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Október 2020
Číslo 2, ročník 1

Mesačník správ z mesta pre obyvateľov...

POMÔŽETE 
ĽUĎOM 
V NÚDZI?

DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ ĽUĎOM BEZ DOMOVA A VZHĽADOM 
NA AKTUÁLNU SITUÁCIU S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU POTREBUJE VO ZVÝŠENEJ MIERE PRE SVOJICH 
KLIENTOV NAJMÄ HYGIENICKÉ POMÔCKY. AK STE PRI UPRATOVANÍ NIEKTORÉ Z UVEDENÝCH VYRADILI 
ALEBO MÁTE NAVYŠE, PODEĽTE SA. POMÔŽETE TÝM NIEKOMU, KOMU ŽIVOTNÁ SITUÁCIA ICH KÚPU 
NEDOVOĽUJE.

AKTUÁLNE DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POTREBUJE:
- HLAVNE OBLEČENIE A OBUV PRE DOSPELÝCH
- RÚŠKA, JEDNORAZOVÉ RUKAVICE, PODLAHOVÚ DEZINFEKCIU, ČISTIACE PROSTRIEDKY
- Z POTRAVÍN  HLAVNE KONZERVY, INSTANTNÉ POLIEVKY, ČAJ, KÁVA, CUKOR A PODOBNE 
- UTERÁKY, HRUBÉ DEKY RESP. INÉ TEPLÉ PRIKRÝVKY NA SPANIE

AK CHCETE POMÔCŤ ĽUĎOM V NÚDZI, MÔŽETE VŠETKY VECI DONIESŤ PRIAMO DO DOMU CHARITY 
SV. KRIŠTOFA A TO KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  OD 7:00 DO 14:00 H NA ADRESU KOLLÁROVA 24, MARTIN. 
MÔŽETE ZAZVONIŤ NA BRÁNE ALEBO SA INFORMOVAŤ NA TEL. Č.: 043/4270651. PRI PREBERANÍ VECÍ 
BUDÚ DODRŽANÉ VŠETKY EPIDEMIOLOGICKÉ ODPORÚČANIA.
ĎAKUJEME ZA POMOC PRE NÚDZNYCH A ĽUDÍ BEZ DOMOVA.
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nás pozerá už aj P. O. Hviezdoslav
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Martin je opäť majstrom Slovenska
 �  Kampaň Do práce na bicykli 2020, ktorá tento rok kvôli pandémii prebiehala 

v našom meste výnimočne v septembri, už pozná konečné výsledky.

V poradí už 7. ročník súťaže, vyhlasovate
ľom ktorej je Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR a národný cyklokoordinátor v spolupráci 
s občianskym združením OCI Banská Bystrica, 
dopadol pre Martin na výbornú. Zamestnanci 
42 martinských firiem a organizácií najazdi
li na dvoch kolesách úctyhodných 69 982,54 
kilometra, čím mestu aj planéte ušetrili 
21 133,29 kg nevyprodukovaného CO2. Za kaž
dého Martinčana sme nabicyklovali v septem
bri takmer 1,28 km! 

V poradí už 7. ročník bol 
skutočne mimoriadny. Na
priek pandémii, ktorá práve 
v mesiaci september nabra
la na obrátkach, sa v rámci 
kampane podarilo najazdiť 
na bicykloch poriadnu porciu 
kilometrov. Do súťaže sa pri
hlásilo 85 samospráv, 1 012 
spoločností a 8 392 účastní
kov, ktorí najazdili na bicykli 
celkovo 929 601 kilometrov 
a  ušetrili 297 269 kg nevy
produkovaného CO2. „V Martine sa potvrdilo, 
že bicyklujeme celoročne a hoci počty pri
hlásených súťažiacich a najazdených cykloki
lometrov boli vzhľadom na krízovú situáciu 
oproti minulým ročníkom o čosi nižšie, stále 
si udržujeme vysoký štandard. Je to obrovská 
výzva a záväzok pre vedenie mesta pokračo
vať v  budovaní cyklotrás a bezpečných pod
mienok pre cyklistov. Chcel by som poďakovať 
všetkým, ktorí sa dlhodobo podieľajú na skve
lých úspechoch mesta Martin v rámci Do prá
ce na bicykli,“ povedal primátor mesta Martin 
Ján Danko. 

Na celonárodnej úrovni sa aj v tomto roku 
vyhodnocovali 3 súťažné kategórie s najlep
ším celkovým priemerom. Hodnotil sa cel
kový počet súťažiacich za samosprávu, po
čet súťažiacich prepočítaný úmerne k počtu 
obyvateľov, počet najazdených kilometrov 
na bicykli k počtu obyvateľov a počet jázd 
na bicykli k  počtu obyvateľov. V silnej kon
kurencii Martin obhájil prvenstvo z minulých 
ročníkov, keď sa umiestnil pred Trenčínom 
a  Liptovským Mikulášom. V  Martine počas 
septembra 2020 v rámci súťaže jazdilo 508 
účastníkov v 144 tímoch, celkovo sme najazdi
li 69 982,54 km a ušetrili 21 133,29 kg nevypro
dukovaného CO2. Obrovské poďakovanie patrí 
už tradične Jesseniovej lekárskej fakulte UK, 
ktorí zostavili až 52 tímov MEDICKÝCH VČIEL. 
Počtom 200 súťažiacich, najazdenými kilo

metrami (31 922,67  km) a  ušetrenými kg CO2 
(11 042,98 kg) si zabezpečili v celoslovenskom 
meradle vynikajúce druhé miesto spomedzi 
zamestnávateľov v rámci všetkých registrova
ných samospráv. Ďakujeme i ďalším organizá
ciám – ECCO Slovakia, a. s., Viena International, 
s. r. o., TRIM LEADER, a. s., HBM Pharma, s. r. o., 
Univerzitná nemocnica Martin, GGB Slovakia, 
s. r. o. i mestu Martin a mnohým ďalším za ak
tívnu účasť a najazdené kilometre. 

Najlepšie martinské tímy aj jednotlivci, 
budú vzhľadom na krízovú situáciu, ocenené 
vedením mesta jednotlivo. Najviac kilometrov 
najazdil v mesiaci september tím zo spoloč
nosti TRIM LEADER, a. s. – Údržba na kolesách – 
neuveriteľných 2 480,50 km. Najlepším tímom 
v počte jázd absolvovaných na bicykli bol tím 
MEDICKÉ VČELY 50 z Jesseniovej lekárskej fa
kulty UK v Martine s 227 jazdami, ktorým sa 
podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. 

Hlavným lákadlom súťaže, okrem iných 
hodnotných cien, bude možnosť vyhrať bicy
kel. Ten žrebovaním získajú súťažiaci, ktorí ab
solvovali počas mesiaca september minimál
ne 2/3 jázd do práce a z práce na bicykli alebo 
v monitorovanom období najazdili minimálne 
500 kilometrov na bicykli. 

Súčasťou kampane v našom meste boli aj 
rôzne aktivity venované cyklistom ako cyklo
olovrant pre cyklistov či zvýšené pôsobenie 
hliadok Mestskej polície mesta Martin v pešej 
zóne, ktoré cyklistom rozdávali cenné rady 
a  odporúčania ako bezpečne prechádzať pe
šou zónou na bicykli. 

Už je síce dobojované, ale cyklománia 
v našom meste sa teší na ďalšie pokračovanie 
už v 8. ročníku kampane Do práce na bicykli. 
Bicyklujeme nielen preto, aby sme pomohli 
životnému prostrediu, no aj preto, že je to lac
nejšie, príjemnejšie a každý úsmev okoloidú
ceho nás všetkých príjemne naladí.                   MM

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA
Milí Martičnania, 
je november, ktorý si ja už odmalička spájam s 

cestou na Liptov, na cintorín, kde už dlhé roky spia 
večným spánkom moji starí otcovia, ktorých som, 
žiaľ, nestihla spoznať. Zomreli skôr ako som sa 
narodila, ale vraj boli úžasní. Verím tomu, lebo mi 
o nich dodnes s láskou rozprávajú moji milovaní 
rodičia, lebo len skvelé deti majú skvelých rodičov. 
Mala som však šťastie poznať moje staré mamy, 
ktoré tu, žiaľ, už tiež nie sú, no každý deň na obi-
dve s láskou spomínam. Dnes nemôžem ísť „za 
nimi“ na Liptov, situácia na Slovensku to nedo-
volí. Ale viem, že moji starí rodičia mi to odpustia. 
Vedia totiž, že bez ohľadu na dátum, každý deň 
sú v mojich myšlienkach. Mnohí z nás dnes cítime 
krivdu a možno aj bolesť a smútok, že nemôžeme 
tak ako vždy ísť na cintorín a zapáliť sviečku svoj-
im milovaným. Aspoň raz v roku, lebo sú Dušičky, 
lebo sa to patrí. Lebo častokrát, aspoň raz v roku 
sa práve v novembri stretneme s celou rodinou 
rozptýlenou po všetkých kútoch Slovenska. Toh-
toročný november je iný, veľmi ťažký. Naši drahí, 
ktorí už odpočívajú večným spánkom, nám ale 
iste nebudú mať za zlé, že tentoraz si na Dušičky 
zapálime na ich pamiatku a pre našu bezpečnosť 
sviečku doma. A nie jednu. A budeme s láskou 
spomínať na všetko krásne čo s nimi bolo. Len tak 
doma, s pietou, pokorou a obrovskou láskou. 

Milí čitatelia, v prvom čísle som sa vám pri-
hovárala v náročnom koronakrízovom čase 
a,  žiaľ, dnes je tá situácia ešte horšia ako bola. 
Čísla pozitívnych na Slovensku pribúdajú rake-
tovou rýchlosťou, takmer dennodenne sa prijí-
majú stále nové a nové opatrenia, nové naria-
denia, nové obmedzenia či zákazy. Úprimne, aj 
ja sa už v tom všetkom strácam a stále sa sama 
seba pýtam, kedy sa toto všetko skončí, kedy sa 
vrátime do bežného života. Dnes by mi na tieto 
otázky zrejme nevedeli odpovedať ani tí najviac 
erudovaní odborníci. Neostáva mi teda nič iné, 
len pokračovať v tom čo doteraz. Aj so zaťatými 
zubami rešpektovať nariadenia a veriť, že snáď 
už zajtra bude lepšie. A aj keď sa sama nie vždy 
stotožňujem so všetkým čo prichádza a čo sa 
nariaďuje, viem, že to najmenej čo pre dobro, ba 
až záchranu tejto krajiny môžem urobiť sú už tie 
chronicky známe ROR – rúško, odstup, ruky. Nič 
z toho ma predsa nebolí. Napriek rúšku, ktoré 
mám x hodín denne na tvári mi funguje mozog 
(teda aspoň ja si to myslím ;-)) a nič z dodržiava-
nia ROR ma v ničom neobmedzuje. Čo by za to 
dali tí ľudia, ktorí dnes bojujú o život v nemocni-
ciach po celom svete. 

Milí Martinčania, prosím a prajem nám zo srd-
ca, vydržme to spolu. Bodaj by sme sa snahou nás 
všetkých čo najskôr vrátili do doby, keď stretnúť 
pozitívneho človeka nebolo hrozbou, ale naopak 
obrovským šťastím a darom každého dňa. 

Martina Veselovská

 � Do práce na bicykli, foto: internet.
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Mestský úrad je zatvorený
Vzhľadom na uznesenie vlády Slovenskej repub

liky o obmedzení slobody pohybu a pobytu mesto 
Martin v spolupráci s Okresným úradom Martin ob
medzuje pohyb klientov na nevyhnutné úkony (po
hreby, narodenie dieťaťa).

Krízový štáb mesta Martin v spolupráci s Krízo
vým štábom Okresného úradu Martin na základe 
uznesenia vlády Slovenskej republiky o obmedze
ní slobody pohybu a pobytu obmedzuje pohyb 
klientov v budove Mestského a Okresného úradu 
výhradne na vybavenie nevyhnutných záležitostí 
(pohreb, narodenie dieťaťa). Žiadame obyvateľov 
a návštevníkov mesta o rešpektovanie tohto rozhod
nutia vzhľadom na to, že počet infikovaných každým 
dňom stúpa.                                                                    MM

Inteligentné monitorovacie 
vozidlo CamCar

 � Vedenie mesta Martin a Turiec, a. s., po dvojročných 
prípravách komplexného riešenia regulácie statickej 
dopravy od 7. 10. 2020 na jeden mesiac testujú inteligentnú 
monitorovaciu technológiu CamCar ako nástroj na smart 
riešenie statickej dopravy a bezpečnosti v meste Martin.

Inteligentné monitorovacie vozidlo Cam
Car využíva ku kontrole oprávnenosti par
kovania umelú inteligenciu. Ide o prelomo
vú technológiu posúvajúcu efektivitu práce 
mestských policajtov o výrazný krok vpred. 
Tento spôsob kontroly môže mať dopad na 
zmenu dopravných návykov vodičov ako aj na 
celkové posilnenie bezpečnosti v meste.

 ? Ako funguje inteligentné monitorovacie 
vozidlo CamCar?

Umelá inteligencia dokáže rozpoznať 
oprávnenosť v danom mieste parkovať, upo
zorniť, či nie je po kontrolovanom vozidle 

vyhlásené pátranie, dokáže kontro
lovať úhradu platieb za parkovanie. 
Kontrola je realizovaná formou podozrenia na 
priestupok.

Doposiaľ na ulici vykonávali túto kontrolu 
u všetkých vozidiel fyzicky mestskí policajti, 
avšak tieto úkony môže vykonávať CamCar 
so svojimi neurónovými sieťami „iba“ pre
jazdom lokality. Technológia pri ňom sníma 
len evidenčné číslo vozidla, ktoré porovnáva 
s  databázami. Mestský policajt tak nahliada 
do online výsledkov 
a rieši už konkrétny 
incident (podozrenie 

na priestupok), na ktorý inteligentné monito
rovacie vozidlo CamCar poukáže. Spracováva
né údaje sú pritom podľa Úradu na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky v  sú
lade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, resp. Nariadením Európske
ho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 
2016 (GDPR).

Text a foto: MM

Zo steny bytového domu sa na nás 
pozerá už aj P. O. Hviezdoslav

V Martine pribudol tretí mural. Po mi
moriadnom úspechu dvoch predchádza
júcich veľkoformátových malieb (tancu
júcich dievčat – dom na Divadelnej ulici 
a Karola Plicku na bytovom dome 
pod SNM), pribudla v Martine 
aj tretia veľkoformátová maľba. 
Postarala sa ňu dvojica Martin 
Hríb a Branislav Urbánek zo Stre
et Art Academy. Mladí umelci za 
rekordne krátky čas vytvorili na 
stene bytového domu na križo
vatke Ulíc Hviezdoslavovej a  So
kolíka pri hoteli Turiec unikátnu 

podobizeň významného spisovateľa 
P. O. Hviezdoslava, čím výrazne obohatili 
kultúru v našom meste.

Text a foto: TVT
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Východiská prípravy rozpočtu mesta pre rok 2021
 � Koniec roka je v každej samospráve neoddeliteľne spätý nielen 

s vyhodnotením uplynulých mesiacov, ale taktiež s prípravou 
nového rozpočtu, ktorý určí smerovanie mesta v nasledujúcom 
roku. Inak tomu nie je ani v Martine. Hospodárenie s finančnými 
prostriedkami z rozpočtu počas celého roka 2020 ovplyvňovala 
koronakríza. A to nielen v oblasti príjmov, ale aj výdavkov.

V oblasti príjmov ide hlavne o podielové 
dane, ktoré tvoria polovicu príjmov z rozpočtu 
mesta. V schválenom rozpočte sme od štátu 
očakávali podielové dane vo výške 24 847
tis. €. V polovici marca prišla koronakríza, ktorá 
spôsobila, že štát znížil prognózu výberu daní, 
a preto bolo mesto nútené v zmene rozpoč
tu znížiť podielové dane o 1 684tis. €. Spolu 
s obmedzením niektorých výdavkov sa preto 
rozpočet mesta Martin už v prvých mesiacoch 
roka znížil celkovo o 2 226tis. €. Toto zníženie 
znamenalo nielen menej peňazí do výdavkov 
na mestskú zeleň a do opráv komunikácií, ale 
aj zrušenie balíka 500 000 eur kapitálových vý
davkov na výstavbu a rekonštrukciu detských 
ihrísk v jednotlivých mestských častiach.

V júni Ministerstvo financií Slovenskej re
publiky zverejnilo prognózu, na základe kto
rej sme sa dozvedeli, že tohtoročný výpadok 
na podielových daniach sa vyšplhá do výšky 
1,3 mil. €. Vláda umožnila mestám a obciam si 
tieto chýbajúce finančné prostriedky od štátu 
bezúročne požičať v snahe pomôcť im tak do
financovať si výkon samosprávnych činností. 
V Martine chceme tieto peniaze použiť hlav
ne na dofinancovanie mestskej hromadnej 
dopravy, opatrovateľskej služby a základných 
škôl.

Keďže mesto Martin bolo v nútenej správe 
od apríla 2016 do októbra 2017 (počas núte
nej správy je možné uskutočňovať iba výdavky 
nevyhnutné pre chod mesta), nazhromaždili 
sa v rezervnom fonde mesta značné finančné 
prostriedky. Vďaka nim mohlo vedenie mes
ta uskutočniť v rokoch 2019 a 2020 niekoľko 
na ozaj náročných investičných akcií, ako sú 

rekonštrukcie komunikácií vo výške viac ako 
1 mil. €, výstavba I. etapy Športparku Pltníky, 
spoločná výstavba I. etapy atletického šta
dióna pri Spojenej škole Martin so Žilinským 
samosprávnym krajom, rekonštrukcia pre
vádzkového objektu amfiteátra, deti si mohli 
v  zime užívať mobilnú ľadovú plochu, a po
dobne. V roku 2020 si mesto vzalo aj úver vo 
výške 2 088tis. € na dostavbu tréningového 
zimného štadióna na Podháji.

Práce na rozpočte mesta Martin na roky 
2021 – 2023 sú v plnom prúde – rozpočet sa 
bude schvaľovať na mestskom zastupiteľstve 
už koncom novembra.

Základným ukazovateľom možností roz
počtu sú opäť podielové dane. Keďže štátny 
rozpočet ešte v novembri nebude schválený, 
riadime sa septembrovou prognózou Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá predpo
kladá pre Martin podielové dane na rok 2021 
vo výške 23 827tis. €, čo by malo byť o nece
lých 300tis. € viac, ako dostaneme v tomto 
roku. Ostatné daňové príjmy predpokladáme 
vo výške, aké dosiahnu v tomto roku, keďže 

sadzby miestnych daní mesto meniť neplá
nuje. Treba poznamenať, že kvôli koronakríze 
sa tento rok nedosiahnu rozpočtované príjmy 
z dane za ubytovanie, ani z odvodov z hazard
ných hier, nakoľko ubytovacie zariadenia, ako 
aj herne boli pár mesiacov zatvorené. 

Mesto sa bude musieť vyrovnať aj s rastom 
nákladov za uloženie odpadu na skládke, ako 
aj so skutočnosťou, že zákon od 1. 1. 2021 za
vádza povinnosť obciam zaviesť zber kuchyn
ského odpadu, čo, samozrejme, zvýši výdavky 
mesta za zber a likvidáciu komunálneho od
padu. Samozrejme, tento poplatok možno po
užiť zas iba na likvidáciu odpadu, nemožno ho 
použiť na iné výdavky. 

Prípadné príjmy z eurofondov alebo gran
tov sa do rozpočtu zapoja, až keď sa reálne ob
javia na účtoch mesta.

Od roku 2014 do roku 2019 sa podielové 
dane zvyšovali medziročne priemerne o 10 %. 
V roku 2020 odhadujeme 3 % pokles príjmu 
z podielových daní v porovnaní s minulým ro
kom. Keďže na budúci rok príjmy budú zhruba 
na úrovni tohto roka, výdavky by sa mohli do 
určitej miery skomplikovať. 

Napriek tomu, že niektoré investičné akcie 
budú pokračovať aj v r. 2021, v rozpočte už 
nemôžeme rátať s rezervným fondom ako veľ
kým zdrojom príjmu a nad tým, kam budeme 
smerovať kapitálové výdavky sa bude treba 
dobre zamyslieť. 

Čo sa týka bežných výdavkov, rozpočtový 
proces prebieha tak, že si mesto zráta, koľko 
prostriedkov potrebuje v každej oblasti svo
jej činnosti na zabezpečenie zákonných po
vinností, na finančné krytie platných zmlúv, 
zohľadní inflačný trend a pripočíta nevyhnut
nú finančnú rezevu na nepredvídateľné okol
nosti. Každoročne mestu pribúdajú zákonné 
povinnosti, ktoré naň presúva štát, žiaľ, bez 
ich finančného krytia, ceny služieb neustále 
stúpajú, a to vyvoláva zvýšené požiadavky na 
rozpočet.                                          MM, foto: internet

Výberové konanie
Mesto Martin so sídlom Námestie S. H. Va

janského 1, Martin v súlade s ustanoveniami 
§ 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a v súlade s čl. 5 Pracovného po
riadku zamestnancov mesta Martin vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta na Mestskom úrade v Martine.

Názov funkcie: referent stavebného úradu.

Pracovný pomer bude uzatvorený na 
dobu určitú – zastupovanie počas materskej 
a rodičovskej dovolenky.

Dátum a miesto podania žiadostí o zara
denie do výberového konania: 

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje 
žiadosti o zaradenie do výberového konania: 

– v prípade osobného doručenia do poda
teľne alebo informačnej kancelárie Mestského 

úradu najneskôr do 25. 11. 2020 do 12.00 h,
– v prípade doručenia žiadosti poštou 

je rozhodujúce, aby žiadosť bola doručená 
najneskôr 25. 11. 2020 na adresu: Mestský 
úrad Martin, Organizačný referát, Námestie 
S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin s označením  
„Výberové konanie – referent stavebného 
úradu“ – NEOTVÁRAŤ!

Úplné znenie oznámenia je na   
www.martin.sk, sekcia voľné miesta, prípadne

kontaktná osoba: K. Pacnerová,  
tel.:  0905 735 336.
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Martin kandiduje na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2026

Pre Martin bol rok 
2019 výnimočný, na 
jeho „narodeninovej 
torte“ sme sfúkli 25 
sviečok. Toľko rokov 
prešlo, čo bol prijatý zá
kon NR SR č. 241/1994 
o meste Martin ako 
Centre národnej kul
túry Slovákov. Mestský 
znak zobrazuje sv. Mar
tina ako vojaka mečom 
poliaceho svoj plášť, aby sa oň rozdelil s mrz
núcim žobrákom. Gesto presne symbolizuje 
postavenie Martina v rozhodujúcich okami
hoch slovenských dejín 19. a 20. storočia, ale 
aj predurčuje pre 21. storočie... 

Hovorili sme o výnimočnosti minulého 
roku a takými môžu byť aj ďalšie. Už totiž pre
bieha činnosť, ktorá chce výnimočnosť po
sunúť ďalej. Z iniciatívy primátora začala opäť 
pôsobiť Rada národnej kultúry (RNK), obsa
hom jej činnosti je kultúrny život a jeho presah 
do ďalších rovín života mesta. Členovia zvolili 
predsedu, aktivistu, historika a publicistu Pet
ra Cabadaja a aj päťčlenný riadiaci orgán. Rada 
oživila tvorivý dialóg medzi kultúrnymi a spo
ločenskými organizáciami, OZ venujúcimi sa 
kreatívnemu priemyslu a cestovnému ruchu, 
spolkami národnostných menšín, združenia
mi, vzdelávacími aj športovými. Mimoriadnu 

pozornosť venuje súťaži o titul Európske hlav
né mesto kultúry 2026! 

Áno, Martin sa môže stať takýmto výni
močným mestom, európsky mechanizmus 
je nastavený tak, že v spomínanom roku ním 
bude jedno slovenské a jedno fínske mesto. 
Za kandidatúru hlasovali poslanci mestského 
zastupiteľstva, teraz vzniká kandidátsky pro
jekt v súčinnosti RNK, kultúrnej komisie mesta 
a vyčlenených zamestnancov MÚ, pribúdajú 
akceptačné listy (od partnerských miest v za

hraničí i doma, kultúrnych inštitúcií a spolo
čenských organizácií, spolkov aj OZ) svedčiace 
o podpore i ochote spolupracovať.

V roku 2013 sa EHMK stali Košice a Mar
tin sa prebojoval do finálovej štvorice. Ďalšia 
úspešná cesta nášho mesta sa opäť začala, 
o jej jednotlivých míľnikoch, možnosti ako sa 
môže zapojiť prakticky každý Martinčan a ak
tualitách budeme pravidelne informovať.

Igor Válek, tajomník Rady národnej kultúry, 
foto autor

 � Jednou z kultúrnych dominánt Martina je budova Národného domu, dnes sídlo Slovenského komorného divadla

 � Autorom kandidát-
skeho loga je martinský 
výtvarník, dizajnér 
a grafik Ján Novosedliak

S našou 3D obhliadkou predáte  
vašu nehnuteľnosť  
skôr a výhodnejšie. 

Vaša 

A.Kmeťa 576/13 Martin 
E-mail: info@osm-consulere.sk 
Tel.č 0907 311 597

Spolupráca aj pre realitné kancelárie. Ozvite sa ! 

Teraz akciové ceny !!!

Dobrovoľní hasiči dezinfikujú 
v interiéri aj exteriéri

Mestský hasičský zbor Priekopa už me
siac dezinfikuje verejné budovy a priestran
stvá ako školy, škôlky, úrady, DSS, ihriská 
a iné. Disponujú rôznym technickým vyba
vením od ručných gemfovakov cez rozpra
šovače vodnej hmly, ozónovače, na vonkaj
šie priestory majú motorové postrekovače, 
na veľké priestory v interiéroch aj prístroje 
na aplikáciu dezinfekcie vo forme hmly. Sú 
tak schopní dezinfikovať všetko od malej 
kancelárie až po veľkú halu a veľké plochy 
v exteriéri. Používajú certifikovanú biod
ezinfekciu, ktorá je neškodná pre človeka 
a nepoškodzuje ani povrchy.

Zdroj: TVT

R201001
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Za mestskú časť Ľadoveň – 
Jahodníky – Tomčany odpovedá 
predseda VMČ Imrich Žigo

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo?

Určite najväčšou investičnou akciou v tom
to volebnom období bol 900 metrov dlhý 
cyklochodník a chodník do mestskej časti 
Tomčany. Investícia za 367tis. eur sa podari
la po rokoch intenzívnych príprav, kedy bolo 
potrebné majetkovo vysporiadať pozemky 
pod tento chodník, pripraviť štúdie, projek
tovú dokumentáciu pre územné aj stavebné 
konanie, bez ktorej by sme neboli úspešní pri 
získavaní eurofondov. Ďalšou významnou in
vestíciou, ktorá sa realizovala v našej mestskej 
časti bolo vyasfaltovanie Ulice Nade Hejnej 
aj zjednosmernenie, čo myslím ocenili nielen 
motoristi, ale aj chodci. Teší ma, že ideme v na
šej mestskej časti budovať podzemné kontaj
nerové stojiská na separovaný odpad. A ak 
mám spomenúť úplne poslednú akciu, ktorá 
bola zrealizovaná, som rád, že sa nám podarilo 
vybudovať pekný trvalkový záhon na koneč
nej zastávke autobusov na Ľadovni.

 ? Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 
sa vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali?

V našom prípade to bol určite na prvom 
mieste problémový most ponad Ul. Nade Hej
nej na Ľadovni. Predchádzajúca rekonštrukcia 
mosta z roku 2013 za viac ako 86tisíc eur sa 
nevydarila. Mesto sa s dodávateľom muselo 
súdiť a svoju pohľadávku zo „sfušovanej“ ak
cie muselo prihlásiť do konkurzu. Tento rok 
bol predmetom rekonštrukcie opäť nadchod 
pre peších s rampami, plocha pred obchodmi 
s  rampou a schodište vedúce k obchodom. 
Dodávateľ tentokrát dáva záruku 5 rokov a ve
rím, že investícia za cca 111tis. eur už bude 
dlhodobým riešením. Ďalšou problémovou 
stavbou v našej mestskej časti je určite kri
žovatka pod Bystričkou, ktorá je križovatkou 
štátnej cesty a cesty Žilinského samosprávne
ho kraja. Tu dlhodobo vyvíjame aktivity k zvý
šeniu jej bezpečnosti a vybudovaniu precho
du pre chodcov. Verím, že budeme úspešní.

 ? Kde a ako často sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako často sa stretávate 

s občanmi? Ako sa môžu občania na 
Vás poslancov najlepšie a najrýchlejšie 
nakontaktovať so svojimi požiadavkami?

Stretnutia poslancov za našu mestskú časť 
sa konajú pravidelne minimálne raz za mesiac, 
väčšinou aj dvakrát, zvyčajne na mestskom 
úrade. V každej zápisnici, ktorá je zverejne
ná na internete, je vždy uvedený aj termín 
a miesto nasledujúceho zasadnutia výboru 
mestskej časti. Každý poslanec má na webovej 
stránke mesta na seba zverejnený kontakt. Je 
úplne bežné, že ľudia nám napíšu email, ale
bo telefonujú a my ich podnety riešime, resp. 
ich pozveme na naše zasadnutie, kde nám 
svoje požiadavky a problémy ozrejmia. 

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom na opatrenia v súvislosti 
s ochorením COVID-19.

Samozrejme, zmenilo sa toho veľmi veľa. 
Bohužiaľ, väčšinou k horšiemu... Prepadli sa 

nám príjmy rozpočtu mesta, muselo sa zru
šiť mnoho akcií a podujatí, na ktoré boli roky 
občania zvyknutí. My sme napríklad po 10 
rokoch neorganizovali jarnú ani jesennú Očis
tu Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. 
Museli sme sa naučiť sobášiť našich občanov 
v rúškach, s rukavicami, bez podania rúk či 
bez svadobného prípitku. Vnímam však aj 
pozitíva. Prvýkrát sme ako poslanci Žilinské
ho samosprávneho kraja rokovali online cez 

videokonferenciu, takto som to realizoval aj 
na zasadnutí Ekonomickej komisie, aby sme 
ochránili jej starších členov. Mrzí ma, že sme 
tento bezpečný formát nerealizovali na Mest
skom zastupiteľstve v Martine.

 ? Radi by sme Vás predstavili aj z inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite Vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť?

Som aktívny lyžiar, na zimu sa teda teším. 
Určite sa stretneme a uvidíme na Martinských 
holiach. Zimné večery najradšej trávim pri 
rodinnom krbe. A mojim relaxom po práci, 
ktorá má väčšinou duševný charakter, je prá
ve príprava dreva do krbu, teda jeho pílenie 
a rúbanie. Pri tejto fyzickej práci si najviac 
oddýchnem. No a pri praskajúcom dreve 
v krbe sa najlepšie organizujú rodinné turnaje 
v scrabble.

 � Upravený záhon na konečnej autobusov na Ľadovni. Foto: VMČ
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Za mestskú časť Stred odpovedá 
predseda VMČ Bruno Horecký

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo? 
Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 
sa vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali? 

Na začiatku volebného obdobia sme si vy
týčili s kolegami z VMČ Stred priority.

Niektoré z nich sme už splnili, iné sú už 
v  projektovej dokumentácii, ďalšie čakajú na 
podporu v rozpočte mesta.

Zrekonštruovali sme detské ihriská na 
Ul. Sokolíka a na Malej hore, doplnili sme nové 
hracie prvky na detských ihriskách a v areáloch 
ZŠ P. Mudroňa a MŠ Tajovského. Na rôznych 
miestach sme opravili a doplnili odpadkové 
koše a lavičky, napr. pri jedálni seniorov, dopl
nili sme odpadkové koše, zrekonštruovali sme 
chodník na Ul. Hroboňa, vyasfaltovali parko
vacie plochy pri panelákoch na Ul. Björnsono
vej, Ul. Moyzesovej a Ul. Tajovského. Na Malej 
hore pri detskom ihrisku sme osadili drevené 
bezpečnostné zábradlie, opravili sme kanali
začné poklopy a vsakovačky na Ul. Novákovej, 
Ul. Kuzmányho a Ul. Sládkovičovej. 

Spolupracovali sme, niekde aj finančne, 
pri rekonštrukciách komunikácií a chod
níkov po rozkopávkach inžinierskych sie
tí na Ul.  P.  O.  Hviezdoslava, Ul. P. Mudroňa, 
Ul.  A.  Pietra, Ul. Daxnerova, Ul. Thurzova, 
Ul. V. P. Tótha, Ul. A. Kmeťa, Ul. Sokolíka, Ul. Šol
tésovej, Ul. Škultétyho, Ul. Hečkova, Ul. Kuzmá
nyho a Ul. Moyzesova, kde sme dofinancovali 
aj opravy obrubníkov. V pešej zóne, aj vďaka 
nám, pribudli dve nové atrakcie – v zime ľado
vá plocha a v lete veľká trampolína na skáka
nie. 

 ? Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 

sa vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali?

Mestská časť Stred je najmenšia počtom 
obyvateľstva, a preto máme aj najmenší roz
počet zo všetkých mestských častí v Martine. 
Ku väčším akciám potrebujeme pripraviť aj 
projektovú dokumentáciu, ktorá trvá aj nie
koľko mesiacov.

V prioritách máme parkovisko za ZUŠ 
P. Mudroňa, ktoré je už v stavebnom 
konaní a verím, že sa zrealizuje bu
dúci rok. Vo finálnom procese sú aj 
parkoviská na Ul. Štefánika 82, 84, 
86 a  Štúr. námestie 11 a pripravuje 
sa projektová dokumentácia na par
kovacie miesta na Ul. Hviezdoslava 
14 – 70. Budúci rok chceme zrekon
štruovať kovové zábradlia na Štúr. 
námestí. Podľa nového zákona musí
me tiež vymeniť staré hracie prvky na 
detských ihriskách za nové, s certifi

kátom bezpečnosti.
Tešíme sa na nové sídlo CVČ Kamarát pri 

amfiteátri, ktoré by malo byť hotové v lete 
2021. Verím, že sa v tomto volebnom období 
dočkáme aj nových zastávok MHD pri vynove
nej žel. stanici.

Pokračuje aj obnova vnútorných priesto
rov bývalej Advokátskej komory na Ul. A. Kme
ťa, kde je už nový výťah a bude aj reprezen
tačná a koncertná sála. Z mimorozpočtových 
zdrojov by mala byť tiež zrekonštruovaná zni
čená bytovka na Ul. A. Pietra.

Najväčšou realizovanou akciou v MČ Stred 
v tomto volebnom období by mala byť rekon
štrukcia Námestia SNP, na ktoré je v súčasnosti 
vyhlásená verejná architektonická súťaž.

 ? Kde a ako často sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako často sa stretávate 
s občanmi? Ako sa môžu občania na 
Vás poslancov najlepšie 
a najrýchlejšie nakontaktovať 
so svojimi požiadavkami? 

VMČ Stred má zasadnutia dva
krát mesačne, väčšinou na MsÚ 
alebo na mieste činu, kde riešime 
nejaký problém. Občania, ktorí sa 
chcú zúčastniť rokovania, resp. 
chcú nám podať podnet, môžu 
tak urobiť osobne, telefonicky, 
mejlom alebo listom. Všetky naše 
kontakty sú na webovej stránke 
mesta a na prízemí MsÚ má kaž
dý poslanec svoju schránku. Zá

pisnice VMČ Stred sú následne zverejnené na  
www.martin.sk.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom k opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19?

Od jari sa kvôli pandémii pozastavili práce 
aj investície v meste aj v mestských častiach. 

Museli sme pristúpiť ku zmenám v rozpoč
te, čo nás trochu pribrzdilo. Pred letom sme 
sa opäť rozbehli a teraz tu máme druhú vlnu. 
Musíme sa s tým naučiť žiť, aby mesto nestag
novalo. Odhodlanie a chuť máme, ale uvidíme, 
ako koronavírus ovplyvní náš rozpočet.

 ? Radi by sme Vás predstavili aj z inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite Vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť?

Už vyše 20 rokov mám vlastne tri povo
lania – učiteľské, výtvarnícke a poslanecké. 
Všetky tri mám veľmi rád a venujem sa im aj 
počas dlhých zimných večerov. V zime sa mi 
večer dobre kreslí a okrem toho aj veľmi rád 
športujem, a preto sa teším na lyžovačky a na 
volejbalové zápasy v telocvični, aj s kolegami 
poslancami.

 � Detské ihrisko na Ulici Sokolíka. Foto: BH

 � Nový chodník na Ulici Hroboňa. Foto: BH
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Za mestskú časť Sever odpovedá 
predseda VMČ Jozef Krištoffy

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo?

Ako nový poslanec som sa, samozrejme, 
musel najprv zorientovať, so všetkými problé
mami, s ktorými v našej mestskej časti zápa
síme, ale aj s finančným krytím, ktoré máme 
k dispozícií. Po krátko čase som zistil, že to veru 
nebude jednoduché. Finančných prostried
kov, s ktorými ako mestská časť disponujeme 
nie je veľa, ale požiadaviek a aj tých akútnych 
je naozaj dosť. Minulý rok sme zrealizovali 
investície ako chodník na Tomášikovej ulici, 
parkovaciu plochu na Jilemnického a ďalšiu 
významnú na Východnej ulici, nové schodisko 
s bezbariérovou rampou pri zastávke Sever 2. 

V tomto roku sme hneď na jar nezaháľali, a aj 
napriek obmedzeniam kvôli korone, sa nám 
podarilo zrealizovať viaceré investičné akcie 
v našej mestskej časti. Tohtoročnou prvou in
vestíciou sme mierne rozšírili a zrekonštruo
vali parkovaciu plochu pri bytových domoch 
Budovateľov 5 a 6 (bývalá kotolňa), kde sa 
momentálne nachádza 15 parkovacích miest. 
Po ukončení prác sme pokračovali medzi by
tovými domami Jilemnického 5 – 7, kde sme 
taktiež mierne prehĺbili a rozšírili parkovaciu 
plochu, čím vzniklo 13 plnohodnotných par
kovacích miest a aby mohla byť táto plocha 
využívaná obyvateľmi všetkých priľahlých by
tových domov, tak sme komunikáciu sprejazd
nili aj smerom k Nálepkovej ulici. Vďaka mier
nej úprave projektu sa nám podarilo zachovať 
viac zelene aj zdravý strom. Samozrejme sa 
realizovalo aj množstvo menších akcií a opráv, 
ktoré idú z nášho rozpočtu.

 ? Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 
sa Vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali?

Áno, zámerov a plánov máme veľa a pev
ne verím, že aspoň niektoré sa nám podarí 
v tomto volebnom období zrealizovať. Pevne 
verím, že sa nám s vedením mesta podarí nájsť 
prieniky v investíciách, ktoré presahujú mož
nosti rozpočtu našej mestskej časti a budeme 
ich vedieť spoločne zrealizovať. Medzi hlavné 
priority by som spomenul revitalizáciu Parku 
SNP. Vzhľadom na to, že ide o pietne miesto, 
kde si spolu s významnými hosťami uctievame 
pamiatku SNP má toto miesto celomestský až 
celoštátny význam a zaslúži si adekvátnu po
zornosť. Druhou záležitosťou je realizácia par
kovacích miest, chodníka a opravy cesty okolo 

ZŠ Dubčeka, taktiež potrebujeme riešiť parko
vanie v okolí Jilemnického 2 a 55. Problémy 
nám robí separovaný zber a teda urgencia 
realizácie veľkokapacitných polopodzemných 
kontajnerov a mnoho ďalšieho, napr. chod
ník na Ul. Palkoviča a pozdĺž Zvolenskej ulice, 
osobitnou témou je konečné riešenie malej 
kruhovej križovatky, ktorá spôsobuje presun 
dopravy na Ulicu Severnú a Hurbanovu a roz
siahle kolóny, taktiež riešenie parkovania vy
budovaním parkovacieho domu.

 ? Kde a ako často sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako často sa stretávate 
s občanmi? Ako sa môžu občania na 
Vás poslancov najlepšie a najrýchlejšie 
nakontaktovať so svojimi požiadavkami?

Náš výbor má stretnutia v budove pri Parku 
francúzskych partizánov (zmrzlina a WC). Oby
čajne každý druhý utorok. Ale vzhľadom na 

konkrétne problémy a situáciu s pandémiou 
výbor zasadá operatívne keď treba. V prípade 
potreby je najlepšie kontaktovať nás prostred
níctvom emailu, samozrejme každý občan je 
na našom výbore vítaný.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom k opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID?

Ako najväčší problém v spojitosti s opat
reniami proti šíreniu Covid by som spome
nul asi ekonomický dopad, tak na rozpočet 
na všetkých úrovniach ako aj na našich oby
vateľov. Ďalším problémom je obmedzenie 
osobného kontaktu, a tým pádom množstva 
stretnutí ohľadom plánovania investícií a roz
počtu, s  čím je spojená väčšia miera neinfor
movanosti a vzájomného nepochopenia sa 
navzájom a širších a dlhodobejších súvislostí, 
čo v konečnom dôsledku ústi do zbytočných 
konfliktných situácií a spomaľovania všetkých 
rozhodovacích procesov.

 ? Radi by sme Vás predstavili aj z inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť? 

Popravde vám poviem, či leto či zima toho 
času mám stále málo. Ako aktívny horolezec 
a reprezentant, využívam večery na tréning. 
Uvidíme či tohtoročná zimná sezóna bude 
kvôli opatreniam viazaná len na Tatry, alebo sa 
nám podarí vycestovať aj niekam do zahrani
čia. Popritom sa živím prípravou a realizáciou 
rizikových prác vo výškach. Keď sa naskytne 
nejaká voľná chvíľka, rád si prečítam knihu 
alebo pozriem dokumentárny film, ktorý roz
šíri moje vedomosti buď technickým alebo 
historickým smerom.

 � Nová rampa pre imobilných občanov. Foto: JK
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Za mestskú časť Košúty 
odpovedá predseda VMČ  
Tibor Adamko

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo? 
Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 
sa vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali? 

Košúty sú najmenšou mest
skou časťou v rámci mesta Mar
tin, ale majú mnohokrát väč
šie problémy než by sa mohlo 
zdať a nie je ich málo, bohužiaľ, 
s  ich riešením úzko súvisí výška 
pridelených finančných pro
striedkov, ktorou sme striktne 
limitovaní, čoho výsledkom je, 
že musíme veľmi dôkladne a cit
livo zvážiť načo všetko ich po
užijeme. Vybor mestskej časti sa 

skladá z troch poslancov, každý z nás má svoju 
predstavu riešenia konkrétnych problémov 
a svoje priority, preto je mnohokrát ťažké do
spieť k dohode a spoločne určiť na aké kon
krétne projekty použijeme spomínané finanč
né prostriedky. Všetko začína plánom, kde si 
určíme, čo ideme v danom kalendárnom roku 
realizovať, tu by som však rád podotkol, že 
všetky realizácie, či už investičné akcie, alebo 
opravy a pod. sa vykonávajú výlučne na zák
lade podnetov a požiadaviek našich občanov. 
K dnešnému dňu sa nám podarilo zrealizovať: 
rekonštrukciu cestnej komunikácie na Ul. Dú
bravca v dĺžke asi 200 m, opravy (asfaltovanie) 
jestvujúcich parkovacích miest v celkovom 
počte 80 PM v oboch častiach Košúty 1 a Ko

šúty 2, ďalej sú to rekonštrukcie chodníkov 
a vstupov do bytových domov, opravy jestvu
júceho mobiliáru a detských ihrísk, ako aj do
plnenie detských prvkov na detské ihriská, 
postupné budovanie stojísk pod kontajnery 
na komunálny odpad spevnenou dlažbou, vy
budovanie polopodzemného kontajnerového 
stojiska na Ul. Hodžova, vybudovanie nových 

parkovacích miest na Ul. 
Kernova, v neposlednom 
rade aj revitalizácia zele
ne. Mnohé realizácie, ktoré 
máme v pláne sú omnoho 
náročnejšie, a preto si vy
žadujú dlhšiu prípravu ako 
napr. vypracovanie projek
tovej dokumentácie, vyjad
renie dotknutých orgánov 
a správcov sietí a, v nepo

slednom rade, zabezpe
čiť finančné krytie.

 ?  Kde a ako často 
sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako 
často sa stretávate 
s občanmi? Ako sa 
môžu občania na Vás 
poslancov najlepšie 
a najrýchlejšie 
nakontaktovať so 
svojimi požiadavkami?

Zasadnutia VMČ má
vame spravidla 1krát za 
mesiac prípadne podľa 

potreby aj viackrát, a keďže nemáme k dispo
zícii seriózny verejný priestor, tak sa stretáva
me viacmenej operatívne a zakaždým niekde 
inde. Doba je iná a mnoho občanov už dnes 
s nami rieši veci individuálne prostredníctvom 
emailu, telefonicky, ale najčastejšie sú to osob
né stretnutia, hlavne s predsedami SVB, ktorí 
tak isto zastupujú určitú skupinu občanov.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom k opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19?

Určite áno, komplikuje nám to mnoho pro
cesov, ale bohužiaľ, sa s tým musíme vyrovnať 
a naučiť sa veci riešiť aj iným spôsobom.

 ? Radi by sme Vás predstavili aj s inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť? 

Osobne sa považujem za aktívneho člove
ka, takže si rád vybehnem na bicykli, alebo na 
hory, a keďže mám rád aj muziku a to najmä 
rockovú, tak si občas aj idem zahrať s kapelou.

 � Nové polopodzemné kontajnery.  Foto: TVT

 � Kruhový objazd v Košútoch.  Foto: TVT

 � Upravené detské ihrisko.  Foto: TVT
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Za mestskú časť Priekopa 
odpovedá predseda VMČ  
Peter Kašuba

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo?

Vždy sme sa snažili zamerať na ťažiskové 
veci, ktoré boli v princípe najžiadanejšie aj 
v minulosti a to je predovšetkým navýšenie 
parkovacích miest, oprava ciest a chodníkov. 
To je ten štandard, ale radi by sme prispeli aj 
k budovaniu či k oprave detských ihrísk, kto
ré máme v Priekope vzhľadom na blížiacu sa 
zmenu legislatívy. Toto sú veľmi dôležité veci, 
ktoré si budú vyžadovať pomerne veľa zdro
jov. 

Podarilo sa vybudovať v pomerne dobrej 
kvalite cesty na Ulici Medňanského, ako aj 
veľkú časť na Ulici Kolónia Hviezda. Čo sa týka 
parkovacích miest, ešte sme sa ako poslanci 
nedohodli, ktoré parkoviská a v ktorej mestskej 
časti budeme z prostriedkov vyzbieraných za 
prenájom parkovacích plôch realizovať. Musí
me nájsť nejaký prienik a, samozrejme, v hre 
je aj otázka ďalšej oddychovej zóny v Priekope 
za Kolkárňou. Uvidíme, ako sa nám tam podarí 
nájsť kompromis a, hlavne, zhodu s obyvateľ
mi tejto lokality. Toto sú v hrubých rysoch také 
základné, ale asi aj najdôležitejšie aktivity, kto
ré by sme chceli realizovať. Ostávajú nám na to 
ešte dva roky, čo nie je dlhá doba.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom na opatrenia v súvislosti 
s ochorením COVID-19?

Samozrejme, že sa koronakríza podpí
sala pod sťaženú komunikáciu obyvateľov 
s poslancami, no každý jeden z nás má okruh 
ľudí, s  ktorými komunikuje bližšie. Nevidím 
teda nejakú zásadnú komunikačnú bariéru, 
aby som ja, alebo ktorýkoľvek z poslancov 
v  Priekope povedal, že komunikácia viazne, 
alebo nefunguje. Ale priznám sa, že zásad
ný prienik sme nerobili aj vzhľadom na to, že 
tých peňazí nie je veľa a sústredíme sa aj na 
veci, ktoré sa týkajú mesta. Veľa finančných 
prostriedkov bolo vynaložených práve na 

dotiahnutie akcií, resp. realizáciu projektov 
celomestského významu. No a keď to poviem 
tak nahrubo, my máme ročný príjem zhruba 
50tisíc eur. To znamená, že to nie je taký veľ
ký balík, ktorý nám dovolí všetko realizovať. 
Obyvateľov a aj nás poslancov trápia aj chod
níky na Kratinovej ulici, ktoré sú v dezolátnom 
stave. Počítali sme, že z mesta dostaneme viac 
zrojov, aby sme naraz nevyčerpali spomenutú 
čiastku. A u nás v Priekope máme jeden zák
ladný problém, ktorý nie je identický s inou 
mestskou časťou – veľká rozloha mestskej čas
ti a veľmi dlhé chodníky. To znamená, že bez 
podpory mesta to ťažko pôjde. Zostáva nám 
len veriť, že sa nájde kompromis a riešenie, 
ktoré uspokojí občanov, aj keď isto nie všet
kých. Tento problém je tu roky a je to beh na 
dlhé trate...

 ? Radi by sme Vás predstavili aj z inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite Vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť?

Mám niekoľko ľudí, s ktorými sa rád stretá
vam, oddychujem a čerpám energiu v ich prí
tomnosti. Máme si čo povedať a to je pre mňa 
relax. A nielen v zime.  � Detské ihrisko pri ZŠ.  Foto: TVT

 � Priekopu trápia aj komunikácie.  Foto: TVT



11

Za mestskú časť Záturčie 
odpovedá predseda VMČ  
Tomáš Zanovit

 ? Nachádzame sa približne 
v polovici volebného obdobia. 
Ako sa Vám darí napĺňať 
priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku 
tohto volebného obdobia, čo 
sa doteraz podarilo?

Priebežne sa nám poslan
com zo Záturčia darí plniť všetky 
stanovené ciele a úlohy.

V tomto volebnom období 
sa nám podarilo urobiť:
• rekonštrukciu Ulice Hlbokej 

od kaštieľa po križovatku z Uli
cou Záturčianskou,

• chodník na Ulici Riečiny,
• chodník medzi materskou 

školou a súkromnou základ
nou umeleckou školou,

• reguláciu Bažinového potoka,
• chodníky na Ulici A. Stodolu 

a D. Makovického,

• rozšírenie otočky na Ulici Furdeka,
• parkovisko na Ulici A. Stodolu oproti ZŠ,
• rekonštrukcia kultúrneho domu a prístavba 

hasičskej zbrojnice,
• výsadba zelene a množstvo brigád s občan

mi, poslancami a hasičmi,
• oprava mobiliáru, oprava a oplotenie futba

lového ihriska,
• kultúrnospoločenské akcie – MDD, Zátur

čiansky deň, športový deň, letné kino, 
fašiangová zábava, Pohár Janka Kalinčiaka 

a Memoriál Milana Za
jasenského,
• zámena pozemkov 
pri ZŠ A. Stodolu.

 ? Nie všetko ide 
jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale 
sú aj také, ktoré sa vám 
nedarí riešiť tak, ako by 
ste si to predstavovali?

Pomalšie sa nám darí s odkanalizovaním 
a  rekonštrukciou pešieho plateau – nakoľko 
ide o projekčne a investične rozsiahlu investí
ciu.

 ? Kde a ako často sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako často sa stretávate 
s občanmi? Ako sa môžu občania na 
Vás poslancov najlepšie a najrýchlejšie 
nakontaktovať so svojimi požiadavkami?

Poslanci zo Záturčia komunikujú s občan
mi prostredníctvom mailovej komunikácie 
a  osobne, každý prvý pondelok v mesiaci 
o 19. hod. v priestoroch zasadačky kultúrneho 
domu, kde občania osobne podávajú podnety 
a možné zlepšenia.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom k opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19?

V zimnom období budeme pripravovať 
nové investičné akcie na budúci rok. Nevieme 
ešte koľko budeme mať k dispozícii finanč
ných prostriedkov a podľa toho budeme kre
ovať aj investičné akcie.

 � Parkovisko na Ulici Aurela Stodolu oproti ZŠ.  Foto: VMČ

 � Oprava KD v Záturčí.  Foto: VMČ

 � Fašiangy v Záturčí.  Foto: VMČ
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Za mestskú časť Podháj – 
Stráne odpovedá predseda VMČ 
Tomáš Ignačák

 ? Nachádzame sa približne v polovici 
volebného obdobia. Ako sa Vám darí 
napĺňať priority, ktoré ste si ako výbor 
mestskej časti určili na začiatku tohto 
volebného obdobia, čo sa doteraz podarilo? 

Väčšina nosných investičných akcií, ktoré 
sme si dali na začiatku, je stále v štádiu roz
pracovanosti. Na revitalizáciu Námestia proti
fašistických bojovníkov sa vybavuje územné 
rozhodnutie. Zdržanie je spôsobené najmä 
tým, že v tejto zóne je veľa podzemných inži
nierskych sietí, pričom bolo potrebné rokovať 
s ich správcami. Tieto spoločnosti vo väčšine 
ani nemajú sídlo v Martine a to spôsobuje vý
razný časový sklz. V súčasnosti už ale máme 
skompletizované všetky vyjadrenia (kladné) 
a verím, že už to naberie správne tempo. 

Okrem bežných činností, ktoré VMČ rieši 
ako vlastné podnety príp. od občanov a ďalej 

ich komunikuje s MsÚ ako napr. (opravy chod
níkov, ciest, parkovacích plôch, bezbariérové 
prechody, výruby/orezy zelene, zmeny do
pravného značenia, skládky odpadov a pod.), 
sa nám podarilo odstrániť stojiská smetných 
nádob pri konečnej MHD Stráne, ktoré lákali 
občanov na vyhadzovanie ostatných odpadov 
(stavebných a pod.), čo tvorilo v tejto časti ne
peknú skládku. Nebola to pekná vizitka, či už 
pre domácich ale aj návštevníkov feraty. Hor
šie je, že tento problém sa nám posunul o nie
koľko ulíc nižšie – Ul. Halašova, čo intenzívne 
riešime.

Novou akciou z leta 2020, ktorú by sme 
chceli zrealizovať, je pokračovanie chodníka 

popri Ul. Hollého/Hrdinov SNP, smer otočka 
MHD. Ide o líniovú stavbu (dĺžka chodníka 
1,3 km) a tak príprava bude dosť náročná. Po
važujeme ju však za prioritu, nakoľko táto tra
sa je hlavná dopravná tepna Strání. Tým, že sa 
tu podarilo obnoviť povrch cesty, autá jazdia 
vyššou rýchlosťou, čo ohrozuje veľké množ
stvo peších, ktorí sa pohybujú po krajnici. Ako 
dočasné riešenie plánujeme v budúcom roku 
vyznačiť vodorovné dopravné značenie pre 
chodcov v profile jestvujúcej vozovky. 

 ? Nie všetko ide jednoducho, máte isto 
rozpracované veci, ale sú aj také, ktoré 
sa Vám nedarí riešiť tak, ako by ste si to 
predstavovali? 

Mrzí ma, že sme nepokročili v revitalizácii 
športoviska – kurty na Stráňach. Máme hoto
vú štúdiu a na začiatku volebného obdobia 

sme pristúpili k demon
táži basketbalových 
košov (k spokojnosti 
okolitých obyvateľov). 
Je to spôsobené najmä 
finančnými možnosťami 
ako aj kapacitnými mož
nosťami (MsÚ, poslanci). 
Dobrá správa je, že špor
tovisko, ktoré sme v tej
to časti chceli budovať, 
sa nám predbežne darí 
dohodnúť s investo
rom pripravovaného 
Obchodnošportového 
centra pri športovej hale 
na Podháji. Súčasťou 
projektu bude aj multi

funkčné športové ihrisko na hokejbal/basket
bal (hradené zo zdrojov investora, nie rozpoč
tu mesta). Nie je to obytná zástavba, a tak by 
občania nemali byť obťažovaní hlukom. Ešte 
prezradím, že ako vyvolané investície z dôvo
du verejného záujmu v tejto časti je plánova
ných viacej akcií. Nechcem predbiehať a verím, 
že sa to podarí zrealizovať v zmysle doterajších 
rokovaní s investorom.

 ? Kde a ako často sa stretávate ako 
poslanci? Kde a ako často sa stretávate 
s občanmi? Ako sa môžu občania na 
Vás poslancov najlepšie a najrýchlejšie 
nakontaktovať so svojimi požiadavkami? 

V našej MČ je už roky zaužívané, že stretnu
tie sa koná každý 1. pondelok v mesiaci o 19. 
hod., v pizzerii Venezia na Stráňach. Na týchto 
stretnutiach radi privítame aj občanov. Zá
ujem o naše výbory sa v poslednom období 
zvýšil. V časoch covidu prebiehajú schôdze po 
skončení MsZ na pôde MsÚ. V tomto čase by 
sme však chceli občanov poprosiť, aby necho
dili osobne (len v prípade súrnych záležitostí) 
a radšej uprednostnili telefón resp. email. Sa
mozrejme, nie každému sa dá vyhovieť. Každý 
by mal rád pred svojím domom nové parko
visko či chodník, ale každému sa venujeme 
a v rámci možností aj požiadavky vyriešime.

 ? Skomplikovala sa Vaša poslanecká práca 
aj vzhľadom k opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19?

Samozrejme. Toto obdobie postihlo nás 
všetkých. Rokovania na MsÚ sú zložitejšie 
a vybavenie príslušnej agendy (napr. obhliad
ky zelene, dopravného značenia) trvá dlhšie.

 ?  Radi by sme Vás predstavili aj z inej 
strany, blíži sa nám zimné obdobie a tak 
každý trávi dlhé zimné večery inak, ako 
ich trávite Vy? Máte napríklad obľúbenú 
činnosť? 

Rád trávim čas s mojimi 2 deťmi, ale aby 
som bol úprimný tak najviac času zaberie prá
ca. Tým, že pracujem ako projektant tak prá
ce je veľmi veľa. Aj práca spojená s výkonom 
činnosti poslanca zaberá veľa času v produk
tívnej časti dňa (rokovania, komisie, obhliad
ky, MsZ, VMČ, písanie zápisníc, komunikácia 
s úradom...). Ak ale nepracujem, tak je to naj
mä šport – večerné výbehy na Martinské hole. 
V zimnom období je to hlavne večerný skialp 
na obľúbenú chatu pod Chlebom. Oddychu
jem a čerpám sily najradšej doma v saune 
a potom pri krbe a dobrom filme. 

 � Cesta na Stráne dostala nový povrch.  Foto: TVT
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Lekári Kliniky detí a dorastu chránia svojich 
pacientov. Dali sa zaočkovať proti chrípke

 „Očkovanie zdravotníkov je dôležité pre
dovšetkým z pohľadu toho, že zdravotníci sú 
rizikoví na získanie mnohých ochorení, okrem 
iného práve z hľadiska chrípky. Preto je veľmi 
dôležité zvyšovať nielen povedomie a záujem 
o toto očkovanie, ale aj reálne zvýšiť zaočkova
nosť. Z našich 56 lekárov je 54 zaočkovaných 
proti chrípke, “ konštatuje Miloš Jeseňák – pri
már oddelenia klinickej imunológie a alergo
lógie.

„Tým, že pracujeme na detskej klinike, tak 
prichádzame do kontaktu s detskými pacien
tami, a chrípkové ochorenia sú u nich veľmi 
časté. Preto preferujeme, aby naši zamest
nanci boli chránení proti ochoreniu ktorým 
sa môžu nakaziť. Ja osobne sa proti chrípke 
očkujem už viac ako 20 rokov.“ povedal Peter 
Ďurdík – zástupca prednostu Kliniky detí a do
rastu JLF UK a UNM.

„Očkovanie bolo dosť zaznávané. Odpo
rúčalo sa vždy, zvlášť niektorým vekovým ka
tegóriám. Takisto aj niektoré profesie, a to pre
dovšetkým zdravotníctvo, ktoré je v prvej línii, 
by sa malo starať aby sami neochoreli a v dru
hom slede aby ochorenie neroznášali po pa
cientoch,“ povedal Peter Bánovčin – prednosta 
Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM.

Tento rok je o očkovanie aj zo strany bež
ných ľudí vyšší záujem, no paradoxne aj keď 
by mnohí chceli, vakcíny už v lekárňach nie sú 
dostupné. „Bohužiaľ treba povedať, že množ
stvo vakcín, ktoré sú dovezené každý rok pre 
danú krajinu, sa odvádza od predchádzajúcej 
sezóny. Tento rok veľmi oceňujeme záujem 
o očkovanie proti chrípke, ale naozaj platí, že 
tie vakcíny sú obmedzene dostupné,“ konšta
tuje Miloš Jeseňák.

Zdroj: TVT

MATRIKA

 ? Koľko obyvateľov 
má v súčasnosti mesto 
Martin? 
Do 20. 10. 2020                   
52 703 obyvateľov

 ? Koľko sobášov (cirkevných a civilných) 
bolo uzavretých v tomto období?

Od 1. 1. 2020 
do 29. 2. 2020

1. 3. 2020 do 
30. 9. 2020

Civilné 29 103

Cirkevné 3 47

Spolu 32 150

Pre porovnanie rok 2019

Od 1. 1. 2019 
do 28. 2. 2019

1. 3. 2019 do 
30. 9. 2019

Civilné 8 127

Cirkevné 7 60

Spolu 15 187

 ? Koľko sobášov bolo 
zrušených?
25

 ? Boli organizované 
vzhľadom na situáciu 
častejšie v exteriéri?  
Nie

 ? Koľko novorodencov sa narodilo v UNM 
(koľko Martinčanov)...?
Od 1. 1. 2020 do 30. 9. 
2020                        935

Z toho sa v Martine na-
rodilo 320 Martinčanov, 
avšak všetkých Martinčanov, ktorí sa narodili  
od 1. 1. do 30. 9. (aj v iných mestách na Sloven-
sku) bolo 354.

 ? Koľko obyvateľov zomrelo? 
Od 1. 1. 2020 do 30. 
9. 2020                   702

Z toho  v Martine 
zomrelo 352 Martin-
čanov, avšak všetkých 
Martinčanov, ktorí zomreli od 1. 1. do 30. 9. (aj 
v iných mestách na Slovensku) bolo 424.

Redakcia sa ospravedlňuje za uvede-
nie chybného mena vo fotografii rodine 
Horňákovcov, ktoré sme uverejnili v číslo 1 
MN. Správne má byť Martin Horňák.         jc

Triedeniu tzv. kuchynského 
odpadu sa nevyhnú ani 
obyvatelia mesta Martin

Od začiatku roka 2021 
vstúpi do platnosti novela zá
kona č. 75/2015 Z. z. o odpa
doch, na základe ktorej sa zruší 
výnimka a mestá a obce budú 
povinné zabezpečiť triedenie 
bioodpadu pochádzajúceho 
aj z domácností. Mestá a obce 
majú na prípravu 6 mesiacov, 
počas ktorých ich Minister
stvo životného prostredia SR 
nebude pokutovať. Prípravu 
nezanedbáva ani naše mesto. 
Zákonná úprava nedáva tvor
covi odpadu, teda občanovi 
na výber. Triedenie je jeho 
zákonnou povinnosťou. Zis
ťovali sme za vás, čo patrí a čo 
nepatrí do tzv. kuchynského odpadu.

Do kuchynského odpadu PATRÍ: zvyšky 
ovocia a zeleniny, šupky z ich čistenia, poka
zené alebo hnilé ovocie a zelenina, kávové a 
čajové zvyšky, vajcia a vaječné škrupiny, starý 
chlieb a pečivo, zvyšky jedál, cestoviny, zemia
ky, mäso, mäsové výrobky a ryby, mliečne vý
robky a potraviny po záruke.

Do kuchynského odpadu NEPATRÍ: zelený 
odpad zo záhrad ako je lístie, tráva, konáre, 

cigaretové ohorky, použité oleje a tuky z do
mácností, plasty, kovy, tetrapaky, papier, sklo 
vrátane obalov, tekutý odpad, polievky, omáč
ky, mlieko, voda, uhynuté zvieratá.

Téma triedenia odpadu je veľmi rozsiahla, 
a preto sa jej v budúcnosti chceme dôkladnej
šie venovať. A aj za vás budeme hľadať a získa
vať informácie či odpovede u kompetentných.

Zdroj: TVT
Foto: Internet
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Zoznámte sa bližšie 
s Nadáciou Nová šanca

KTO SME?
Nadáciu Nová šanca zriadilo mesto Martin 4. júna

2019 a je zapísaná do registra pod číslom 
203/Na-2002/1207. Takýmto spôsobom chceme 

podporiť obyvateľov mesta Martin a tak prispievať 
k skvalitneniu ich života.

POMÁHAME A PODPORUJEME:
jednotlivcov a rodiny v sociálnej,
ekonomickej a existenciálnej núdzi.
Jednotlivcov a rodiny, kde živiteľ rodiny
má zmenšenú pracovnú schopnosť alebo
je hendikepovaný. Talentované deti 
zo sociálne znevýhodnených podmienok 
a seniorov mesta Martin.

Ján Danko, predseda správnej rady

Rudolf Kollár,
člen správnej rady

Tatiana Červeňová,
člen správnej rady

Ján Žila,
správca nadácie

Sledujte nás aj na
sociálnych sieťach!

Nadácia Nová šanca

OD ROKU 2019 
PO SEPTEMBER 2020
Tím Nadácie Nová šanca od roku
2019 obdaroval 31 rodín a spolu tak
prerozdelili 10 550 €. Doposiaľ najnižší dar,
ktorý nadácia odovzdala bol vo výške 
100 € a najvyšší dar bol vo výške 2 000 €.

+421 902 330 075

novasanca@martin.sk

www.novasanca.sk

Nám. S. H. Vajanského 1,
036 01 Martin

KONTAKTUJTE NÁS

VEDENIE
NADÁCIE

„Hlavnou úlohou mesta je
zlepšovať podmienky pre

život svojich obyvateľov. Som
preto nesmierne rád, že sa

nám spolu s poslancami
mesta podarilo realizovať môj

zámer vytvorenia nadácie,
ktorá by vedela pomôcť

Martinčanom v tiesni.“
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POMÔŽETE 
ĽUĎOM 
V NÚDZI?

DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ ĽUĎOM BEZ DOMOVA A VZHĽADOM 
NA AKTUÁLNU SITUÁCIU S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU POTREBUJE VO ZVÝŠENEJ MIERE PRE SVOJICH 
KLIENTOV NAJMÄ HYGIENICKÉ POMÔCKY. AK STE PRI UPRATOVANÍ NIEKTORÉ Z UVEDENÝCH VYRADILI 
ALEBO MÁTE NAVYŠE, PODEĽTE SA. POMÔŽETE TÝM NIEKOMU, KOMU ŽIVOTNÁ SITUÁCIA ICH KÚPU 
NEDOVOĽUJE.

AKTUÁLNE DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POTREBUJE:
- HLAVNE OBLEČENIE A OBUV PRE DOSPELÝCH
- RÚŠKA, JEDNORAZOVÉ RUKAVICE, PODLAHOVÚ DEZINFEKCIU, ČISTIACE PROSTRIEDKY
- Z POTRAVÍN  HLAVNE KONZERVY, INSTANTNÉ POLIEVKY, ČAJ, KÁVA, CUKOR A PODOBNE 
- UTERÁKY, HRUBÉ DEKY RESP. INÉ TEPLÉ PRIKRÝVKY NA SPANIE

AK CHCETE POMÔCŤ ĽUĎOM V NÚDZI, MÔŽETE VŠETKY VECI DONIESŤ PRIAMO DO DOMU CHARITY 
SV. KRIŠTOFA A TO KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  OD 7:00 DO 14:00 H NA ADRESU KOLLÁROVA 24, MARTIN. 
MÔŽETE ZAZVONIŤ NA BRÁNE ALEBO SA INFORMOVAŤ NA TEL. Č.: 043/4270651. PRI PREBERANÍ VECÍ 
BUDÚ DODRŽANÉ VŠETKY EPIDEMIOLOGICKÉ ODPORÚČANIA.
ĎAKUJEME ZA POMOC PRE NÚDZNYCH A ĽUDÍ BEZ DOMOVA.
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Tabuľka príznakov  
pri nástupe ochorenia
COVID-19 vs. Prechladnutie vs. Chrípka 

vs. Sezónne alergie

COVID-19

Nástup príznakov:
postupný

náhly

Prechladnutie

Nástup príznakov:
postupný

Chrípka

Nástup príznakov

Sezónne alergie

–

Inkubačná doba 2 – 14 dní 1 – 3 dni 1 – 4 dni Variabilná

Príznaky

Horúčka Bežne Zriedkavo Bežne Občas

Únava Bežne Občas Bežne Občas

Kašeľ Bežne
(spravidla suchý)

Mierne Bežne
(spravidla suchý)

Občas

Kýchanie Nie Bežne Nie Občas

Bolesti kĺbov a svalov Občas Bežne Bežne Nie

Nádcha alebo upchatý nos Zriedkavo Bežne Občas Bežne
Bolesť hrdla Občas Bežne Občas Nie

Hnačka Zriedkavo Nie Niekedy pri 
deťoch Nie

Bolesť hlavy Občas Zriedkavo Bežne Občas

Lapanie po dychu (dýchavičnosť) Občas Nie Nie Občas

Svrbenie nosa, očí alebo strechy úst Nie Nie Nie Bežne
Vodnaté, červené alebo opuchnuté oči Nie Nie Nie Bežne

Strata chuti a čuchu Občas Zriedkavo Nie Nie

Zdroj: MZ SR

Vážení čitatelia, prečítali ste si druhé číslo Martinských novín. Noviny sú určené pre Vás, obyvateľov mesta, 
preto by sme boli radi, keby ste nám napísali na adresu redakcie, čo by ste si radi prečítali v novinách. 

Pomôže nám to pri zostavovaní obsahu novín.
Napríklad: čo Vám v novinách chýba, aké témy, prípadne čo by ste chceli vedieť o fungovaní samosprávy, 

o spolupráci občanov s výborom mestskej časti, činnosti mestskej polície a pod.
Vaše postrehy z diania v meste, čo by bolo dobré zlepšiť, prípadne čo je nefunkčné, alebo ako nám Vy 

môžete pomôcť riešiť problémy v meste, na sídlisku, vo svojom okolí. Možno svojimi názormi pomôžete 
zlepšovať čo sa dá, vedenie mesta, ani poslanci často o problémoch nemusia vedieť...

Vopred ďakujeme za spoluprácu.
Redakcia 

Prosíme vás, vaše postrehy 
posielajte na adresu:

martinskenoviny@gmail.com

Redakcia
Martinské noviny
Moskovská 1
036 01 Martin

alebo


