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PRÍHOVOR PRIMÁTORA

Polčas za nami
Slovenské príslovie hovorí, že sa neoplatí 

chváliť deň pred večerom a  sám som bol vždy 
jeho verným zástancom. Pamätám si ako včera, 
keď som nastúpil do funkcie primátora a už po 
pár mesiacoch začala kritika, že neprezentuje-
me to, čo robíme, naše projekty, či vízie. Musím 
sa priznať – nechcel som. Ako lekár som si nikdy 
nedovolil chváliť sa niečím, čo ešte nebolo úpl-
ne dokončené, pacient stabilizovaný. Toto som si 
preniesol aj do svojho súčasného zamestnania. 
Komunálna politika mi však ukázala, že marke-
ting a  prezentácia sa niekedy považujú za viac, 
ako konkrétne výsledky, či objektívna pravda 
o témach, ako dotácie, podpora športu a iné. 

Už dva roky stojím na čele mesta Martin a spo-
lu s  vedením mesta, kompetentnými zamest-
nancami a  väčšou časťou poslancov sa snažíme 
zlepšiť kvalitu života v  meste. Budujeme nové 
rekreačné zóny, opravujeme cesty a  chodníky, 
verejné osvetlenia, staráme sa a  zhodnocujeme 
majetok mesta. Výsledkom našej práce za posled-

né dva roky je takmer 
14 miliónov eur preinves-
tovaných v meste, pričom 
samotné investičné akcie 
za rok 2019 tvorili takmer  
6 miliónov a v roku 2020 
viac ako 5 miliónov eur. Áno, opatrenia v súvislosti 
so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 ovplyvnili ži-
vot na Slovensku, ale v Martine ho úplne nezasta-
vili a verím, že ani nezastavia. 

Martinčania, v  aktuálnom vydaní Mar-
tinských novín nájdete zoznam investičných 
a  iných akcií, ktoré sa nám za dva roky podarili. 
Možno mi budete trochu vyčítať, že som nestrá-
vil viac času ich prezentáciou a či propagáciou, 
avšak vždy pre mňa výsledky znamenali viac ako 
slová. A tak tomu bude aj naďalej. Verím, že naša 
doterajšia práca je len predzvesťou oveľa úspeš-
nejšieho pokračovania môjho volebného obdo-
bia na čele mesta Martin.

Ján Danko

PRÍHOVOR ŠÉFREDAKTORA

Milí Martinčania, 

nachádzame sa 
v najkrajšom období 
roka. Teda aspoň pre 
mňa, lebo vianočné 
sviatky naozaj milu-
jem. Áno, každý rok 
sú poznačené tým 
istým. Zhon, panika, preplnené nákupné 
centrá, nekonečné rady, cesty prepchaté 
nervóznymi vodičmi, dobiehanie zameš-
kaného. Vždy pred Vianocami je to tak 
a napriek tomu mám tieto sviatky, ale aj 
december ako taký najradšej. Iste to bude 
aj vďaka mojej práci. Tá mi vždy ponúka 
množstvo nádherných okamihov, ktoré 
ma vždy presvedčia, že to s  nami ľuďmi 
nie je až také zlé. Besiedky v školách, do-
jaté tváre rodičov, pomoc „silnejších“ tým 
menej silným, zbierky pre chudobných, 
balíčky s  jedlom a  teplým oblečením pre 
ľudí bez domova, darčeky deťom z  det-
ských domovov, deťom, ktoré toto čarov-
né obdobie musia tráviť na nemocničnom 
lôžku, pomoc rodinám v núdzi, krabice od 
topánok plné lásky a darčekov pre našich 
seniorov… a  je toho ešte oveľa, oveľa 
viac. A presne pre toto Vianoce milujem. 

Tento rok to predvianočné obdobie 
prežívame úplne inak, ako by sme všetci 
chceli. Všetko zatienila pandémia, čoraz 
viac rodín sa nachádza v  zložitej, až zú-
falej finančnej situácii, prísne opatrenia, 
absencia tej pravej vianočnej atmosféry 
na námestiach, zákaz besiedok, vianoč-
ných večierkov, zhromažďovania sa. Ale, 
napriek tomu, Vianoce budú. Tie nemô-
že zrušiť nikto. Budú v našich domovoch, 
v našich rodinách, v našich srdciach, myš-
lienkach. 

Ten pocit domova, lásky, spolupatrič-
nosti, ľudského tepla a  rodinnej pohody 
do mňa už od malička vštepovali moji 
rodičia. A  každý rok sa presviedčam, že 
tisícky iných rodičov to vštepili tisíckam 
ďalších detí. V  tieto dni sme všetci lepší, 
milší, láskavejší, oveľa menej myslíme na 
seba a oveľa viac na tých druhých. Každé 
Vianoce si prajem, aby nám to vydržalo aj 
v ďalšom roku. Hm, bodaj by sa mi to opäť 
splnilo.

Milí čitatelia, prajem Vám zo srdca tie 
najkrajšie Vianoce. 

Martina Veselovská

R201201

Milí Martinčania, ak ste nedostali  do schránky noviny,  
napíšte nám presnú  adresu, 

aby sme vedeli urobiť nápravu.
Ak máte tému, ktorú by sme pre Vás mohli rozobrať podrobnejšie,  

dajte nám o nej vedieť, radi to urobíme.

 Ak máte otázky, napíšte nám na mail martinskenoviny@gmail.com.

 Vaša  redakcia 
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AKO VNÍMATE VIANOCE?
 � Vianoce sú sviatky pokoja mieru a radosti. Tieto budú mať síce zvláštnu príchuť pandémie, ale aj tak  

sme oslovili poslancov aby nám odpovedali na naše otázky, ktoré boli pre všetkých rovnaké. Možno ich  
spoznáme aj inak, ako len v poslaneckých laviciach... zaspomínali si na sviatky, ako ich prežívali pred rokmi.

ĽADOVEŇ – TOMČANY – JAHODNÍKY

Marek Belák
1. Asi ako pre väčšinu 

Slovákov. Sviatky, na ktoré 
sa tešíme, a  ktorými si pri-
pomíname, čo je v  živote 
dôležité. Rodina, viera, tra-
dície.

2. Na hračkárske auto 
s naťahovacím motorčekom 
na kľúčik. Bola to zelená for-
mula jeden.

Myslím, že som s ňou vytvoril absolútny rekord 
najazdených kilometrov v  obývačke za deň, a  tak 
bola už na Silvestra pokazená. Ale zostala ešte na-
dlho mojou najkrajšou hračkou.

3. Výlučne praktické a obohacujúce. Inými slo-
vami oblečenie, obutie, veci do domácnosti, na 
šport a knihy.

4. Málokedy sa mi stáva, že niečo kúpim v prie-
behu roka.

5. Samozrejme.
6. Od mamy som sa už ako školák naučil variť 

všetky vianočné jedlá a  moja manželka to má na 
Vianoce v kuchyni uľahčené. Chystám nielen zemia-
kový šalát a polievky, ale aj makové pupáčky. Naše 
deti pokračujú v tradícii a zvládli by prichystať celú 
večeru. Ale na môj šalát zatiaľ nemajú.

Tatiana Červeňová
1. Mať rodinu spolu pri 

štedrovečernom stole. Pre-
cítiť ten pokoj, porozprávať 
sa, pospomínať. Poďakovať 
– s  láskou a  pokorou. Čas 
Vianoc vonia aj plynie inak...

2. Červený umelohmot-
ný telefón s  bielym ko-
lieskom s číslami a bielym slúchadlom – pokladnič-
ka, kde ešte v ten večer som zlomila maličký biely 
umelohmotný kľúčik, ktorým sa naspodku otvárala, 
a tak som už len vytáčala a zvonila... 

3. Už viac rokov doma píšeme, keď boli deti 
malé kreslili, Ježiškovi – každý člen rodiny 3 priania, 
ktoré potom poštou posielame Ježiškovi. Priateľom 
väčšinou produkty roka: zaváraniny – hlavne domá-
ce džemy, nasušené huby, sušené ovocie, majorán-
ku a drobnosti pre radosť.

4. Darčeky predsa nosí Ježiško, ale je fajn, keď 
mu napíšete priania skôr, aby to všetko stihol po-
zháňať... 

5. Áno, rada pripravujem vianočnú výzdobu 
a mám rada vôňu ihličia – vždy sme mali „živý“ strom-
ček, stále ma drží tá detská radosť a očakávanie... 

6. To je skôr otázka pre mojich najbližších. Ja 
som v  prvom rade mama, ktorá si želá, aby boli 
Vianoce také, ako majú byť – šťastné a  veselé. Sú 
predsa určené pre tých, ktorých ľúbite a  na kom 
vám záleží.

Marína Gallová
1. Vianoce pre mňa 

osobne znamenajú obdo-
bie, kedy mám čas trošku 
spomaliť a  navštíviť celú 
moju rodinu. Symbolicky 
sa tým vraciam do obdobia, 
keď som bola dieťa a  svet 
okolo mi pripadal úplne 
bezstarostný a  jednoduchý. Tento rok to už potre-
bujem ako „soľ“.

2. Dodnes si pamätám, ako som si pod strom-
čekom „od Ježiška“ našla tri malé keramické myši 
od pani Jitky Petrikovičovej. Neskôr mi pani Petriko-
vičová povedala, že to bola tá najmenšia keramika, 
ktorú kedy vyrobila a  to špeciálne len pre Ježiška. 
Tie myšky mám odložené dodnes. 

3. Snažím sa vybrať také, čo by ich potešili. Tak 
snáď sa mi darí. 

4. Zásadne na poslednú chvíľu. 
5. Ak sa počíta aj vianočná výzdoba, tak potom 

sa zapájam naplno.
6. Moja nezastupiteľná úloha je úzko spätá naj-

mä s malými deťmi, ktoré máme v rodine. Vyzeráme 
totiž spoločne cez strešné okienko Ježiška, či done-
sie darčeky pod stromček. Zatiaľ sme ho nezazreli, 
ale vždy sme ho počuli zazvoniť.

Martin Kalnický
1. Vianoce vždy pre mňa 

znamenali, s  výnimkou jed-
ného roku, to isté: pohodu, 
kľud, rodinu a  nezameniteľ-
nú atmosféru, ktorá je iná, 
ako v  iné dni. Ten jeden rok 
bol, navyše, výnimočný tým, 
že sa nám s manželkou naro-
dila prvorodená dcérka.

2. Keďže som od detstva hrával hokej, moji ro-
dičia to so mnou, čo sa týka darčekov, mali vždy 
jednoduché.

3. Nepatrím k  ľuďom, ktorí obľubujú predvia-
nočný zhon, a tak som rád, že tieto záležitosti u nás 
v rodine zabezpečuje moja manželka, za čo jej patrí 
veľká vďaka. Navyše si myslím, že ženy mali pre tie-
to veci vždy väčší cit.

4. Ak budú vaše noviny čítať deti, tak je, myslím, 
lepšie na túto otázku radšej neodpovedať. Ha, ha…

5. Samozrejme, každý chlap v  rodine by mal za-
bezpečiť vianočný stromček. Vždy s niektorým s detí 
ideme a snažíme sa vybrať ten najkrajší. Aj keď sa k to-
muto viaže niekoľko vtipných príhod, pre nás je ten, 
ktorý svieti na Štedrý večer u nás doma, ten najkrajší. 
Tento rok sme sa rozhodli pre stromček v kvetináči, tak 
verím, že sa nám ho podarí po sviatkoch zachrániť.

6. Tradičné Vianoce sa u mňa spájali aj s peče-
ním domáceho chleba, pretože, keď som bol malé 
dieťa, obchody nebývali cez sviatky otvorené. Re-
cept svojej mamy som oprášil asi pred 6 rokmi a od-
vtedy vždy na Vianoce pečiem u  nás v  reštaurácii 
pre svoju rodinu, priateľov a zamestnancov čerstvý 
chlieb na vianočný stôl. Veľmi by ma potešilo, keby 
túto tradíciu zachovali aj moje deti. Zatiaľ ich baví, 
keď mi v pečení pomáhajú.

1. Čo pre Vás osobne znamenajú Vianoce?
2. Na aký darček z detstva si pamätáte dodnes?

3. Aký typ darčekov vyberáte pre svojich blízkych či priateľov?
4. Kupujete darčeky v predstihu alebo až na poslednú chvíľu?

5. Zapájate sa do vianočných príprav?
6. Máte práve Vy pri vianočných prípravách nejakú nezastupiteľnú úlohu?
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Martin Lechan
1. Oddych s  rodinou, 

kľud a  pokoj od všedných 
starostí.

2. My sme dostávali 
od otca len slovné hračky, 
tak najviac ma asi potešilo, 
keď bola zasnežená krajina, 
zároveň rozprávky v  telke, 
koláčiky...

3.  Myslím na ich túžby, ale viem aj prekvapiť...
4. Predstavu o darčekoch mám s predstihom, no 

niektoré dokupujem aj na poslednú chvíľu.
6. Varenie je mojou doménou, takže rád pripra-

vujem vianočné menu...

Marcel Maťovčík
1. Pre mňa je  to obdo-

bie pozastavenia sa po celo-
ročnom zhone. Konečne sa 
všetci stretneme a spoločne 
pospomíname a vyhodnotí-
me celý rok. Súčasná doba 
je veľmi rýchla, hektická, 
a  preto je dobré,  keď mô-
žeme spoločne vnímať to magické čaro. A  ak sa 
k tomu pridá aj sneh, tak nie je čo dodať. 

2. Dnes sú darčeky samozrejmosťou, a preto sa 
to možno bude niekomu zdať čudné, ale ja si asi 
najviac vážim darček, ktorý som dostal, keď som 
mal desať rokov. Bol to bicykel Favorit, na ktorý môj 
otec vtedy čakal niekoľko hodín v dlhom „šóre“. Šet-
ril som si ho a čistil hádam každý deň.

3. V  minulosti to boli praktické veci, no od 
určitého času vyberám zážitkové darčeky. Poväč-
šine je to spoločná dovolenka a  radosť z  takého 
darčeka potom trvá dlhšie. Tento rok, aj kvôli ko-
rone, to asi budú darčeky, ktoré som odpozoro-
val, že by si ich obdarovaný prial. Z akýchkoľvek 
dôvodov si ich nemôže dovoliť, a tak jeho radosť 
bude o to väčšia. 

4. Nezvyknem kupovať na poslednú chvíľu 
a mám to dopredu premyslené.

5. Samozrejme, zapájam sa a snažím sa k tomu 
viesť aj mojich dvoch synov. Nakoľko sme gastro-
nomická rodina, tak vianočné prípravy vnímam aj 
cez firmu. Ja rád varím, a tak na Vianoce chcem od-
bremeniť manželku a v kuchyni si to vychutnávam. 
Vyprážanie kapra je pre mňa relax. 

6. Tak, podľa mňa, stromček by mal osadiť chlap 
a  tiež umiestniť svetielka. Dekorovanie už potom 
nechávam na manželku a synov. V mojej réžii je aj 
výzdoba okolo domu. 

Imrich Žigo
1. Najkrajšie sviatky 

v  roku, kedy sa zastaví čas 
a celý ten čas patrí len mojej 
rodine. Tento rok budú špe-
ciálne, lebo po roku v zovre-
tí pandémie je to pre mňa 
ostrov v búrke, ktorá zmiet-
la svet, ktorý sme mali. 

2. Tých spomienok a zážitkov je veľa, ale určite 
najviac si pamätám na šliapacie autíčko, ktoré mi 
mama doniesla zo študijného pobytu v  Moskve. 
V rodine však rezonuje aj moje kúpanie sa s vianoč-
ným kaprom vo vani.

3. Vždy sa snažím o darček, ktorý je originálny 
a  presne na mieru. Verím, že sa mi to darí. Mojim 
favoritom sú zážitkové darčeky. Nikdy som na Via-
noce nedaroval peniaze, alebo nákupné poukážky.

4. V  tomto som veľmi konzervatívny. Vždy kon-
com prázdnin a  spolu so začiatkom školského roka 
začínam s prieskumom trhu a kúpou prvých darčekov.

5. Samozrejme, a veľmi rád. Na mne sú hlavne 
tie chlapské roboty, ako vianočné osvetlenie nášho 
domu, alebo príprava dreva do vianočného krbu.

6. Pri príprave tradičnej sviatočnej štedrej veče-
re je na mojich pleciach príprava vianočnej kapust-
nice, na ktorú mám naozaj vlastný špeciálny recept. 

STRED

Bruno Horecký
1. Vianoce pre mňa zna-

menajú kresťanské tradície, 
oddych od každodenné-
ho zhonu, pokoj v  rodine, 
stretnutia s najbližšími, s ro-
dičmi, s  rodinami súroden-
cov...

2. Každý darček ma vždy 
potešil, preto si ani nespomínam na nejaký výnimoč-
ný. Skôr ma teší, keď majú radosť z darčekov ostatní 
členovia rodiny a, hlavne, že sme všetci zdraví. Okrem 
toho ma každoročne potešia aj nové ponožky.

3. Nemám už najmenšie deti (okrem Jožka 
Fľaka), takže pre ne aj pre ostatných členov rodiny 
vyberám praktické veci – oblečenie alebo obuv, 
športové veci, techniku, parfumy a, samozrejme, že 
nemôže chýbať pre každého knižka.

4. Darčeky vyberáme väčšinou s  manželkou, 
s nákupmi začíname v novembri a finišujeme pred 
sviatkami.

5. Pred Vianocami mám na starosti najmä ná-
kupy potravín a  ďalších potrebných vecí a  spolu 
s  deťmi inštaláciu a  výzdobu stromčeka. Kuchyňu 
s  vianočným stolom a  prípravou jedál prenechá-
vam manželke s dcérou.

6. Mojimi nezastupiteľnými úlohami pri vianoč-
nom stole sú prípitok s  vianočnými zvykmi, ktoré 
u nás už tradične dodržiavame.

Peter Buocik
1. Počas Vianoc vnímam 

medzi ľuďmi oveľa viac lás-
ky a porozumenia. Je to čas, 
kedy väčšina z  nás dokáže 
spomaliť, uvoľniť sa a aspoň 
na chvíľu sa zbaviť denno-
denných stresov. Pre našu 
rodinu je to čas strávený 
spolu, v kruhu blízkych, je to vôňa vianočného peči-
va, vianočné koledy a, samozrejme, Popelka.

Keďže sme vášniví lyžiari, veľa času trávime na 
horách a v prírode. Nesmiem opomenúť ani hoke-
jové zápasy na zamrznutom „Ontáriu“, ak sú na to 
priaznivé podmienky.

2. Ešte zo škôlkárskych čias si spomínam na 
modrý bicykel, ktorý som hneď vyskúšal v  našom 
trojizbovom byte :-)

3. Väčšinou praktické darčeky, alebo, keďže sme 
športová rodina, ide o rôznorodú športovú výstroj 
a výzbroj.

4. Ako sa zadarí, niečo stíham aj v predstihu, ale 
časť nakupujeme v novembri, decembri. Napríklad 
tohto roku som v tomto ohľade veľmi nezodpoved-
ný a čaká ma ešte nákupný finiš. Na druhej strane, 
deti už máme veľké a  Vianoce sú pre nás hlavne 
o atmosfére a pohode, ako o darčekoch.

5. Určite áno. Upratovanie, vianočná výzdoba, 
stromček sú v mojej réžii a v réžii našich detí.

6. Pasujem sa do úlohy hlavného ochutnáva-
ča a vianočná výzdoba našej chalupy, kde trávime 
sviatky, je, takisto, moja doména.

SEVER

Zuzana Badová
1. Od prvých chvíľ, na ktoré si spomínam, som 

sa vždy na Vianoce tešila a  teším doposiaľ. Boli to 
dni kedy sa človek aspoň na chvíľu zastavil, cítil sa 
bezstarostne, v pohode, v kruhu rodiny. A hoci prí-

pravy obnášajú veľa práce a  roboty ako pečenie, 
zdobenie, varenie, upratovanie... ja to tak nevní-
mam. Som rada, keď sa cez Vianoce môžem maxi-
málne venovať prácam s nimi spojenými. Obzvlášť 
dnes, keď máme situáciu akú máme, a s ňou mno-

ho obmedzení a  zákazov, si budem o  to viac ten-
to rok ceniť Vianoce s tými najbližšími s úsmevom 
a v zdraví.

2. Veľa mojich kolegov, ale aj ľudí trošku starších 
odo mňa, malo určite oveľa skromnejšie detstvo 
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ako ja, a  to už nehovorím 
o  mojich starých rodičoch. 
Myslím, že to, že sa spolu 
najedli za jedným stolom 
a  pomodlili sa bol dar sám 
o  sebe. Boli to ťažké a  iné 
časy, často pri veľa súro-
dencoch sa im uštedril je-
den darček. A tým, že idem 
v ich stopách, si to rovnako vážim a cením, a to je 
ten každoročný dar, že máme na stole teplú veče-
ru, že sme všetci spolu, to čo je pod stromčekom 
je druhoradé. Treba si uvedomiť, že nie všetci môžu 
stráviť plnohodnotné Vianoce a tešiť sa z týchto po-
žehnaných chvíľ. To je, podľa mňa, podstata Vianoc.

3. Keďže som človek čo rád vymýšľa nové veci 
a do istej miery som aj detailistka, rada svojich blíz-
kych obdarím niečím čo sama vyrobím. Keď ide 
o  niekoho, kto je môjmu srdcu veľmi blízky, dám 
do toho maximum a venujem mnoho energie, aby 
výsledok a konečná radosť ostali človeku ešte dlho 
v mysli. Napríklad: ceruzky z dreva, knihu s fotkami, 
vlastná báseň, futbalový dres s menom, šitý na mie-
ru, šál, video... a mnoho iných, ide o to čo sa človek 
v živote naučí robiť a potom to môže takto apliko-
vať v praxi formou darčekov. Samozrejme, darčeky 
aj kupujem, a ako inak, vždy niečo šialené a humor-
né. Nie som zástanca praktických darčekov, to je pre 
mňa nuda. Keď darček tak jeden a poriadny.

4. Keď som bola dieťa, mohli sa Vianoce konať 
už v  septembri, lebo som už mala všetko nachys-
tané a darčeky zabalené, už som len rátala dni do 
toho dňa „D“. Dnes sa snažím robiť všetko priebež-
ne, ako mi napadne, čo mi padne do oka a  čo mi 
padne na um. Niečo na tento rok mám v  procese 
výroby a  dokončovania a  niečo ešte musím do-
kúpiť. Hlavná vec je, že vždy všetko stihnem včas 
a  darček-nedarček, povedzme si úprimne, skoro 
každý dar či je drahý, lacný, kúpený alebo vyrobený 
časom stratí na hodnote. Užijeme si ho, no rozbije 
sa, ošúcha sa, stratí sa..., ale ostane nám spomienka 
naň, tá má najväčšiu hodnotu.

5. No, žena v domácnosti, ako by to bolo, neza-
pojiť sa. Osobne za seba mi robí najväčšiu radosť, 
keď môžem do Vianoc dať všetko to, čo sme počas 
roka tvrdo vydreli, a to domáce produkty. Všetko čo 

varíme sa snažíme robiť z našej úrody. Na chalupe, 
kde trávime veľa času máme sliepky, sú čerstvé va-
jíčka, cez leto vypestujeme veľa zeleniny v skleníku 
a  byliniek do korenín, ktoré dáme do mraziakov. 
Taktiež huby, domácu kapustu, mäso, ryby, domá-
ci chren, zemiaky. A toto všetko využijeme hlavne 
počas Vianoc. Dá sa to všetko kúpiť, ale je to úžasný 
pocit pripravovať takmer všetko z vlastného. Človek 
by za tým čakal hlavne chlapskú prácu, opak je však 
pravdou, ku všetkému tomuto pestovaniu a chovu 
ma viedla práve maminka a stále vedie a veľa sa od 
nej učím a za to jej ďakujem.

6. Nie, robím všetko to a  tak, aby boli všetci 
spokojní. Z každého rožku trošku tvorí v skutočnos-
ti jeden celok. Zunovalo by sa mi, keby som mala 
robiť len jednu vec každý rok. To akoby ste si z mis-
ky plnej výborných koláčov vyberali a  jedli stále 
len griláž a neochutnali iný druh koláča. A tak je to 
s prácami a prípravami cez Vianoce, každý z nás rád 
urobí čokoľvek o čo ho ten druhý požiada. A robiť 
tieto veci spolu je to najkrajšie.

Prajem všetkým Martinčanom krásne prežitie 
Vianoc.

Zita Sekerková
1. Vianoce sú pre mňa 

sviatkami lásky, pokoja a ro-
diny, taktiež vzájomnej úcty. 
Je to čas kedy si pripomína-
me narodenie Ježiša Krista. 
Pre mňa má toto obdobie 
zvláštnu atmosféru. Nie je 
to len o  upratovaní a  na-
háňaní za darčekmi, ale aj 
spomienkou na Vianoce 
môjho detstva. Mám rada chvíľu, keď si pri uprato-
vaní a zdobení bytu na chvíľu sadnem a prenesiem 
sa do domu, kde sestry, ktoré boli staršie štriko-
vali rukavice, šály, ponožky, ktoré sme si našli pod 
stromčekom skromne zabalené, no o  to s  väčšou 
láskou vyrobené. V  spomienkach vidím zdobenie 
stromčeka jabĺčkami, orechmi a doma vyrobenými 
salónkami. Nakoniec  sme pripínali na vetvičky štip-
ce, do ktorých sa dávali voskové sviečky. Vianoce 
boli veľmi skromné a aj smutné. Bolo nás 5 detí a pri 
sviatočnom stole chýbala od môjho útleho detstva 

mamička. No, aj cez toto všetko vždy to boli sviatky 
pokoja, lásky a rodiny. Po večeri sme išli do kostola 
v Záturčí. Samozrejme, pešo a v riadnej zime. 

2. Aj dnes sú pre mňa tieto sviatky niečím vý-
nimočné a čarovné. Snažím sa pripraviť pre každé-
ho člena mojej rodiny vždy nejaké prekvapenie, na 
ktorom sa aj zasmejeme. Deťom zabalím tričko, kto-
ré si u nás zabudli, či knihu, ktorú kedysi radi čítali. 
V našej rodine sa nikdy pod stromček nedávali pe-
niaze. Je to o tom, že ak ľuďom na sebe záleží, tak sa 
poznajú a vedia, čo prinesie radosť tomu druhému.

4. Darčeky plánujem a kupujem v predstihu.
5. Ku vianočným prípravám patrí aj pečenie. 

Moji vnuci majú veľmi radi mačie oči a ja im ich kaž-
dý rok s láskou napečiem.

6. Vianočné prípravy sú takmer vždy na pleciach 
ženy a tak je to aj u nás. Upratovanie, výzdoba od 
začiatku  adventu, príprava štedrovečerného stola 
a aj tie vtipné darčeky sú v mojej réžii.

Zuzana Vonsová
1. Stretnutia vo sviatoč-

nej atmosfére s  najbližšími, 
najmä s  rodičmi, ktorí ale 
dnes už nie sú, a preto veľmi 
VEĽMI chýbajú.

2. Bábiku, mám ju 
dodnes.

3. Najradšej som, keď 
pre nich sama niečo vyro-
bím, tým sa mi vždy podarilo prekvapiť. Takéto dar-
čeky však treba chystať v poriadnom predstihu.

4. Asi ako každý, aj... aj. Ale priznám sa, že keď 
som niečo vyberala na poslednú chvíľu, cítila som 
potom od obdareného, že to veru nebolo ono. 

5. Ochutnávaním a jedením. Moja rodina a zná-
mi vedia, že milujem vianočné koláčiky rozmanitých 
druhov, tak mi dokonca aj naši zákazníci už týždeň 
pred Vianocami nosia krabice koláčikov. Veru, do 
Vianoc máloktoré vydržia. 

6. Asi pri vianočnej výzdobe. Keď si nájdem čas, 
či už ju robím doma alebo v práci vo fitnescentre, 
myslím, že vždy sa mi podarí prekvapiť, potešiť a to 
potom, tak vianočne, poteší aj mňa. 

KOŠÚTY

Tibor Adamko 
1. Vianoce sú krásne 

sviatky plné zážitkov z  ne-
falšovanej radosti najmä pri 
rozbaľovaní darčekov, okrem 
pobytu s  rodinou a  svojimi 
blízkymi znamenajú pre mňa 
aj pohodu a dobrý oddych.

2. V minulosti sme dostá-
vali skromnejšie darčeky, ktoré boli prevažne praktic-
ké, no napriek tomu sme sa na ne veľmi tešili, boli 
to napr. štrikovaný sveter, stavebnica Merkúr, knihy...

3. Pre svojich blízkych sa snažím vyberať najmä 
praktické darčeky.

4. Darčeky nakupujem výlučne na poslednú 
chvíľu, raz som kúpil darček v  riadnom predstihu 
a  na Vianoce som si už nemohol spomenúť, kde 
som ho ukryl.

5. Vianočné prípravy so sebou prinášajú nielen 
zvláštnu atmosféru, ale mnohokrát aj zbytočný 
zhon, čomu sa snažím aj trochu vyhnúť, ale samo-
zrejme, ruku k dielu vždy priložím, dominantnú úlo-
hu mám pri varení a pečení.

Dalibor Steindl 
1. Vianoce znamenajú 

hlavne týždeň pokoja, lásky, 
vzácny čas strávený s mojou 
veľkou rodinou a  vypnutý 
telefón. Aj keď hneď po Via-
nociach nastáva azda naj-
pernejšie obdobie roka a to 
hlavne vďaka koncoročným 
uzávierkam, ktoré treba do konca roka stihnúť. 

2. V mojom detstve som sa venoval hlavne mo-
delovaniu. Preto najviac spomínam na modely že-
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leznice a lietadiel, ktoré sme celá rodina po štedrej 
večeri skladali.

3. Snažím sa zapisovať si poznámky počas roka 
a niekedy v tomto čase celý zoznam vyberiem a po-
šlem Ježiškovi.

4. Ako som už spomenul vyššie, snažím sa to vy-
riešiť podľa tradície. Píšem Ježiškovi.

5. Celá rodina sa zapájame do príprav. Prajem 
si, aby duch Vianoc ostal aj v nasledujúcich gene-
ráciách. Čo sa týka kuchyne, tak rád pripravujem 

niekoľko druhov rýb, aj keď moja manželka má naj-
radšej tradičného kapra. 

6. Moja nezastupiteľná úloha je byť zásobova-
čom, no a, samozrejme, sa snažím pripraviť vždy 
vianočný stromček.

PRIEKOPA

Martin Hudec
1. Vianoce pre mňa zna-

menajú chvíľu, kedy sa na 
chvíľu zastavíme a  spoma-
líme naše hektické životy, 
kedy máme k  sebe akosi 
bližšie, ako počas roka. Je 
to pre mňa chvíľa, kedy 
môžem zabudnúť na svoje 
problémy a každodenné starosti a užívať si pohodu 
a príjemnú atmosféru v kruhu svojich najbližších.

2. S  bratom sme dostávali veľa darčekov od 
rodičov v  rámci možností, ale najviac sme sa tešili 
ako deti, keď sme hľadali, kde naša mamina a oci-
no schovávali darčeky, aby sme ich nenašli, a veru 
veľakrát sa stalo, že sme pod stromčekom našli aj 
to o  čom sme nevedeli a  to nás potešilo, taký je-
den darček, na ktorý si dodnes spomínam boli lyže 
Blizzard, ktoré sme aj napriek tomu, že to bol veľ-
kosťou veľký darček, sme s bratom nenašli a uvidel 
som ich až pod stromčekom a to bola veľká radosť.

3. O  darčeky pre našu rodinku sa stará moja 
milovaná manželka, ja sa snažím zase obdarovať ju 
nejakou maličkosťou, ako sú kniha, bižutéria, oble-
čenie, ale čo nás najviac teší je, keď môžeme spraviť 
radosť svojim najbližším.

4. Ja, určite ako väčšina mužskej populácie, ku-
pujem darčeky na poslednú chvíľu, ale dnes je taký 
veľký a rozmanitý výber darčekov, že mi to nerobí 

problém a, hlavne, pre mňa Vianoce znamenajú čas 
pokoja a  nie nákupy v  preplnených obchodných 
centrách, niekedy mi to pripadá ako keby bol ko-
niec sveta. Pre mňa je najväčší darček keď sme všet-
ci spolu a zdraví.

6. Nezastupiteľnú úlohu má moja manželka 
Darinka nie ja, za čo jej veľmi pekne ďakujem, ona 
všetko pripraví a veľmi sa z toho teší, že k nám príde  
rodina a sme všetci spolu, spomíname na našich ot-
cov, ktorí nám odišli v mladom veku a veľmi by som 
si prial, keby boli medzi nami.

Ľubomír Vaňko
1. Je to čas pokoja, od-

dychu a relaxu v kruhu mo-
jich najbližších, kde sa stre-
távame celá rodina. Čaro 
Vianoc upevňuje rodinné 
puto a to je to podstatné.

2. Nespomínam si, ja 
som bol vďačný za každý 
darček. 

3. Väčšinou sú to praktické darčeky, ale mám 
mojich domácich radcov, deti a manželku, tak o to 
je to ľahšie.

4. Ja väčšinou na poslednú chvíľu. 
5. Vianočný stromček – zdobenie riešia deti 

a manželka, ja som psychická podpora. Nákup kapra, 
mäsa a príprava domácich klobások je na mne.

6. Samozrejme, varenie vianočnej kapustnice je 
plne v chlapskej kompetencii. 

Peter Vons
1. Ja, jednoducho, MI-

LUJEM Vianoce! Od malič-
ka, vždy som chcel Ježiška 
„nachytať“, že kedy to tie 
darčeky pod stromček nosí? 
Dodnes neviem ako to naša 
mama dokázala, že vždy to 
tam zrazu bolo. 

2. Najviac si pamätám 
na prvé ozajstné lyže. Jednu z nich som hneď o dva 
dni zlomil.

3. Praktické, napríklad vždy sú to pekné zubné 
kefky a vždy je to darček, ktorý má veľké rozmery, 
ale pritom je tiež jednoduchý a  praktický do do-
mácnosti alebo do záhrady. Ale rád podarúvam aj 
náročné koláže z fotografií. 

4. Jednoznačne na poslednú chvíľu, je to potom 
adrenalín. A už tri roky darčeky balím len do novín.

5. Vždy na ŠTEDRÝ DEŇ chodím do hlbokého 
lesa na vetvičky, páči sa mi to brodenie sa v snehu. 
A robí mi radosť nachystať celé vianočné menu, naj-
viac si dávam záležať na kapustnici.

6. Som jednoznačne hlavný kuchár a servisman. 
Hlavný sviatočný príhovor a modlitby sú tiež v mo-
jej réžii. 

ZÁTURČIE

Martin Makovník
1. Vzhľadom na pracov-

né vyťaženie, si posledné 
roky Vianoce naozaj užívam 
najmä v  pokojnom kruhu 
rodiny. Aj napriek tomu, že 
vianočné obdobie je po-
merne krátke o  to viac sa 
snažím vychutnať si atmo-
sféru. Tento rok sme prvýkrát traja, tak sa teším o to 
viac. 

2. Ako športovec som na Vianoce často dostával 
nejakú časť môjho lyžiarskeho výstroja :). Mal som 
však veľmi rád stavebnicu LEGO. Vždy som sa veľmi 
potešil, keď som si ju našiel pod stromčekom.

3. Priznám sa, že v  dnešnej dobe je náročné 
nájsť vhodný darček. Zrejme preto, že na výber je 
veľa možností. Skúšam svoje okolie počúvať tak 
v priebehu jesene, že čo by komu padlo vhod a sna-
žím sa to nejako zabezpečiť. Často ide o  užitočné 
darčeky.

4. Ako som už odpovedal, je to v dnešnej dobe 
z môjho pohľadu náročné, a  to aj z časového hľa-
diska. Som typ, ktorý kupuje darčeky tesne pred 
Štedrým dňom.

5. Považujem to už za vianočný čas a s manžel-
kou si tieto spoločné chvíle naozaj užívame. Čiže 
áno, snažím sa byť aj užitočný. 

6. Nezavadzať :), neviem, či je to nezastupiteľ-
ná úloha, ale každý rok vyberám stromček a krabice 
s ozdobami. Táto časť nie je moc náročná, pri samot-
nej výzdobe už hrám druhé husle. 

Michal Uherčík
1. Na jednej strane sú 

to dni, kedy rodina je abso-
lútne na prvom mieste. Na 
druhej strane, keďže som 
podnikateľom, je to aj veľmi 
rýchly mesiac s množstvom 
povinností a  nerád by som 
zamestnancov nechal v tom 

osamotených. Aj oni potrebujú priestor pre svoje 
rodiny v tomto príjemnom období roka. 

2. Konkrétny darček si neviem vyobraziť, no dr-
žím v sebe stopu po tom pocite a vôni pod strom-
čekom u babky, kde sme sa stretávali ako celá veľká 
rodina. Pamätám si aj pocit radosti z  rozbaľovania 
ako dieťa, no blízkosť rodiny je asi tá najsilnejšia 
emócia z detstva spojená s Vianocami vo mne.

3. Nesnažím sa hľadať veci podľa toho, čo si 
myslím ja, že by blízki potrebovali, ale snažím sa pl-
niť vopred „preskúmané“ želania. Nie som však zá-
stancom kopy darčekov, ide skôr o ten čas a „vôňu“ 
Vianoc. Uprednostňujem skôr hojnosť v atmosfére, 
než hojnosť pod stromčekom. 

4. Vzhľadom na vyťaženie, som tým človekom, 
ktorý sa vyskytne v  obchodoch až na poslednú 
chvíľu.

5. Áno, nezavadzať. Sú veci, kde som účastný, 
no je pravda, že väčšinu príprav má na starosti man-
želka. 



7

6. Pečenie perníkov v  prípravách na sviatky je 
tradične mojou parketou, nakoľko je to úžasný čas 
strávený s dcérkou a manželkou.

Tomáš Zanovit
1. Vianoce pre mňa 

znamenajú sviatky oddy-
chu a pokoja. Väčšinu času 
trávim v  kruhu rodiny, je 
pre mňa dôležitá vianoč-
ná rodinná pohoda. 

2. Keď som bol chla-
pec, mal som asi 10 rokov, 
dostal som pod stromček 
svoj prvý horský bicykel. Bol krikľavý, oranžovo-ze-

lený. Bol to jeden z prvých horských bicyklov a bol 
riadne ťažký.

3. Väčšinou vyberám parfumy a praktické dary 
pre bežnú potrebu.

4. Darčeky začínam nakupovať v  predstihu, 
zhruba mesiac pred Vianocami. Potom ešte doku-
pujem, ak zistím, že mi niečo chýba, alebo ma niečo 
osloví.

5. Do vianočných príprav sa zapájam rovnako 
doma, ako aj v  škole a  v  hasičskom dome. Mojou 
úlohou sú chlapské práce a všetka svetelná výzdo-
ba. 

6. Na Štedrý deň chodievam na Turiec na ryby. 
Potom chodievame s rodinou na cintorín a výhrad-
ne mojou úlohou je piecť rybu. 

PODHÁJ – STRÁNE

Rudolf Kollár
1. Sú jedny z  najkraj-

ších sviatkov roku, pre 
mňa znamenajú spomale-
nie z celoročného pracov-
ného nasadenia, stretnu-
tia s  najbližšou rodinou 
v  pokojnej atmosfére, čas 
na bilancovanie.

2. V minulosti sme žili 
skromnejšie a každá maličkosť či už hračka, alebo aj 
vec bežnej spotreby, ktorá sa nedala len tak ľahko 
kúpiť, znamenali radosť a prekvapenie.

3. V  tomto sa spolieham na svoju manželku, 
samozrejme, sa snažím nejakou milou maličkosťou 
pripraviť aj prekvapenie.

4. Určite nenakupujem na poslednú chvíľu.
5. Do vianočných príprav sa zapájam aktívne 

a  mne je vyhradená príprava a  varenie vianočnej 
kapustnice, vrátane dochutenia. Samozrejmé je aj 
čistenie a porciovanie kaprov, ktoré u nás na Štedrý 
večer nesmú chýbať.

Zdenko Kozák
1. Vianoce sú pre mňa 

chvíle strávené s  rodinou 
a  čas na bilancovanie. 
Vždy som mal, aj mám rád 
tú atmosféru a  vôňu ihli-
čia. Som človek, ktorý má 
rád tradície, a  preto kruh 
rodiny je pre mňa po-
svätný. Ako deti dorástli, 
a majú svojich partnerov, tak sa naše Vianoce stáva-
jú naplnenejšie o spoločnosť blízkych ľudí.

 2. Darčeky pre mňa nie sú dôležité, ale veľmi 
rád si spomínam na prvé moje „kačičkové“ korčule, 
ktoré som dostal ako malý od rodičov. Bol to vytú-
žený darček a ten ma potom priviedol aj ku športu. 
Korčule teraz najviac obúva môj syn Lukáš, ktorý sa 
profesionálne venuje hokeju. Nie som ale ešte taký 
starý, aby som si ich občas neobul aj ja.

 3. Darčeky sme pred rokmi vyberali podľa že-

laní detí, keď boli menšie. Teraz, keď dorástli, tak sa 
skôr zameriavame na zážitkové darčeky, ktoré pro-
spejú telu, ale aj pookrejú dušu.

 5. Keďže som technický typ, tak, samozrejme, 
je mojou doménou stromček a  výzdoba. Určite si 
to nenechávam na poslednú chvíľu, pretože atmo-
sféru treba nasávať pomaly, ale pravidelne. Mám 
aj domáce zvieratá a  také malé Vianoce musím 
pripraviť aj im. Samozrejme, nachystám ku krbu 
drevo, aby sme si mohli vychutnať všetci spolu pri 
rozhovoroch vianočnú atmosféru. Pred Vianocami 
ešte vždy s  priateľmi urobíme nejakú zbierku pre 
charitu v Kláštore pod Znievom, alebo pre ľudí, kto-
rí nemajú taký dostatok ako máme ostatní. Aj toto 
patrí k mojim Vianociam.

6. V kuchyni je moja pomoc len krátka, a to pri 
čistení a  porciovaní kapra. Viac sa snažím už svo-
jim žienkam nezavadzať, ale zas som dobrý jedák 
a všetko, čo pripravia, rád skonzumujem.

Slavomír Šuch
1. Pre mňa sú Viano-

ce spájané vždy s  vôňou 
domova. Veľa vianočných 
sviatkov som ako lekár 
slúžil v  nemocnici, tak te-
raz, pokiaľ mi to okolnosti 
dovolia, vychutnávam si 
ich najradšej v  rodinnom 
kruhu.

2.  Môj darček, na ktorý si rád spomínam, sa spá-
ja s filmom Pelíšky. Presne také topánky som dostal    
od otca, presne v tom veku...

3.  Darčeky ja kupujem na Štedrý deň okolo pol 
jedenástej v Tulipe. To je taký rituál, väčšinou ces-
tou zo služby. Ako sa hovorí, na poslednú chvíľu, ale 
o to srdečnejšie.

4.  Ale ja inak kupujem darčeky od septembra, 
ale vždy ich hneď aj darujem, takže to sa im neráta. 
Aj tohto roku už všetci darčeky dostali niekoľkokrát.

5. Doma sa snažím na Vianoce vypĺňať kuchyňu 
vždy, keď ju nevypĺňa manželka, to funguje.

TVT

Nová poliklinika na Bottovej 
ulici je realitou

Ako povedal na otvorení tohto zariadenia 
primátor mesta Ján Danko: „mesto Martin je 
na Slovensku v  oblasti medicíny rozhodne 
pojmom a som rád, že dnes do špičkových za-
riadení na jeho území pribudne ďalšie. Aj keď 
by som Martinčanom prial, aby nové zdravot-
nícke centrum navštevovali čo najmenej, som 
rád, že im zdravotná starostlivosť bude posky-
tovaná v priestoroch, na ktoré budeme môcť 
byť aj v 21. storočí hrdí“.                                     MM

Oceňovanie v rámci Dní mesta 
Martin sa muselo odložiť

Aj v  tomto roku poslanci na septembro-
vom zastupiteľstve schválili návrhy na oce-
nenie osobností mesta Martin. Keby sme tu 
už niekoľko mesiacov nemali dobu koronovú, 
v  týchto chvíľach by už držali v  rukách sym-
boly svojho ocenenia. Prevzali by si ich z  rúk 
primátora mesta Jána Danka počas Dní sväté-
ho Martina. Pandémia ale rozhodla o tom, že 
laureáti si budú musieť na svoju slávnostnú 
chvíľu počkať. Keď sa epidemiologická situá-
cia upokojí, v roku 2021 bude čestné občian-
stvo udelené kultúrnemu a literárnemu histo-
rikovi, teatrológovi a  dramatikovi Michalovi 
Adamov Kováčovi. Cenu mesta Martin si pri 
príležitosti významného životného jubilea od-
nesú klaviristka Tatiana Fraňová a  najstarší 
hodinársky majster na Slovensku Miloš Uhrín. 
Cena dobrovoľníka bude patriť umeleckému 
vedúcemu súboru detí z  detských domovov 
Fénix Milanovi Michalcovi. Rovnakú cenu si 
odnesie bezpríspevkový darca krvi, ktorý krv 
daroval neskutočných 189-krát Milan Sýkora 
a ocenený bude aj turista a značkár, ktorý vo 
svojom dôchodcovskom veku pomáhal ozna-
čiť i Ostredok Milan Stuchlý.

Za Milanom Roszohom
Roky sme sa s  ním 

stretali v  autobuse, ale-
bo na potulkách prí-
rodou. Niekoľko rokov 
robil spoločnosť poslan-
com v  zasadačke ako 
kameraman a občanom 
prinášal priame prenosy 
zo zastupiteľstva v  na-
šom meste. O to viac nás 
zasiahla správa, že nás 1. decembra 2020, na-
vždy opustil. Svoj kameramanský grif odovzdal 
do dobrých rúk, a teraz nám zostala po ňom len 
spomienka… Česť Tvojej pamiatke, Milan.         jc
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Milí Martinčania,
dva roky v živote človeka sú veľmi relatívnym časom. Pre vedenie 
miest však znamenajú polovicu funkčného obdobia, počas 
ktorého si stanovuje svoje priority a začína pracovať  
na investičných akciách. Výnimkou nie je ani mesto Martin. 
Na nasledujúcich stranách nájdete prehľad všetkého, 
čo mesto Martin za posledné dva roky zrealizovalo. 
Verím, že všetky investičné akcie v hodnote viac ako 
14 miliónov eur sú len prvou lastovičkou našej práce 
do budúcnosti. Napriek zložitému obdobiu sa nám 
podarilo a verím, že sa nám aj naďalej bude dariť 
získavať finančné prostriedky hlavne z iných ako 
vlastných zdrojov. Chcem sa poďakovať všetkým 
pracovníkom mesta, ktorí si vzorne plnili svoje 
úlohy a aj poslancom mestského zastupiteľstva, 
z ktorých väčšia časť sa zaslúžila o zreálnenie 
plánovaných akcií. Verím, že počas našich 
nasledujúcich dvoch rokov sa nám podarí 
v meste a pre mesto urobiť ešte oveľa viac. Ján Danko

primátor mesta Martin
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2019 Investičné akcie 6 114 203
Cesty a komunikácie 809 120
Verejné osvetlenie 87 000
Správa cintorínov 53 966
Nebytové priestory 51 493

2020 Investičné akcie 4 947 431
Cesty a komunikácie 1 383 266
Verejné osvetlenie 30 693
Správa cintorínov 52 309
Nebytové priestory 332 067

Rok Oblasť Financie v € 

13 861 548 SPOLU

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Investičné akcie 

Cesty a komunikácie

Verejné osvetlenie

Správa cintorínov

Nebytové priestory

Investičné akcie 

Cesty a komunikácie

Verejné osvetlenie

Správa cintorínov

Nebytové priestory

2
0

19
2

0
2

0

Financie

Prehľad investícií, financií a ekonomických 
ukazovateľov 

Stav k 30.11.2018 v € Stav k 31.10.2020 v € prírastok/úbytok

Majetok v obstarávacích cenách 154 761 000 160 203 000 5 442 000
z toho: dlhodobý nehmotný majetok 1 210 000 1 270 000 60 000
               dlhodobý hmotný majetok 136 087 000 141 469 000 5 382 000
               dlhodobý finančný majetok 17 464 000 17 464 000 0
Pohľadávky 2 707 000 2 995 000 288 000
Výsledok hospodárenia /priebežný/ 95 987 000 99 578 000 3 591 000
Záväzky 3 170 000 3 672 000 502 000
Bankové úvery a výpomoci 9 221 000 11 089 000 1 868 000

Odpočet ekonomických ukazovateľov

Financie v € 

2020  

Financie v € 

2019 
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Porovnanie rokov 2018 a 2020

152 000 000 €

153 000 000 €

154 000 000 €

155 000 000 €

156 000 000 €

157 000 000 €

158 000 000 €

159 000 000 €

160 000 000 €

161 000 000 €

Stav k 30.11.2018 v € Stav k 31.10.2020 v €

Majetok v obstarávacích cenách

Majetok v obstarávacích 
cenách

+ 5 442 000 € 

1 180 000 €

1 190 000 €

1 200 000 €

1 210 000 €

1 220 000 €

1 230 000 €

1 240 000 €

1 250 000 €

1 260 000 €

1 270 000 €

1 280 000 €

Stav k 30.11.2018 v € Stav k 31.10.2020 v €

Dlhodobý nehmotný majetok

z toho: dlhodobý 
nehmotný majetok

Rozdiel:

+ 60 000 €

Rozdiel:
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Porovnanie rokov 2018 a 2020

133 000 000 €

134 000 000 €

135 000 000 €

136 000 000 €

137 000 000 €

138 000 000 €

139 000 000 €

140 000 000 €

141 000 000 €

142 000 000 €

Stav k 30.11.2018 v € Stav k 31.10.2020 v €

Dlhodobý hmotný majetok

dlhodobý hmotný 
majetok

+ 5 382 000 €  

Rozdiel:

94 000 000 €

95 000 000 €

96 000 000 €

97 000 000 €

98 000 000 €

99 000 000 €

100 000 000 €

Stav k 30.11.2018 v € Stav k 31.10.2020 v €

Výsledok hospodárenia /priebežný/

Výsledok hospodárenia
 /priebežný/

+ 3 591 000 € 

Rozdiel:
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Realizované investičné akcie 2019 

Pumptrack Pltníky 141 694 €
 

-

Šport park – Pltníky – I. etapa 1 370 749 € 

Cyklotrasa Martin - Vrútky, časť Martin   
1 722 700 €

 

Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine 
I. etapa  769 250 €

Advokátska  komora obnova kultúrnej pamiatky 
I.etapa 566 103 €  

Parkovisko pri ZŠ Východná, Martin – Sever 
132 200 €
 

Atletický štadión 2 312 944 € 
Spolufinancovanie  956 472 €  

Technické zhodnotenie budovy hasičskej 
zbrojnice Martin 35 902 €
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Realizované investičné akcie 2019 
Technické zhodnotenie budovy hasičskej 
stanice Martin - Záturčie prístavba garáže 
35 059 €  

-

Technické zhodnotenie budovy hasičskej 
zbrojnice s garážami v Martine - Priekope 
37 520 €

Sanácia obvodového plášťa  MŠ na Tajovského
ulici v Martine – I. etapa 29 052 €

 

Parkovisko pri ZŠ A. Stodolu – 36 parkovacích 
miest Martin – Záturčie 99 506 €

Výroba, dodávka a montáž mobilnej ľadovej plochy 
“30x15“ 138 000 €  

Oprava pojazdnej časti pešej zóny v Martine 
pred Tatrabankou 79 996 €

 

Nové verejné osvetlenie IBV Priekopa  
KŔČ A  KLINY 6 000 €  

Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie 
Ul. Mudroňova 81 000 €
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Realizované investičné akcie 2019 
Očista a úprava pamätníkov: Bukoviny, Štarkeho lúka, Hodinovka, pamätná tabuľa francúzskych 
partizánov, pamätná tabuľa na chate na Martinských holiach a na Partizánskom cintoríne v Martine, 
oprava osadenia obrubníkov, rekonštrukcia travertínového podkladu pod epitafnými tabuľkami, 
pripevnenie uvoľnených mramorových tabuliek, oprava obruby masového hrobu 10 820 € 
(Financie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)
Ošetrenie drevín stromolezeckou technikou 35 000 € (Financie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky)
Rekonštrukcia hrobových miest 3 466 € a vybudovanie 60 ks urnových schránok 4 680 €

 

 

 

Rekonštrukcia časti komunikácie Kmeťova 
a Tóthova  62 179 €

 

Rekonštrukcia časti chodníka Rovniankova  
3 763 €

Rekonštrukcia opornej časti mosta M. Bôrová 
10 000 €

Rekonštrukcia chodníka Hroboňova 
15 818 €
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Realizované investičné akcie 2019 

Rekonštrukcia chodníka Rázusova 2-10 
24 144 €  

-

Rekonštrukcia parkoviska Timravy 9-11 
15 292 €

Rekonštrukcia chodníka Hollého 45-51 
8 487 €

 

Rekonštrukcia časti komunikácie A.Stodolu 
22 141 €

Rekonštrukcia časti rigolu Hrdinov SNP  
7 350 €  

Rekonštrukcia chodníka  Tomášikova  
16 954 €

 

Rekonštrukcia parkoviska Jilemnického 13 
16 699 €  

Rekonštrukcia chodníka  Riečiny 
18 311 €
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Realizované investičné akcie 2019 

Rekonštrukcia časti komunikácie Medňanského  
67 840 €  

-

Rekonštrukcia časti komunikácie Záturčianska 
– Kaštieľ 55 795 €

Rekonštrukcia časti komunikácie Hollého 
a Hrdinov SNP 171 026 €

 

Rekonštrukcia časti komunikácie Stavbárska 
118 967 €

Rekonštrukcia časti chodníka Hollého 
15 945 €  

Rekonštrukcia parkoviska Galandova 22 
10 939 €

 

Rekonštrukcia časti chodníka Kuzmányho 
44 411 €  

Rekonštrukcia chodníka Pivovarská 
13 797  €
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Realizované investičné akcie 2019 

Rekonštrukcia časti chodníka Krónerova 
10 538 €  

-

Rekonštrukcia rigolu M.Hora 
29 900  €

Rekonštrukcia  chodníka Poničanova 
36 872 €

 

Rekonštrukcia časti komunikácie M.Bôrová  
 11 952 €

 

Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, 
Martin – Záturčie 850 000 €

 

Sanácia obvodového plášťa MŠ na Tajovského 
ulici v Martine - II. Etapa 51 986 €

Realizované investičné akcie 2020 
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Realizované investičné akcie 2020 

Šport park Pltníky - II. Etapa 
1 550 000 €  

-

Cyklochodník a chodník pre peších Martin 
- Tomčany - I. etapa 407 445 € 

Tréningový zimný štadión 
2 088 000 €

 

Nové osvetlenie - 13 ks priechodov pre chodcov 
30 693 €

Polopodzemné kontajnery – Moloky 
170 000 €  

Rekonštrukcia schodíšť a rozšírenie parkovísk 
na ulici Jilemnického 8 800€  

Rekonštrukcia spodnej nosnej časti a výdrevy 
pešej lávky cez Turiec 23 683 €

Rekonštrukcia nadchodu na ulici N.Hejnej 
- Ľadoveň 112 000 €
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Realizované investičné akcie 2020 

 

-

 

Ošetrenie drevín stromolezeckou technikou 35 000 € (Financie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) 

 

 

Očista a rekonštrukcia pamätníkov Bukoviny, Štarkeho lúka, Hodinovka, pamätná tabuľa francúzskych 
partizánov, pamätná tabuľa na chate na Martinských holiach a oprava travertínového muriva, 
travertínových schodov a vstupného pomníka na Partizánskom cintoríne v Priekope, dosypanie štrku 
v priestore pred centrálnym pomníkom, očista a odburinenie záhonov, oprava obrubníkov a taktiež 
umiestnenie a upevnenie mramorových tabuliek venovaných padlým partizánom
12 065 € (Financie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

Rekonštrukcia hlavnej vodovodnej šachty 
Cintorín Priekopa 1 765 €

Národný cintorín oprava vstupnej brány 
a bráničky, výtokovej okrasnej koncovky 
vodovodu a výmena vstupnej brány 
a bráničky na Jahodníckom cintoríne 
3 479 €
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Realizované investičné akcie 2020 

Obojstranné spevnenie brehu potoka Bažinov 
jarok 11 160 €

 

-

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Červenej 
armády 107 691 € 

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Nadi Hejnej 
196 108 €

 

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Kolónia 
Hviezda 226 452 €

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Dúbravca 
176 983 €  

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Hollého 
145 336 €

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Severná 
14 909 €

Rekonštrukcia komunikácie na Ul. Hečkova 
70 586 €
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Realizované investičné akcie 2020 

Obnova cestného rigolu na Ul. Hrdinov SNP 
22 734 €

 

-

Rekonštrukcia stojiska na odpady na Ul. Kronera  
2 311 €

Rekonštrukcia parkoviska a chodníka 
na Ul. Kernova 20 155 €

 

Obnova schodov a rekonštrukcia parkovísk 
na Ul. Jilemnického 21-27 15 143 €

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hurbanova 
20 831 €  

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Čsl. armády 
39 915 €

Oprava bezbariérových prechodov 
na Ul. Majerčíkova 4 119 €

Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Hodžova 
16 519 €
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Realizované investičné akcie 2020 

Rekonštrukcia parkovísk na Ul. Hurbanova, 
Hodžova a Štefunku 39 990 €

 

-

Oprava chodníka na Ul. Gogoľova 
7 415 €

Oprava chodníka na Ul. Veterná 
1 470 €

 

Oprava bezbariérových vstupov na chodníku 
na Ul. Hollého 7 845 €

Oprava prídlažby a komunikácie na 
Ul. A. Sokolíka  19 598 €

 

Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Štefánika 
82-86 14 109 € 

Rekonštrukcia parkoviska a komunikácie 
na Ul. Budovateľov 22 175 €

Rekonštrukcia parkoviska na Ul. Jilemnického  
5-7 35 229 €
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Pozemok pod cintorínom Hrdinov SNP

 

 3 980 €                            

  

              Pltníky -  športový areál               139 591 €                                

3 pozemky pri chate Osikovo
                   

108 326 €

                  

                                                                 

                        

 

2019                               

   Pozemky pod požiarnou 
   zbrojnicou v Tomčanoch                         2 936 €

           Pozemky od spoločnosti 
           Garáže Martin, a.s.                                  2 285 €

2020                               

           Pozemok od Nádej, s.r.o.                                  1 €
                    Pozemok pod prameňom Medokýš          425 €                      

Investičné akcie na nebytových priestoroch 2019 
              Dodávka a montáž riadiacej jednotky pre automatické dvere Millénium                     2 195 €         
              Zónový MIXPULT – ozvučenie Millénium                                                                               1 099 €  

              Oprava schodov a oporného múra ul. Kollárová 90                                                             3 360 €         
              Oprava strešnej krytiny ul. J. Fraňa EB                                                                                  4 690 €         
              Výmena vstupných dverí ul. Novomeského Krytá plaváreň                                             6 274 €         
              Kamerový systém objekt Millénium                                                                                       2 031 €         

             Výmena ventilov Letné kúpalisko                                                                                            2 779 €     
         Dodávka a montáž 3ks vchodových dverí ul. Bambusky                                                    6 001 €

              Stavebné úpravy ul. Novojičínska – vybudovanie WC                                                         11 979 €         
              Oprava zábradlia ul. Lipová 31                                                                                                   2 946 €     
              Repasácia hlavných vchodových dverí ul. Daxnerova 2 Turč. Galéria                              1 400 €         

             Laminátovanie bazéna Letné kúpalisko Sunny                                                                    3 600 €
             Oprava prístrešku ul. P. Mudroňa 27                                                                                        1 390 € 
              Dodávka a montáž okien M. Jankolu EB                                                                                 1 749 €       

Investičné akcie na nebytových priestoroch 2020 
              Dodávka a montáž okien ul. A. Mamateja EB                                                                           908 €                              

            Dodávka a montáž radarovej elektroniky – verejné WC Millénium                                  1 980 €        
              Dodávka a montáž okien ul. A. Stodolu 28 Lekáreň                                                               1 521 €         
              Dodávka a montáž plynového kotla ul. Divadelná 17                                                           2 774 €         
              Vypracovanie energetického auditu veľkého podniku v zmysle z. 321/2014 Z.z.         76 680 €      
              Dodávka a montáž hliníkovej steny – vstup ul. Lipová 31                                                   6 405 €      
              Oprava VZT zariadenia Krytá plaváreň Martin                                                                     18 572 €      
              Zaizolovanie vyrovnávajúcej nádrže Krytá plaváreň Martin                                               3 412 €        
              Dodávka a montáž okien Krytá plaváreň Martin                                                                  4 996 €          

              Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov 
              na III. poschodí v administratívnej budove MsÚ Martin                                                   138 972 €           

              Oprava VZT zariadenia ul. Kohútová podchod pre peších                                                   2 376 €         
              Výmena kanalizácie ul. P. Mudroňa 27                                                                                   15 476 €         
             Výroba a montáž mreží pešie plateu ul. A. Stodolu                                                             5 440 €         

              Laminátovanie bazénov Letné kúpalisko                                                                               3 600 €

    51 493 €                                

     332 067  €                            

           Sociálna budova od Martinskej 
           teplárenskej a.s. vrátane pozemkov  274 564 €                

Elektronický vrátnik pre budovu MsÚ Martin                                                                      48 955 €             

           Pozemok k plavárni Sunny                       1 150 €
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Plánované investičné akcie 2021 
Revitalizácia Nám. S. H. Vajanského 
9 500 000  €   (predpokladaná hodnota zákazky)
financie zo štrukturálnych fondov

 

Centrum sociálnych služieb a zariadenie 
pre seniorov, Podháj 2 900 000 € 
(predpokladaná hodnota zákazky)
financie z vlastných zdrojov
 

 

Nám. SNP - II.etapa 800 000 €  
(predpokladaná hodnota zákazky)
financie z vlastných zdrojov

 

Bývalá administratívna budova Advokátskej 
komory v Martine – II.etapa 400 000 €  
(predpokladaná hodnota zákazky)
financie Ministerstva financií SR

 

Skatepark Martin 235 389 € 
(predpokladaná hodnota zákazky)
financie z vlastných zdrojov

 

Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie 
a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa 
419 500 €
financie z vlastných zdrojov

Stavebné úpravy sociálnych zariadení pre 
návštevníkov amfiteátra 122 717 € 
(predpokladaná hodnota zákazky)
financie z vlastných zdrojov

Stavebné úpravy budovy ubytovacieho zariadenia 
na Ul. Ambra Pietra v Martine obj. súp. 399 
spojené so zmenou v užívaní stavby na bytový dom 
s prestupným bývaním – I. etapa 588 582 € 
(predpokladaná hodnota zákazky) 
financie zo štrukturálnych fondov EÚ
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,

  Vám želá 

Ján Danko

primátor mesta Martin

Krá sn e  Viano c e
a  š t a s t ný  n o vý  r ok
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Dom charity sv. Krištofa ponúka 
potravinovú pomoc ľuďom, 
ktorých sa súčasná koronakríza 
dotkla výraznejšie. Pri našej pomoci 
zachovávame diskrétnosť. 
V prípade záujmu volajte 
na tel. číslo: 0908 034 980

Chceme dopriať krajšie 
Vianoce ľuďom v núdzi
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SOS DOTÁCIA – NÁSTROJ POMOCI FYZICKÝM 
OSOBÁM V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

 �  Úrady práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) od októbra 2020 na základe schváleného 
nariadenia č. 301/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie vlády Slovenskej republiky 
č. 103/2020 Z. z. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 prijímajú žiadosti fyzických 
osôb na SOS dotáciu – „Dotácia na podporu humanitnej pomoci pre fyzickú osobu“. 

Oprávneným žiadateľom o SOS dotáciu je 
fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie 
t. j. od 12. 3. 2020 prestala vykonávať činnosť, 
z ktorej jej plynul príjem a zároveň nemá žia-
den iný príjem. 

Fyzické osoby môžu požiadať miestne prí-
slušný ÚPSVaR (kde ma žiadateľ trvalý pobyt) 
o poskytnutie dotácie. Žiadatelia s trvalým po-
bytom v okresoch Martin a Turčianske Teplice 
môžu žiadosti o SOS dotáciu doručiť:
• osobným podaním na Oddelenie služieb 

pre občana, ÚPSVaR Martin, Novomeského 
4, 036  01 Martin alebo na Úseku služieb pre 
občana, pracovisko Turčianske Teplice, SNP 
514/122, 039 01 Turčianske Teplice.

• poštou na adresu: ÚPSVaR Martin, No-
vomeského 4, 036 01 Martin. 

• e-mailom na adresu: mt@upsvr.gov.sk. Zasie-
lanú žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať 
a priložiť v prílohe e-mailu. 

• elektronicky so zaručeným elektroni c-
kým podpisom prostredníctvom stránky  
www.slovensko.sk

Podaná žiadosť zároveň musí spĺňať všetky 
nasledujúce podmienky – žiadateľ o SOS dotá-
ciu:
• nemá iný príjem zo závislej činnosti (skončil 

jej pracovný pomer, dohoda, resp. dohoda 
trvá, ale žiadateľ o dotáciu reálne nepracuje 
a nemá z dohody príjem), z podnikania ale-
bo z inej samostatnej zárobkovej činnosti 
(žiadateľ o dotáciu ukončil alebo pozastavil 
živnosť, žiadateľ o dotáciu, ktorý začal vy-
konávať činnosť SZČO po 2. 9. 2020 a nemá 
príjem, žiadateľ alebo osobný asistent prestal 
vykonávať činnosť osobnej asistencie a pod.)
• ak SZČO nezrušila alebo nepozastavila živnosť, 

a ktorá zároveň vznikla a začala vykonávať 
alebo prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 
k 2. 9. 2020 môže požiadať o  poskytnutie 
príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc+“, 
ak sú pre poskytnutie príspev ku splnené 
všetky zákonom stanovené podmienky  
(www.pomahameludom.sk).

• nepoberá dôchodok (starobný dôchodok, 
predčasný starobný dôchodok, invalidný 
dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný 
výsluhový dôchodok alebo obdobný dôcho-

dok zo zahraničia), ak úhrn súm týchto dávok 
je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesiac,
• platí výnimka: poberanie vdovského alebo 

sirotského dôchodku sa nepovažuje za prí-
jem – v tom prípade je možné si požiadať 
o SOS dotáciu. 

• nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi
• platí výnimka, kedy je možné poskytnúť 

SOS dotáciu aj v prípade člena domácnosti, 
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
a to ak:
• bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi 

priznaná bezprostredne po ukončení 
poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej 
vlne pandémie a v období od marca 2020 
do augusta 2020 a súčasne výška poskyt-
nutej pomoci v hmotnej núdzi domácnos-
ti je nižšia ako 300 eur/mesačne;

• nepoberá rodičovský príspevok,
• nepoberá príspevok na opatrovanie,
• nepoberá dávky v nezamestnanosti,
• nepoberá kompenzačný príspevok zamest-

nancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym 
pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu ban-
skej činnosti,

• nepoberá dávky nemocenského zabezpeče-
nia, dávky nemocenského poistenia alebo 
obdobné dávky zo zahraničia (nemocenské, 
ošetrovné, materské), 

• nemá nárok na poskytnutie finančného 
príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ 
na podporu udržania pracovných miest vrá-
tane pracovných miest, na ktorých sa vykoná-
va alebo prevádzkuje samostatná zárobková 
činnosť, na podporu udržania zamestnancov 
v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimo-
riadnej situácie, núdzového stavu alebo výni-
močného stavu a s odstránením ich následkov,

• nie je študentom dennej formy štúdia na 
strednej škole alebo vysokej škole,

• spĺňa podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy (t. j. má vysporiadané finančné 
vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu 
vedený výkon rozhodnutia, nie je v osobnom 
bankrote, nemá nedoplatky na sociálnom ale-
bo zdravotnom poistení atď.).

Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, že 
žiadateľ o poskytnutie SOS dotácie musí byť 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie. V evi-
dencii uchádzačov o zamestnanie nemusia byť 
len:
• osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok, 

predčasný starobný dôchodok, invalidný 
dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný 
výsluhový dôchodok alebo obdobný dôcho-
dok zo zahraničia ak ich suma je nižšia ako 300 
eur/mesačne, 

• samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické 
osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracov-
ného pomeru;

SOS dotácia sa poskytuje za každý mesiac, 
v  ktorom sú splnené podmienky (strata príj-
mu), v sume 300 eur mesačne, a to aj vtedy, ak 
sú tieto podmienky (strata príjmu) splnené len 
za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych 
dní v  príslušnom kalendárnom mesiaci (v ok-
tóbri 2020 stačí splniť podmienky najmenej za 
10 kalendárnych dní). Suma SOS dotácie sa zníži 
o sumu starobného dôchodku, predčasného sta-
robného dôchodku, invalidného dôchodku, vý-
sluhového dôchodku, invalidného výsluhového 
dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo ob-
dobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba po-
berá. Celková výška SOS dotácie je v roku 2020 
najviac 1 800 eur na jedného žiadateľa – vrátane 
SOS dotácií, poskytnutých tej istej osobe v „prvej 
vlne“ od marca do augusta 2020 (SOS dotácia za 
marec 2020 bola vo výške 105 eur, SOS dotácia 
za apríl až august 2020 bola po výške 210 eur).

ÚPSVaR po prijatí a spracovaní žiadostí 
o SOS dotáciu oznámi každému žiadateľovi 
schválenie alebo neschválenie SOS dotácie 
a jej sumu formou oznámenia. Na poskytnu-
tie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok. 
Dotácie za mesiace október 2020 – november 
2020 bude ÚPSVaR Martin vyplácať v decem-
bri 2020.

Kontakt pre poskytnutie a zodpovedanie 
akýchkoľvek otázok ohľadom SOS dotácie:

ÚPSVaR Martin
Oddelenie HN, NV a ŠSD 

Mudroňova 22, 036 01 Martin
Tel.: 043/244 15 50 

E-mail: mt@upsvr.gov.sk 
ÚPSVaR Martin, Úsek sociálnych vecí a rodiny 

Turčianske Teplice
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice

Tel.: 043/244 25 30
E-mail: mt@upsvr.gov.sk
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NADÁCIA NOVÁ ŠANCA 
ĎAKUJE ZA VAŠU PODPORU 

 Ak máte záujem prispieť do nadácie
verejne, vaše finančné prostriedky
budú zverejnené  
na transparentnom účte nadácie.    
 V tomto prípade budeme s Vami
musieť uzavrieť darovaciu zmluvu. 

verejne na transparentný účet: 

Prostredníctvom transparentného účtu
podporilo nadáciu 12 darcov,  ktorí  spolu

darovali dokopy 105 820 €.  Na účet verejnej
zbierky prispel jeden darca a všetci ľudia, ktorí sa

zúčastnili na Dni darovania v decembri 2019,
kde nadácia vyzbierala 442,98 €.  Na účet
verejnej zbierky tak bolo darovaných spolu

637,24 €. 

„Pomoc pre nás predstavuje dobrovoľnú, aktívnu 
a nezištnú účasť pri výkone našej práce. Tým, že nás
podporíte a zvolíte si niektorý zo spôsobov ako nám

pomôcť sa stávate našou súčasťou. Od momentu Vašej
podpory, sme v tom spoločne, spoločne sledujeme jeden

cieľ, a to pomôcť tým, ktorí to potrebujú."
Tím Nadácie Nová šanca

Tím Nadácie Nová šanca srdečne
ďakuje všetkým darcom, ktorí do
dnešného dňa podporili nadáciu

akýmkoľvek darom. 
Ďakujeme, že pomáhate s nami!

Sl
ed

uj
te

  n
ás

 a
j n

a
so

ci
ál

ny
ch

 s
ie

ťa
ch

! 

anonymne na účet verejnej zbierky: 
SK82 0900 0000 0051 6011 7518

SK28 0900 0000 0051 6456 6716
Ďakujeme, že pomáhate s nami!

PODPORTE NÁSKONTAKTUJTE NÁS

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

+421 902 330 075

novasanca@martin.sk

www.novasanca.sk

N
ad

ác
ia

 N
ov

á 
ša

nc
aPoďakovanie darcom

Ak chcete pomôcť nadácii
anonymne, môžete tak
urobiť na účet našej verejnej
zbierky. V tomto prípade
nebudeme potrebovať Vaše
kontaktné údaje 
a nebudeme uzatvárať ani
darovaciu zmluvu. Výška
finančného daru je len
na Vás.

,

  Vám želá 
mesto Martin

Krásn e  Viano c e
a  š t a s t ný  n o vý  r ok

VYMEŇME PYROTECHNIKU
 ZA PRSKAVKY

AKCIU PODPORUJÚ:

Výbuchy pyrotechniky a svetelné efekty sú šokom pre zvieratá, 
deti a starších ľudí 

“Zábavná pyrotechnika” obsahuje nebezpečnú chémiu, znečisťuje 
životné prostredie a pri jej nesprávnom použití hrozia úrazy
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VIANOCE LADENÉ UMELECKY A ŠPORTOVO
 � Vianočnú atmosféru prežívajú rovnako emociálne ako my všetci. To ako prebiehajú prípravy na sviatky 

u nich doma a či majú zvláštne zvyky, sme sa opýtali našich známych martinských umelcov a športovcov.

Richard Pánik  
– hokejista

1. Kapustnica musí byť, 
potom zemiakový šalát 
a rezne, ryba. Z tradícií robie-
vame prekrajovanie jablka.

2. Samozrejme, nesmú 
chýbať klasické české roz-
právky a  filmy. Napríklad 
Pelíšky, S tebou mě baví svět, Princezna ze mlejna 
a z tých amerických Sám doma.

3. Raz ako dieťa som chcel také blikajúce auto ešte 
pred Vianocami. Potom som si ho našiel pod strom-
čekom, tak to si spomínam, že ma to veľmi potešilo.

4. Želám čitateľom krásne prežitie sviatkov. 
Hlavne, nech sú všetci zdraví a šťastní. 

Lucia Hrivnák  
Klocová – atlétka

1. Tak určite to berie-
me ako štedrú večeru so 
všetkým čo k  tomu patrí. 
No nejde ani tak o hojnosť, 
ako skôr o rozmanitosť, že je 
tam z každého rožku trošku. 
To znamená, že peniaze pod 
obrusom, kúsok chleba, oblátky s  medom, lokše 
s makom, kapustnica, vyprážaný kapor a rezne, ze-
miakový šalát, misa s ovocím a zákusky,... no mne 
sa aj tak vždy najviac páči to, čo tomu predchádza. 
Ako sa všetko pripravuje a každý priloží ruku k die-
lu, lebo všetci sa už nevedia dočkať večera (najmä 
deti). Keď syn s manželom obaľuje rezne a kapra, ja 
lietam okolo všetkého ostatného a najmladšia po-
zerá rozprávky a diriguje.

2. Pre mňa je to asi najviac Popoluška z tých kla-
sických, ktoré mi najviac pripomínajú detstvo.

3. Vôbec. Pamätám si len, že vždy som dostala 
to, čo som si priala, ale aj to, že to bola 1 max. 2 veci. 
Ja som začala byť „postihnutá“ športom dosť sko-
ro :-D, takže som nebola moc na hračky, ale skôr to 
boli drobnosti, ktoré som mohla využiť pri športe. 
Teraz, keď tak o tom píšem, tak napríklad si pamä-
tám prvé hodinky so stopkami s milión funkciami. 
To bola vtedy „pecka“.

4. Vždy je prvoradé ZDRAVIE! Bez ohľadu na to, 
či je korona alebo niečo iné. Takže, len pevné zdravie 
a tiež NERVY v dnešných časoch. Aby sme si mohli cez 
sviatky užiť svojich najbližších a aspoň na chvíľku za-
budnúť na posledný rok a vykročiť v tom novom roku 
2021 tou správnou nohou, aby bolo už len lepšie!

Martina Töröková  
– redaktorka

1. Naše vianočné tradície 
sú hlavne o  tom, že Viano-
ce sa začínajú 1. decembra 
otvorením prvého vrecúška 
adventného kalendára. Ne-
viem ako u vás, ale nám tento 
celý čas až po Štedrý večer 
vždy ozvláštňujú rôzne vianočné bytosti, škriatkovia, 
elfky, ako kedy... Oni chodia, samozrejme, len do do-
mácností, kde v nich veria a vytvoria im podmienky 
na fungovanie. Často podpisujú s  deťmi zmluvu 
o vzájomnom trávení adventu, kto má aké povinnosti, 
práva a, následne, benefity. Niekedy sú naše bytosti 
šibalskejšieho charakteru a vyvádzajú doma i v okolí 
rôzne pestvá. Ako malému dieťaťu sa mi Vianoce zdali 
príšerne krátke. Preto sme s deťmi zaviedli iný model. 
Drobné darčeky dostávajú postupne do kalendára, 
nenájdu potom všetko naraz v  jeden deň pod stro-
mom. Alebo vetvou, podľa toho, čo práve máme. Čo 
sa týka jedla, ja si potrpím najmä na predjedlo, šunko-
vá rolka s chrenovou šľahačkou. 

2. Nie som si istá, či to je rozprávka, ale moje Via-
noce sú hlavne Vianočná koleda. Ale v knižke. Po-
tom Snehová kráľovná, ale audioverzia, ktorú som 
počúvala od detstva na kazete, dnes to už máme 
ako mp3. Ako dieťa som sledovala rozprávky váš-
nivo, Perinbabu, Princeznu ze mlejna a  Fantaghi-
ro... Teraz preferujeme skôr obľúbené veci na DVD. 
Vianočnú Mimi a  Lízu a  animovanú – Dickensovej 
predlohe veľmi vernú – verziu Vianočnej koledy. Ale 
v zásade na televízor veľmi neostáva priestor... 

3. Pamätám si na jeden veľký dar veľmi dávno. 
Počítač! Ešte taký klasický najklasickejší obrovský 
počítač. Oco nosil na sviatky domov počítač niekoľ-
ko rokov po sebe, aby na ňom pracoval. Dovolil mi 
hrať sa hry alebo kresliť v  skicári. A keď ten jeden 
konkrétny december inštaloval do mojej izby opäť 

počítač, brala som to ako ten z práce. Hrala som sa 
na ňom, písala texty... No a potom mi ho rodičia taj-
ne previazali stuhou a poslali od stromčeka pozrieť 
sa do izby. Skoro som odpadla, že je môj, môj, môj! 

4. Do nového roka želám každému čitateľovi, 
aby bol pokojný a sprítomnený a videl to dobré vo 
svojom živote tu a teraz, okamžite, lebo to tam urči-
te je. A robiť si radosť. Maličkosťami. Často! 

Zuzana Rohoňová  
– herečka

1. Pre mňa sú Vianoce 
naozaj najkrajším sviatkom 
v roku. Veľmi sa na ne teším, 
mám rada vianočnú atmo-
sféru. Niekedy mi vadí ten 
zhon okolo darčekov, ale to 
si, napokon, robíme len my 
ľudia, takže to záleží na každom z nás, ako si to zaria-
dime. A najviac sa teším na štedrovečernú večeru. To 
milujem, keď sa všetci pekne oblečieme a  zasadne-
me spolu k stolu, vždy máme prípitok, pri ktorom si 
poďakujeme a zaželáme pekné sviatky. My máme na 
stole klasiku: oblátky s medom, pupáky, my to volá-
me lokše, ale s údeným syrom, to je perfektné (to je 
zvyk z tatovej strany), kapor, šalát a potom kto vládze 
– kapustnicu. Vždy máme prestretý stôl s jedným ta-
nierom navyše pre pocestného alebo niekoho, kto 
už s  nami nemôže byť. A  po celé sviatky máme na 
stole med, šupinku z kapra, cesnak, mince, vodu, soľ 
a kúsok chleba. A mamina zavesí na luster anjelikov. 
Hádam som na nič nezabudla.

2. Celkovo zbožňujem rozprávky a  na Vianoce 
najmä také, kde je veľa snehu, to mi ako základ sta-
čí. Ale, samozrejme, Popoluška, Mrázik a  neviem 
prečo, ale na Vianoce si vždy pozriem film Tima Bur-
tona Charlie a továreň na čokoládu. 

3. Vždy som si našla pod stromčekom vytúžený 
darček. Moji rodičia nám vedeli a  stále vedia uro-
biť krásne Vianoce. Ale pamätám si na jeden vtip-
ný moment, keď som bola malá, dostala som také 
farebné leukoplasty s  obrázkami, to vtedy nebolo 
také bežné ako dnes a to bol pre mňa najkrajší dar-
ček :). Leukoplasty s obrázkami!

4. Je toho veľmi veľa čo by som ľuďom chcela zaže-
lať, ale momentálne všetkým želám najviac pevné zdra-

1. Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Každá domácnosť má svoje zaužívané tradície, ktoré sa dedia z pokolenia na 
pokolenie. Aké tradície dodržiavate Vy? Čo nesmie vo Vašej rodine na Vianoce chýbať na štedrovečernom stole?

2. K Vianociam, neodmysliteľne, patria rozprávky. Máte tú svoju obľúbenú, ktorú si nenecháte ujsť?
3. Ako deti túžime nájsť pod stromčekom svoj vysnívaný darček. Spomínate si na ten jeden, špeciálny, ktorý ste 

túžili dostať a aj ste ho dostali?
4. Na záver, je niečo, čo by ste chceli našim čitateľom odkázať a zaželať im do nového roka?
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vie. Psychické aj fyzické a viac tolerancie, ohľaduplnosti 
a lásky medzi ľuďmi. A príjemné (nielen) Vianoce.

Juraj Hnilica  
– spevák

1. Každú štedrovečernú 
večeru začíname príhovo-
rom a  vyslovením vďaky. 
Potom sa spoločne po-
modlíme a dáme si spoloč-
ný prípitok, po ktorom sa 
pustíme do rozkrajovania 
jabĺčka, aby sme zistili, či budeme budúci rok zdraví. 
Potom si všetci zajeme malý kúsok cesnaku taktiež, 
aby sme boli zdraví. Do každého kúta v izbe hádžeme 
následne orechy, pre hojnosť. Prvé, čo u nás papáme, 
sú oplátky s medom, kde máme tiež taký jeden milý 
rituál, kedy si robíme krížiky na čelá z medu a jeden 
druhému ho má oblízať. Je to na znak toho, aby sme 
mali jeden druhého radi celý rok. Ďalšie na rade sú 
„lokše“. Sú to malé kolieska z rožkov s makom. Na tie 
sa vždy teším najviac. Väčšinou mávame dva druhy 
polievky a to je vývar a kapustnica. Potom príde na rad 
šalát s prílohou a následne už každý na čo má chuť. 
Napríklad koláč, ovocie, alebo aperitív.

2. Vždy som sa tešil na Perinbabu, ale teraz 
ako máme už detičky sa môj vkus trošku mení. 
Ale staré dobré klasiky vedia vždy potešiť. Mám 
rád taktiež Popolvára, Tri oriešky pre Popolušku 
atď. Bavia ma aj všetky diely „Sám doma“. V pod-
state, to aj tak všetko beriem ako nejaký podmaz 

na vytvorenie kulisy ku relaxu a oddychu. Hlavne, 
že sme spoločne ako rodinka. To je pre mňa naj-
krajšia rozprávka.

3. Veľmi  pekná a, zároveň, ťažká otázka. Asi som 
už vážne starý, ale vôbec mi nenapadá nič špeciál-
ne. Možno som to ani v podstate nikdy tak nemal, 
že by som si niečo konkrétne prial. Vždy som sa 
hlavne tešil na tú pohodu, aj keď väčšinou tú poho-
du vždy predchádzal zhon a stres z toho, či všetko 
je pripravené ku dokonalým Vianociam. Myslím, že 
vždy som hlavne túžil po tej pohode a o tom, že na 
chvíľu fakt všetko spomalí a my sme iba tu a teraz 
a jeden pre druhého.

4. Prajem nám všetkým všetko šťastie sveta. Pra-
jem si, aby sme opäť spoločne nadobudli pocit, že 
život je krásny a milovali blížneho svojho. Aby sme sa 
nepolarizovali, ale aby sme sa spájali pre naše spoloč-
né dobro. Aby sme pochopili, že láska je cesta a deti 
naši učitelia. Aby sme skúšku, ktorú teraz prežívame 
mohli vyhodnotiť, ako úspešne zvládnutú a všetky ve-
domosti, ktoré sme ňou nadobudli, dokázali prospeš-
ne využiť, aby sme sa opäť mohli stať lepšími. Lepšími 
a  milujúcimi živými tvormi, ktorí si vážia a  uctievajú 
svoj domov, s ktorým žijú v harmónii a súlade.

Jana Kirschner – speváčka
1. Tento rok budú Vianoce iné ako tie predošlé. 

Čakajú nás britské Vianoce a s nimi aj ich zvyky. Tu si 
otvárajú deti darčeky 25. decembra, v takých obrov-
ských pančuchách od Ježiška, a pod stromčekoch ich 
čakajú ďalšie darčeky, ktoré dostávajú už od svojich 

rodičov. Medzi tým sa uro-
bia veľmi skromné raňaj-
ky, pretože po raňajkách 
sa stretáva celá rodina 
a  máme slávnostný obed. 
V  Británii sa pečie morka 
s  gaštanovou plnkou a  je 
sa vianočný koláč s  mas-
lom s trochou Brandy. Ne-
smie chýbať ružičkový kel a množstvo zeleniny, ktorá 
sa podáva s morkou. Tu si nedávame veľké darčeky. 
Je to o dobrej nálade, spoločnosti, rodine aj o hudbe. 
Spievame a zabávame sa aj hrou na klavíri.

2. Milujem všetky rozprávky. Najmä tie staré 
slovenské. No jednoznačným víťazom je Perinbaba. 
A hneď za ňou Tři oříšky pro Popelku. To sú absolút-
ne klenoty, ktoré nestarnú.

3. Pamätám si na ružové digitálky, ktoré som si 
našla pod stromčekom. Tento darček mi urobil ob-
rovskú radosť. Môj brat dostal výnimočný darček, 
a to bol bicykel. Môj otec ho doniesol do nášho bytu 
cez balkón, takže sme na to vôbec neprišli až do mo-
mentu, kým sme neotvorili dvere na našej obývačke. 
To bolo super prekvapenie. Vždy sme dostávali od 
mamy papuče a pyžamá. Teraz už dostávame, okrem 
toho, aj utierky do kuchyne. Je to tradícia. 

4. Všetkým ľudom, by som chcela odkázať, že 
tento rok nám ukázal, že všetko je inak. Že tento rok 
by nemal byť o matérii, ale je to o tých vzťahoch me-
dzi ľuďmi. Snažme sa nachádzať v ľuďoch to dobré, 
to čo nás spája, a nie to čo nás rozdeľuje.               TVT

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.

PODEĽTE SA O RADOSŤ

DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ ĽUĎOM BEZ DOMOVA 
A S BLÍŽIACIMI SA VIANOČNÝMI SVIATKAMI A MRAZIVÝM POČASÍM CHCE POTEŠIŤ 
VIACERÝCH ĽUDÍ V NÚDZI JEDLOM ČI TEPLÝM OBLEČENÍM.

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
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