie?
to asi pre dieťa také samozrejmé ako
Júlové Majstrovstvá Európy do 23 rokov, na
napríklad začať s tenisom.
ktoré opäť pôjdem s Katarínou Kopúnovou.
(smiech) Ako dieťa som už od 3 mesiacov
Hádam sa nám náš úspech podarí obhájiť.
plávala. Som v znamení vodnára a milujem
vodu. Aktívne som plávala do siedmych
Je tento šport finančne náročný?
rokov. Potom začali letné prázdniny a sused
Asi áno, hoci určite nie ako napr. hokej.
FOTO: J. ŠTEVONKA
Ivko Krivošik, ktorý je kamarat s mojím
Najväčším rizikom je zlomené pádlo, ktoré
trénerom, ma pozval
na
tréning
klubu
stojí
tak 200podujatí,
€ a viac.
Kým leto je obdobím prirodzeného
cestujemepohybu
zvyčajne
Športová
do Čunova
jeseň vo Zvolene
alebo tréner
pripomína,
TSM dosť
že sotlačil,
nizáciami
aby som
preto
sa dostala
pripravilo
viacero
TJ Slávia TU. Šlaasom
sa
pozrieť
a
už
som
do reprezentácie.
si, že v sa
15-tich
by Hrozia
počasie láka ľudí von, jeseň
Liptovského
mení vzťah
Mikuláša.
športom netreba nikdy prestať
– ani na jeseň.Myslím
pri ktorých
Zvolenčania
zapotili
a eštešporte
aj nejaké zranenia?
v tomto
ostala.
som
sa nemusela
reprezentácie
dostať Najčastejšie
obyvateľstva k pobytu na čerstvom vzduchu. Mesto Zvolen v spolupráci
s ďalšími
orga- dozapotia.
17. septembra
privítalo Námestie
asi natiahnutie svalstva na
Koľko členov má klub TJ Slávia TU?
Čo bolo najťažšie pri prechode od pláva- My juniori sme traja, a potom niekoľko a mám na to čas. Nemusím byť hviezda rukách alebo vykĺbenie ramena.
v 16-tich, 18-tich. (smiech)
nia vo vode k plávaniu v kanoe?
menších detí. Zvyčajne všetci, čo trénovali,
Čo prevrátenia lode? To ma na tomto
Mojou výhodou bol nízky vek, takže som sa už odišli, takže som v klube najstaršia.
Ako sa stane, že juniorka vyhrá kategóriu športe vždy desí. Teba to už ale zrejme
všetko učila postupne, pomaly. Nemala som
dospelých žien ako to bolo v srbskej Banja neprekvapí?
veľké problémy. Keď človek začne neskôr, Uvažuješ nad tým, čo ďalej?
Luke začiatkom júna?
musí sa učiť rýchlejšie, ísť napríklad skôr na Zatiaľ ostávam vo Zvolene, budem študovať Nebolo nás zo Slovenska dosť, takže Tiež mám z toho občas obavy, pociťujem
divokú vodu.
na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici, reprezentačný tréner nás zavolal. Je bežné, strach. Ale realita je taká, že keď sa už
prevrátite, buď sa zodvihnete alebo
kde by som mala mať možnosť trénovať
Ty si najprv trénovala pokojnú vodu, až dvojfázovo. Neplánujem ešte odísť do že juniorka preteká za dospelé pretekárky, vyplávate z lode. Nič nehrozí.
ale naopak to možné nie je.
potom divokú.
Mikuláša alebo Čunova, asi by som si zatiaľ
Áno, môj tréner (Peter Slašťan, poznámka netrúfla. Tam vás musí tréner prijať. Tu V Srbsku ste vyhrali s Katarínou Kopúno- Slováci dosiahli vo vodných športoch
redakcie) bol skvelý v tom, že ma nenútil mám zatiaľ výborného trénera, je so mnou vou nad Taliankami tesne. O jednu sto- výrazné úspechy. Nedá sa nespomenúť
Elena Kaliská, ktorá je zo Zvolena.
ísť hneď na divokú vodu, prvýkrát som šla odmalička a rozumieme si.
tinu.
Udržuje kontakt s vaším klubom?
možno tak v desiatich rokoch.
Do cieľa sme prišli s najlepším časom, ale
Čo je pre teba najväčšia výzva počas na štarte už čakali Talianky. Keď dorazili do Určite áno, viackrát nás navštívila, poznáme
Kde trénujete? O zvolenskej vode sa asi pretekov?
sa.
cieľa aj ony, videli sme, že sa veľmi neradujú
nedá hovoriť ako o divokej.
Pre mňa je najdôležitejšie baviť sa a užiť si
Je naša nevýhoda, že tu kanál nemáme, pokojnú jazdu. Nejde mi primárne o výhru. a pochopili sme, že sme ich s Katarínou Čo súrodenci, športujú?
Kopúnovou porazili. Netušili sme však, Mám troch súrodencov, ja som najmladšia.
čo by pomohlo, aby viac talentov ostávalo
že iba o jednu stotinu sekundy. Oznámiť Sestra skúšala asi všetky športy, ale zostala
vo Zvolene. Bežne trénujeme na Hati Ktoré preteky boli pre teba najťažšie?
Podharajch pri lodenici, pred pretekmi Ťažké boli teraz slalomové nominačky, kde nám to prišiel až tréner, ktorý nám prišiel pri učení. Takže sme športová rodina.
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