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Mesačník správ z mesta pre obyvateľov...
Príhovor šéfredaktorky
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Milí čitatelia Martinských 
novín, 
 som veľmi rada, že ste aj 
tentoraz siahli po našom 
mesačníku a verím, že si 
pri jeho listovaní každý  
z Vás nájde pútavý článok 
zo života v našom meste. 

Lebo naozaj, v Martine nás čaká zaujímavé 
a na množstvo projektov bohaté obdobie. 
Najhorúcejšou témou týchto dní, ktorá je 
zároveň aj nosnou témou aktuálneho vyda-
nia Martinských novín je otázka: „ako ďalej  
s parkovaním?“ Prečítať si môžete aj o ďalších 
pripravovaných a pre budúcnosť mesta vý-
znamných krokoch. Dozviete sa viac o zriade-
ní dopravného podniku, ale priblížime Vám aj 
viac podrobností z projektu Martin – Európske 
hlavné mesto kultúry r. 2026. Mesto Martin  
v záverečnej fáze prípravy prezentovalo  kan-
didátsky projekt M – ART – IN 26 pred medziná-
rodnou komisiou. Prinášame Vám aj rozhovor  
s novým riaditeľom martinského divadla 
Tiborom Kubičkom, ktorého aktuálne naj-
väčšou túžbou je vrátiť divákov do divadla. 
Pokračovať budeme aj v rozprávaní o storoč-
nej histórii lyžiarskeho športu a zavítali sme 
aj do Vakcinačného centra UNM, kde je už 
niekoľko týždňov v plnom prúde očkovanie 
proti ochoreniu COVID-19. Verím, že si so zá-
ujmom prečítate aj stránky venované životu 
v mestských častiach,  alebo článok o tom, či 
a kam sa posunulo riešenie problematických 
križovatiek pod Bystričkou a v Košťanoch nad 
Turcom. 
 Milí čitatelia, budeme veľmi radi, ak sa na 
nás Vy sami obrátite so svojim problémom, 
otázkou, či námetom a my urobíme všetko 
preto, aby sme za Vás našli riešenie či odpo-
veď. 
 Za celú redakciu Vám prajem príjemné číta-
nie, krásny február a, hlavne, zostaňte zdraví! 

Prestavba Námestia SNP

Ako ďalej s parkovaním?

Umelecký
pohľad na
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n S  nedostatkom parkovacích miest 
a  ďalšími problémami súvisiacimi s  par-
kovaním bojuje takmer každé mesto na 
Slovensku. Výnimkou nie je ani Martin. 
Automobilov v  meste neustále pribúda, 
rozdiel medzi ich počtom a počtom miest 
určených na parkovanie je čoraz väčší.  
V súčasnosti existuje v  Martine približne 
10-tisíc parkovacích miest a osobných au-
tomobilov je približne 20-tisíc. A to už ani 
nehovoríme o tom, že aj návštevníci mes-
ta, „cezpoľní“ príbuzní, či priatelia obyva-
teľov potrebujú niekde zaparkovať.

 Situácia je kritická najmä na sídliskách Ko-
šúty a Záturčie.  Aj keď sa prižmurujú oči nad 
porušovaním niektorých zákonov a vyhlášok, 
napríklad o  zákaze parkovania na tráve, za-
parkovať tu v podvečerných hodinách je ob-
rovským problémom.  Tento stav ešte zhoršu-
jú a  komplikujú majitelia väčších firemných 
vozidiel, ktorí ich tiež zaparkujú pri svojom 
bydlisku. Je dokonca ohrozená aj bezpečnosť 
obyvateľov, pretože „parkovacia zápcha“ zne-
možňuje rýchly a bezproblémový prístup pre 
hasičské a záchranné vozidlá v prípade požia-
ru, alebo inej život ohrozujúcej udalosti. No 
ani v ostatných mestských častiach, či v cen-
tre mesta, nie je situácia vôbec ružová. 

Zeleň, alebo parkovanie?
Otázka takmer hamletovská. V priebehu de-
siatok rokov sa budovali okrem parkovacích 
plôch pri panelákoch i  väčšie odstavné par-
koviská. Dnes to už nie je riešením, pretože 
vhodné plochy na ich vytvorenie sa nachá-
dzajú iba na okrajoch sídlisk, minimálne 800 
metrov pochôdzkovej vzdialenosti od mies-
ta bydliska vlastníkov vozidiel. A  obyvatelia 
sú ochotní akceptovať odstavné parkovisko 
v maximálnej pochôdzkovej vzdialenosti 400 
metrov od svojho bydliska. Okrem toho, kaž-
dá novovytvorená plocha parkoviska opäť 

ukrajuje z mestskej zelene, ktorej je už aj tak 
veľmi málo. Napríklad v  centre mesta nám 
ostalo už iba 0,5 hektára zelene! Aj ďalšiemu 
veľkému odstavnému parkovisku s  kapaci-
tou 800 miest, naplánovanému v lokalite pri 
amfiteátri, neďaleko Národného cintorína, 
by v prípade jeho vybudovania padli za obeť 
stromy a ďalšia zeleň. 
Vytvárať si teda ilúziu, že zeleň ustúpi par-
kovacím miestam ruka v  ruke s  hľadaním 
„smart“ riešení, by bolo naivné a  veľmi ne-
zodpovedné.

Systémové riešenie
Mestské zastupiteľstvo 15. decembra 2020 
prerokovalo a  schválilo návrh koncepcie re-
gulácie parkovania spojenej s výstavbou par-
kovacích domov v  jednotlivých mestských 
častiach, ktorý predložil Miroslav Lepeta, 
predseda predstavenstva TURIEC, a. s.
Návrh koncepcie predstavuje jednu z  mož-
ností ako systémovo riešiť  neustále rastúci 
nedostatok parkovacích miest v  Martine.  
Koncepcia vychádza z  popisu historického 
vývoja v  zastavanom území, z  vývoja počtu 
rastu osobných automobilov, vývoja potre-
by nových parkovacích miest, či už zo stup-
ňa automobilizácie z oficiálnych zdrojov MV 
SR, alebo stavebného zákona. Tie určujú 
koľko parkovacích miest pripadá na metre 
štvorcové zastavanej plochy podľa funkcie 
územia. V návrhu koncepcie boli zohľadnené 
aj výsledky Prieskumu o  možnosti parkova-

nia v Parkovacom dome, ktorý sa uskutočnil 
formou dotazníka v  jednotlivých mestských 
častiach.
Podľa tejto koncepcie by mohol byť prvý par-
kovací dom postavený v druhej polovici toh-
to roku. Splácanie úveru vo výške 3,48 mil. 
eur potrebného na jeho výstavbu by bolo 
rozložené na päť rokov. 
Po vybudovaní parkovacieho domu si môžu 
obyvatelia odkúpiť parkovacie miesta. Pred-
pokladaná cena za jedno parkovacie miesto 
je 10-tisíc eur.

Vzájomné pochopenie a podpora
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 
15. 12. 2020 schválilo aj ďalšie prvky regulá-
cie parkovania v  Martine. Dá sa predpokla-
dať, že nie všetci občania budú so všetkým 
súhlasiť. Nájdu sa i  veční nespokojenci. No 
treba si na rovinu povedať, že problém par-
kovania dospel do štádia, keď sú potrebné  
okamžité, komplexné, systémové riešenia.  
To vyžaduje okrem odbornosti aj odvahu 
realizovať niektoré nepopulárne kroky v pro-
spech dosiahnutia cieľa. Tým je dostatok 
kvalitných parkovacích miest bez likvidácie 
zelene, spokojnosť a  komfort obyvateľov  
a vlastníkov motorových vozidiel. Súčasné 
vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo túto 
odvahu našli, tak je teraz aj na Martinčanoch 
aby ich v tomto úsilí podporili. V záujme nás 
všetkých je, aby sme sa dokázali vzájomne 
počúvať, snažiť sa pochopiť a nájsť spoločne 
cestu k rozumným riešeniam problémov.            

Ján Farský   

RIEŠENIE PARKOVANIA VYŽADUJE  SYSTÉMOVÉ 
KROKY A PODPORU MARTINČANOV

Parkovanie v Košútoch II.                                  foto: autor

„Parkovacie zápchy“ v Košútoch II.                                  foto: autor

Zoznam mobilných odberných miest v meste Martin                 objednávky: korona.gov.sk
MED-CENTRUM, s. r. o., Kollárova 17, MUDr. Šuch 
Pondelok – Piatok 12.00 – 20.00 – objednávkový systém
PROVITAE, s. r. o., Zvolenská 10169 – bývalé jasle
Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00
RÚVZ Martin, Kuzmányho 27 – oproti Čiernej pani
Utorok a Štvrtok 8.00 – 10.00 – objednávkový systém
Univerzitná nemocnica Martin, Bottova ul. – zadný vchod
Pondelok – Piatok 8.00 – 10.30 – objednávkový systém
Kasárne Podháj, Československej armády 3
Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00
UVEA, s. r. o. – očná klinika, Zelená 1A, Priekopa
Pondelok – Piatok 7.30 – 15.30 – objednávkový systém

DZS, s. r. o., Moskovská 1 – pri Kine Moskva
Pondelok – Piatok 12.00 – 20.00 – objednávkový systém
Poliklinika DG CENTRUM, s. r. o., Kollárova ul. 49
Pondelok – Piatok 10.00 – 20.00
Stoma-Dent, s. r. o., Björnsonova 20D
Utorok – Piatok 12.00 – 20.00, Sobota – Nedeľa 8.00 – 16.00
Záchranári Martin, o. z., Ul. kozmonautov 35,
bude otvorené v blízkej dobe
Kamola, s. r. o., Ul. Nade Hejnej – pod mostom
Pondelok – Utorok 12.00 – 20.30, Streda – Sobota 10.00 – 18.00 
objednávkový systém
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n Začiatkom decembra 2020 sa primátor 
Ján Danko, spolu s  Daliborom Steindlom, 
poslancom MsZ  a predsedom komisie reg. 
rozvoja a cestovného ruchu, zúčastnili ro-
kovania na Ministerstve dopravy a výstav-
by SR. Išlo o pracovné rokovanie s generál-
nou riaditeľkou sekcie riadenia projektov 
Ernou Dohnalíkovou a Ľubošom Ďuričom, 
riaditeľom odboru dopravnej infraštruk-
túry. Hlavnými témami rokovania boli 
podpora vytvorenia vlastného podniku 
martinskej MHD, perspektíva železničnej 
dopravy v ÚMR mesta Martin, budovanie 
a údržba ciest v intraviláne mesta, temati-
ka R3 a problematika križovatiek Košťany 
nad Turcom a Bystrička.

 Práve križovatka cesty 1. triedy s cestou Na 
Bystričku je azda najvypuklejším dopravným 
problémom. Práve preto bolo zo strany mes-
ta vyvolané ďalšie stretnutie. To sa uskutoč-

nilo tentoraz na pôde riaditeľstva Slovenskej 
správy ciest v Žiline. Zúčastnili sa ho opäť  pri-
mátor Ján Danko a poslanec Dalibor Steindl. 
 Ako nás telefonicky informoval pán Stein-
dl, na spoločnom stretnutí so zástupcami 
Ministerstva dopravy a výstavby SR a SSC za-
zneli už konkrétne plány. Prvým je zaradenie 
križovatiek „Bystrička“ a „Košťany“ do plánu 
realizácií projektov formou okružných „tur-
bokrižovatiek“. Takýto variant bude časovo 
náročnejší. No z hľadiska bezpečnosti a ply-

nulosti dopravy je potrebné vyriešiť situá-
ciu v najbližších mesiacoch. Z tohto dôvodu 
bude zatiaľ realizovaný variant inteligentnej 
svetelnej križovatky. Jeho realizácia sa zač- 
ne a  ukončí v  roku 2021. Pokynom zo dňa 
15. 12. 2020 povolilo Ministerstvo dopravy 
a  výstavby SR čerpanie finančných zdrojov 
na túto križovatku z  operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. 
 K  tomu nám v  závere telefonického roz-
hovoru Dalibor Steindl povedal: „Aj touto 
cestou by som chcel poďakovať vedeniu 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Opäť sa 
ukázalo, že ministerstvo riadia kompetentní 
profesionáli, ktorí nám pomáhajú operatívne 
riešiť zložitú situáciu. Aj táto situácia dokazu-
je zmysel dobrých vzťahov medzi regionálny-
mi a vládnymi politikmi. Verím, že spolupráca 
s týmto ministerstvom neskončí len pri rieše-
ní dopravných problémov v našom regióne.“

                                             Ján Farský

Dopravné problémy rieši mesto v spolupráci s ministerstvom 

Problematická križovatka do Bystričky                          foto: autor

Cieľom je spokojnosť obyvateľov
n V  novembri 2020 martinské mestské 
zastupiteľstvo odobrilo zámer a už  v  de-
cembri poslanci odsúhlasili založenie 
mestskej dopravnej spoločnosti s názvom 
Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. 
Z 21 zaprezentovaných poslancov za zalo-
ženie podniku hlasovalo 20 a jeden sa zdr-
žal hlasovania. Je to prejavom všeobecnej 
zhody a  vôle riešiť mestskú dopravu ta-
kýmto spôsobom.  O  téme sme sa rozprá-
vali so zástupcom primátora mesta Ru-
dolfom Kollárom.

Čo bolo základným impulzom pre založe-
nie tohto podniku?
 Dôvodov bolo viac. Na úvod treba pove-
dať, že približne pred štyrmi rokmi predĺžilo 
vtedajšie vedenie mesta so súčasným po-
skytovateľom dopravných služieb SAD Žilina 
zmluvu o  5 rokov, t. j. do konca decembra 
tohto roku. Považujeme za chybu, že už vte-
dy sa nikto nezaoberal tým, čo bude po pia-
tich rokoch. Či budeme pokračovať v konce-
sionárskom obstarávaní týchto služieb, alebo 
sa vydáme inou cestou. Veď už vtedy vládla 
určitá nespokojnosť so  službami v MHD.  Ne-
riešila sa počas tohto obdobia obnova vozo-

vého parku, aj keď musíme priznať, že tu bol 
problém aj na strane mesta s  jeho nútenou 
správou. Dnes sme v situácii, keď túto úlohu 
musíme vyriešiť a  zabezpečiť finančné pro-
striedky aj na zakúpenie nových autobusov.  

Ako to vyzeralo do dnešných dní?
 Doteraz všetky náklady znášalo mesto, ale 
profit z dopravnej služby ostával iba preprav-
covi – SAD Žilina. Preto to chceme zmeniť. 
No chápeme, že žiadny prepravca nedokáže 
z  vlastných zdrojov zakúpiť  30 – 40 auto-
busov a  tieto náklady vykryť len z  tržieb za 
cestovné. Vzhľadom na to, že ide o  službu 
verejnosti a  našim cieľom je spokojnosť 
obyvateľov, musí sa na prefinancovaní toh-
to nákupu podieľať aj mesto. Lenže za iných 
podmienok ako doposiaľ. V  novom doprav-
nom podniku bude mesto Martin minimál-
ne väčšinovým vlastníkom a  novozakúpené  
autobusy budú majetkom novej spoločnosti 
a teda i mesta.

Otvára majoritný podiel mesta v  doprav-
nom podniku aj cestu k čerpaniu fondov?
 Áno a to je ďalší z vážnych dôvodov, prečo 
sme ho založili. Doteraz, vzhľadom na zmluv-
ný vzťah so SAD Žilina nebolo mesto Martin 
oprávneným žiadateľom, čiže nemohlo žiadať 
finančné prostriedky z fondov EÚ na riešenie 
MHD. A,  zároveň, ani SAD Žilina sa nenašla 
v  žiadnej dotačnej schéme. To sme považo-
vali za veľkú krivdu a rozhodli sme sa to riešiť. 
Teraz je situácia úplne iná. V novom podniku 
musí mať mesto Martin majoritný podiel,  
takže už bude oprávneným žiadateľom.  Ur-

čite budeme žiadať prostriedky z dotačných 
fondov na zakúpenie autobusov. Veríme, že 
so svojimi žiadosťami uspejeme. Takýmto 
spôsobom sa podarilo realizovať nielen ob-
novu vozového parku napr. v Košiciach, Bra-
tislave, Prešove, či v  Žiline ale aj obnovovať 
resp. budovať potrebnú infraštruktúru.

Ozývali sa aj kritické hlasy, že riešenie si-
tuácie s  MHD trvá vedeniu mesta príliš 
dlho. Ako to vidíte vy?
 Musíme si otvorene povedať, že až do ná-
stupu súčasného vedenia mesta nebol spra-
covaný Plán dopravnej obslužnosti, napriek 
tomu, že legislatíva a príslušný zákon to vyža-
dujú. Bez tohto dokumentu sme nemohli pri-
stúpiť k riešeniu situácie s mestskou hromad-
nou dopravou. Nemohli sme spustiť procesy 
súťaží atď. . . . My sme hneď po nástupe do 
funkcií v roku 2019 zadali úlohu odborníkom 
zo Žilinskej univerzity a už v decembri 2019 
bol tento materiál vypracovaný. Je vytvorený 
v  súlade s  platnou legislatívou a  potrebami 
obyvateľov mesta v  oblasti prepravy osôb. 
Na jeho základe sme odštartovali všetky po-
trebné procesy a  aktivity. Avšak na jar roku 
2020 nás zasiahla pandémia Covid-19. Tá 
všetky procesy opäť spomalila. Napriek tomu 
už máme založený Dopravný podnik mesta 
Martin, s. r. o., a realizujeme všetky ďalšie kro-
ky potrebné k tomu, aby mestská hromadná 
doprava v našom meste bola takou, akou ju 
obyvatelia potrebujú. Aby s  ňou boli spo-
kojní. O  týchto krokoch našich občanov rád 
poinformujem v ďalších číslach Martinských 
novín.                                            Ján FarskýIlustračné foto
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Neukladá sa: plasty, kovy, tetrapaky, papier a sklo vrátane oba-
lov, zelený odpad – tráva, lístie, konáre, použitý jedlý olej a tuky, 
tekutý odpad – polievky, omáčky, mlieko, voda, uhynuté zvieratá 
a exkrementy, ohorky z cigariet.

BIOODPAD ZO ZÁHRAD
Interval vývozu: harmonogram zberu zve- 
rejnený na www.martin.sk.
Druh nádoby: hnedé nádoby 120 l a hnedé 
vrecia.
Ukladá sa: kvety, tráva, lístie, drevený odpad 
zo strihania a orezávania krovín a stromov, 

vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, 
hobliny, drevný popol.
Neukladá  sa: biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

JEDLÉ OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
Spôsob zberu: mobilný zber alebo zberný 
dvor Ul. robotnícka č. 20, Martin.
Interval vývozu: harmonogram zberu zverej- 
nený na www.martin.sk.
Ukladá sa: použité jedlé oleje a tuky. 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Zber DSO sa uskutočňuje formou množ- 
stvového zberu. Zber je samostatne spoplat-
nený a  výška poplatku je určená vo VZN 
mesta Martin č. 76 o  miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Miesto zberu: zberný dvor Ul. robotnícka č. 20, Martin.
Ukladá sa: len vytriedené drobné stavebné odpady. 
Neukladá sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom 
škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpa-
du, či zložiek triedeného zberu odpadov.

OBJEMNÝ ODPAD
Zber objemného odpadu zabezpečuje mesto 
Martin 2-krát do roka v rámci jarnej a  jesen-
nej očisty. Harmonogram očisty je zverejnený 
na www.martin.sk.
Ukladá sa: nábytok, staré okná, nádoby, 
plechové rúry.

ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
Miesto zberu: zberný dvor Ul. robotnícka  
č. 20, Martin.
Ukladá sa: Elektroodpad z domácností: veľké 
domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, 
práčky, elektrické sporáky, mikrovlnné rúry  
a pod.), malé domáce spotrebiče (vysávače, 
žehličky, fritézy a pod.), telekomunikačné 
zariadenia (tlačiarne, telefóny, počítače  

a pod.), spotrebná elektronika (rádiá a televízory, hi-fi zariadenia  
a pod.), svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky a pod.), použité 
prenosné batérie a akumulátory, automobilové batérie, oleje a tuky, 
rozpúšťadlá, farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické 
látky, pesticídy a  chemické prípravky na ošetrovanie rastlín, umelé 
hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsa-
hujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly 
znečistené nebezpečnými látkami a pod. Mesto Martin

AktualityAktuality

SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI V MESTE MARTIN
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Interval vývozu: 1-krát za týždeň pre rodin-
né domy a 2-krát za týždeň pre bytové domy.
Druh nádoby: zberné nádoby 110 l, 120 l, 
240 l a 1100 l, zberné vrecia, odpadkové koše.
Ukladá sa: len zmesové komunálne odpady, 
ktoré sa nedajú ďalej triediť. 
Neukladá sa: stavebné odpady a podob-
né odpady (zemina, kamene, drevo, popol 
a pod.), zložky triedeného systému zberu, 

nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

PAPIER
Interval vývozu: harmonogram zberu zve- 
rejnený na www.martin.sk.
Druh nádoby: modré 1100-litrové kontaj- 
nery a modré vrecia. 
Ukladá sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, 
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, 

lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, 
pohľadnice, baliaci papier. . . 
Neukladá sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály 
(napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou 
fóliou, silne znečistený, či mastný papier, kopírovací papier. . .

PLASTY
Interval vývozu: harmonogram zberu zve- 
rejnený na www.martin.sk.
Druh nádoby: žlté plastové 1100-litrové 
nádoby a žlté vrecia. 
Ukladá sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápo-
jov, kozmetických a čistiacich prípravkov, 

prepravky fliaš, tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén, pohá- 
riky z automatov a iné plastové nádobky, viacvrstvové kombinované 
materiály (tetrapaky) na báze lepenky. 
Neukladá sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečis-
tené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan a pod. . . 

SKLO
Interval vývozu: harmonogram zberu zve- 
rejnený na www.martin.sk.
Druh nádoby: zelené nádoby 1100 l a juto-
vé vrecia.
Ukladá sa: sklenené fľaše (fľaše od nápojov, 
zaváranín, kozmetiky, atď.), tabuľové sklo bez  
drôteného výpletu.

Neukladá sa: žiarovky, žiarivky, keramika, zrkadlá, tabuľové sklo 
s drôteným výpletom. . .

KUCHYNSKÝ ODPAD
Interval vývozu: od 1. marca do 30. ok-
tóbra 1-krát za týždeň a od 1. novembra do 
28. februára 1-krát za 2 týždne pre rodinné 
domy, od 1. marca do 30. októbra 2-krát za 
týždeň a od 1. novembra do 28. februára  
1-krát za týždeň pre bytové domy.

Druh nádoby: hnedé nádoby 1100 l a 120 l.
Ukladá sa: šupky z čistenia zeleniny a ovocia, pokazené, nahnité 
ovocie a zelenina, potraviny po záruke bez obalov, starý chlieb, peči-
vo, koláče, keksy, ryža, cestoviny, zemiaky, mäso, ryby, mliečne výrob-
ky, vajcia a škrupiny z vajec, kávové a čajové zvyšky.
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n V Košútoch chcú vybudovať parkovací 
dom. Viac nám o tejto myšlienke povedali 
poslanci mestského zastupiteľstva Tibor 
Adamko a Dalibor Steindl. 

 Tibor Adamko: „Alarmujúca situácia 
s  parkovaním v  Martine viedla k  príprave 
koncepcie statickej dopravy. V  jednotlivých 
mestských častiach je táto situácia postupne 
vyhodnocovaná. Košúty sú mestskou časťou 
s  najväčšou hustotou obyvateľov na meter 
štvorcový. To znamená, že je tu minimum 
voľnej plochy. Už nemáme kde vytvárať nové 
parkovacie miesta. Z  tohto dôvodu podpo-
rujeme myšlienku výstavby parkovacích do-
mov, s ktorou sme sa zaoberali už v minulosti.  
Teraz sa môže stať realitou.“

 Dalibor Steindl: „Je to niečo nové, obča-
nia s tým na sídliskách nemali skúsenosti. Aj 
preto nie všetci túto myšlienku podporujú. 
Ale život nás prinútil zregulovať množstvo 
áut, ktoré sa tlačia pred obytnými domami. 
Veď  podľa prieskumu, ktorý sa uskutočnil, 
až 33 percent vlastníkov bytov v  Košútoch  
má dva automobily. Jednou z možností ako 
parkovanie riešiť je vybudovanie parkovacích 
domov na perifériách sídlisk. Inšpiráciou pre 
nás je napríklad mesto Trenčín. Pred niekoľ-
kými rokmi tam tiež pristúpili k tomuto kro-
ku. Reakcie obyvateľov boli najprv pomerne 
negatívne, ale dnes tam už vládne spokoj-
nosť.“

 Tibor Adamko: „Treba povedať aj to, že fi-
nančné prostriedky získané zo spoplatnenia 

parkovacích plôch budú slúžiť na ich údržbu 
a ďalšie aktivity spojené s riešením parkova-
nia. Čiže i budovanie parkovacích domov.
  Ich výhodou je i to, že sú modulárne. To 
znamená, že sa dajú nadstavovať, či rozširo-
vať podľa aktuálnej potreby. Veríme, že oby-
vatelia si na ne zvyknú.  
 Okrem toho, začali sa už ozývať majitelia 
rodinných domov. Dožadujú sa, aby mesto 
Martin aj im vybudovalo parkovacie miesta. 
Oni si v  súčasnosti musia riešiť parkovanie 
z  vlastných zdrojov. No mesto Martin nie je 
povinné nikomu stavať parkovacie plochy. Je 
to ústretový krok voči obyvateľom sídlisk.“
 
 Dalibor Steindl: „Teraz ide o to, aby sme 
spustili tento projekt. Parkovací dom v  Ko-
šútoch by mal byť vybudovaný pri obratisku 
autobusov, medzi Ul. Dúbravca a pozemkom 

č. 3002/153. Vidno to na priloženej snímke 
z  mapy. Dúfame, že si postupne získa ná-
klonnosť obyvateľov sídliska. Najmä preto, 
že im umožní komfortne a na pomerne ma-
lej ploche pozemku parkovať automobily.   
Veď ide aj o ochranu zelene. Určite chápu, 
že nemôžeme všetky zelené priestranstvá 
zabetónovať. Náš cieľ je opačný. Keď si ma-

jitelia áut zvyknú 
na parkovací dom, 
budeme môcť sú-
časné, najmä naj-
viac zdevastované 
parkoviská preme-
niť na zeleň, malé 
parčíky, ihriská pre 
deti.“

Ján Farský

Zeleň miesto betónu
MČ Košúty

Tibor Adamko a Dalibor Steindl na približnom mieste,
kde má stáť parkovací dom                                               foto: autor

Predstava, ako má vyzerať parkovanie v parkovacom dome

Snímka z mapy
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Začína zber kuchynského odpadu
 Od 1. februára 2021 je v meste vykoná-
vaný zber kuchynského biologicky rozloži-
teľného odpadu. Odpad sa bude odvážať 
podľa harmonogramu 1 – 2-krát za týždeň 
a  spracovávaný bude mimo regiónu Turca. 
Súčasťou propagačnej kampane sú aj videá, 
ktoré budú zverejnené na www.martin.sk.  
V školách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta sa propagácia 
triedenia odpadu bude realizovať aj pro-
stredníctvom interaktívnej hry.

Výzva na oceňovanie osobností
 Predkladanie návrhov na udelenie verej-
ných uznaní a ocenení mesta Martin sa riadi 
VZN č. 71. Ocenenia sa udeľujú v  4 kategó-
riách: Čestné občianstvo mesta Martin, Cena 
mesta Martin, Cena primátora mesta Martin 
a Cena dobrovoľníka mesta. Návrh môže 
predložiť primátor mesta, poslanci MsZ, 
predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospo-
dárskych a športových inštitúcií, ktoré pôso-
bia na území mesta, ale aj obyvatelia mesta. 
Návrhy sa predkladajú na základe výzvy zve-
rejnenej na www.martin.sk  a to najneskôr do 
15. júla príslušného roka na príslušný odbor 
mestského úradu. Výzva do uzávierky nebola 
zverejnená.

Žiadosti o dotácie
 V novembri 2020 mestské zastupiteľstvo 
schválilo VZN č. 124 a VZN č. 130, na základe 
ktorých sa budú žiadosti podávať na zákla-
de výzvy zverejnenej obvyklým spôsobom 
(www.martin.sk, úradná tabuľa). Jednou 
z podmienok na získanie dotácie z oblasti  
športu je registrácia športového klubu v in-
formačnom systéme mesta Martin a to do 
31. 1. príslušného kalendárneho roku. V sú-
časnosti je zverejnená iba výzva na podáva-
nie žiadostí o dotácie zo sociálnozdravotnej  
oblasti. O dotáciu možno požiadať najmä na 
nákup ochranných osobných prostriedkov, 
dezinfekčných prostriedkov, stojanov na de-
zinfekciu, ochranné rúška, teplomery, infor-
mačné letáky. . .  Termín podania žiadosti je 
do 28. 2. 2021.

Parkovanie po novom
 Dňa 13. 1. 2021 nadobudlo účinnosť VZN 
č. 103 o organizovaní dopravy na území mes-
ta Martin. Správa vyhradených parkovacích 
miest prešla z Odboru komunálnych služieb 
Mestského úradu Martin na spoločnosť Tu-
riec, a. s. Pri podávaní žiadostí je potrebné sa 
riadiť pokynmi uvedenými na internetovej 
stránke www.parkovaniemartin.sk, prípadne 
emailom info@parkovaniemartin.sk. 

 
Zdroj: www.martin.sk, TV Turiec

Krátke správy z MsÚ Martin
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 To, že máme šikovných hasičov v Priekope, 
vieme už dlhé roky. Vidíme to na ich aktivi-
tách, ktoré robia nielen pre našich obyvate-
ľov, ale pre celé mesto. Nie je to len klišé, ale 
naozaj sme hrdí, že takúto partiu dobrovoľ-
ných hasičov v našej časti máme. Pomáhajú 
vždy tam, kde je to potrebné.
 V  tejto neľahkej dobe a  pandemickej si-
tuácii sa zas ukázali, ako vzor pre mnohých 

ďalších, keď bez zaváhania podali pomocnú 
ruku pri celoslovenskom skríningu testova-
nia, ktoré prebiehalo v  našom meste, ale aj 
v našej mestskej časti. Táto zohratá partia  na-
šich spoluobčanov pomáhala pri odberných 
miestach nielen technicky, ale aj prakticky.
 Jana Cikhartová

Patrí im naša vďaka
n Dňa 19. 1. 2021 nečakane prekvapila 
obyvateľov prerušená dodávka vykurova-
nia a dodávka teplej vody, nielen v našej 
mestskej časti Priekopa, ale v celom meste 
Martin.
 Porucha bola nakoniec lokalizovaná a spô-
sobilo ju prasknuté potrubie pri hoteli Luna.
Vzhľadom na každoročné časté výpadky do-
dávateľov verejných rozvodných sietí – teplo, 
elektrina, voda, kanalizácia, poslanci mest-
skej časti Priekopa budú apelovať na mesto 
Martin ohľadom stretnutia s dodávateľmi sie-
tí, aby sa našiel spôsob a riešenie, ako predísť 
týmto výpadkom. Berieme to ako daň za dl-

horočné používanie rozvodov a, v konečnom 
dôsledku, je potrebné začať sa týmito opra-
vami intenzívne zaujímať a  hľadať riešenia. 
Nie je to prvýkrát, čo sa to bytostne dotklo 
obyvateľov našej mestskej časti. Aj v  minu-

lom roku sa stal podobný výpadok a  trval 
dokonca niekoľko dní, a preto je najvyšší čas 
pristúpiť k radikálnejším krokom.
 V našej mestskej časti Priekopa sa za 
posledné obdobie postavilo oproti iným 
mestským častiam viac obytných domov 
a v priebehu krátkeho obdobia sú naplá-
nované ďalšie developerské projekty. Ako 
poslanci mestskej časti Priekopa sme radi, že 
nám pribúdajú noví obyvatelia, ale nesmie-
me zabudnúť na ľudí, ktorí tu bývajú a nesmú 
doplácať na to, že dôsledkom novej výstav-
by budú obmedzovaní častými výpadkami  
a poruchami. Z tohto dôvodu sa budeme sna-
žiť zvolať stretnutie kompetentných a  zod-
povedných s týmito dodávateľmi sietí (SSE, 
Stefe, Turvod, Martinská teplárenská atď.). 
Priekopa patrí k najväčším mestským častiam, 
a preto si nemôžeme, ale, hlavne, nechceme 
dovoliť nechať situáciu bez riešenia. 
 My, poslanci našej mestskej časti veríme, 
že v  dohľadnej dobe budeme môcť obyva-
teľov informovať, ako sa táto situácia vyvíja, 
a ako budú prebiehať rokovania. Dostali sme 
vašu dôveru, preto budeme naďalej robiť 
všetko pre to, aby sa nám v  našej mestskej 
časti žilo dobre a nerušili nás takéto neočaká-
vané situácie. Martin Hudec

Teplo chýbalo všetkým
MČ Priekopa

Poškodené teplovodné potrubie                              foto: TV Turiec

Dezinfekcia priestorov                          foto: DHZ Martin-Priekopa

n Jednou z investičných akcií, ktoré plá-
nujú v  tomto roku realizovať poslanci za 
mestskú časť Sever je vybudovanie pripá-
jacieho pruhu na križovatke Ulíc východ-
ná a  Jilemnického. O  zámere sme sa roz-
právali s predsedom VMČ Sever, Jozefom 
Krištoffym.

- 
Čo je hlavným dôvodom práve pre takúto 
investičnú akciu?
 Na úvod treba povedať, že Ul. východná 
je parametricky trochu užšia ako napríklad                                                   
Ul. kozmonautov, či Ul. severná, no jej využí-
vanie a frekventovanosť je väčšia. Je to prístu-

pová komunikácia ku všetkým bytovým do-
mom v okolí, ale taktiež aj základným školám. 
Z  toho dôvodu, najmä v  ranných hodinách, 
vznikajú na križovatke dopravné zápchy, keď 
rodičia automobilmi dovážajú svoje deti do 
škôl. Následne, pri návrate na hlavnú cestu, 
sa križovatka zahlcuje. Počas dopravnej špič-
ky tak vznikajú pomerne veľké problémy naj-
mä pri odbočovaní doľava, smerom do cen-
tra mesta. Vychádza sa tu na štvorprúdovú, 
mimoriadne frekventovanú cestu a tak sa tu 
vytvárajú spomínané zápchy, vznikajú aj ko-
lízne situácie.

Ako chcete tento stav zlepšiť?
 Jedným z  riešení ako urobiť dopravu ply-
nulejšou a bezpečnejšou je vybudovanie pri-
pájacieho pruhu pre vozidlá, ktoré smerujú 
do Košút, Vrútok. Tak sa skráti ich čakanie na 
križovatke za automobilmi, ktoré odbočujú 
do centra mesta, ale aj pre ostatné vozidlá.

V akom štádiu je realizácia zámeru?
 Máme vypracovanú štúdiu pre vybudo-
vanie pripájacieho pruhu na uvedenej križo-

vatke. Pribudne tam aj chodník pre peších. 
Na priloženej štúdii je vyšrafovaný červenou 
farbou. Žiaľ, bude potrebné odstrániť niekoľ-
ko drevín, ktoré budú nahradené novou vý-
sadbou, samozrejme, vo väčšom počte. Som 

presvedčený, že toto riešenie uľahčí život ro-
dičom žiakov základných škôl ako i obyvate-
ľom tejto lokality, ktorí sa taktiež najmä ráno 
potrebujú čo najrýchlejšie, najbezpečnejšie 
a bez stresov dostať so svojimi vozidlami na 
hlavnú cestu.   
             Ján Farský

Chcú odstrániť stresy na križovatke

Jozef Krištoffy na mieste plánovaného vybudovania
pripájacieho pruhu                                                 foto: autor Štúdia vybudovania pripájacieho pruhu 

MČ Sever
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n Vďaka finančnému príspevku VMČ 
Stred, pokračujú aj tento rok Záchranári 
Martin, o. z.,  v dezinfekcii škôl ozónovým 
generátorom v mestskej časti Stred. 
 Čistenie ozónom je plne ekologická me-
tóda, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Po 
jeho aplikácii v  priestore nezostane žiadna 
zdraviu škodlivá substancia a ozón sa preme-
ní na kyslík.

 Počas pandémie koronavírusu sa už na 
jeseň minulého roku podarilo ozónom dô-
kladne vyčistiť od vírusov a baktérií priestory 
šatní, toaliet, kuchyne, kancelárií a jedálne ZŠ 
P. Mudroňa. V MŠ Tajovského sa dezinfikovali  
priestory šatní, kuchyne a jedálne škôlky.
 Na začiatku tohto roku Záchranári Martin,  
o. z., v  spolupráci s  poslancami VMČ Stred 
opäť vydezinfikovali vstupné priestory a šat-
ne MŠ Tajovského a  pokračovali tiež v de-
zinfekcii na ZŠ P. Mudroňa, aby sa deti učili 
a zamestnanci pracovali v hygienicky čistom 
a bezpečnom prostredí.
 Bruno Horecký

n Jednou z priorít poslancov VMČ Stred 
je aj obnova detských ihrísk. Podľa nové-
ho zákona musia dnes spĺňať detské ihris-
ká prísnejšie bezpečnostné požiadavky. 

 V  posledných rokoch takýmto spôsobom 
už stihli v  MČ Stred obnoviť detské ihriská 
na Malej hore, vo vnútrobloku Ul. Šoltésovej 
a  Ul. Hviezdoslavovej, na Ul. Thurzovej, Ul. 
Tajovského, Ul. Mudroňovej, na  Štúrovom 
námestí a v areáloch ZŠ P. Mudroňa a MŠ Ta-
jovského. Nové hracie prvky pribudli aj na 
detských ihriskách na Ul. Novomeského, Ul. 
Záborského, Ul. Holubyho, Ul. Björnsonovej. 
Na ihrisku vo Hviezdoslavovom parku pri-
budli lavičky a  knižná búdka a  odstránili sa 
kresby od sprejerov.

 Postupne, podľa možnosti rozpočtu, sa 
budú odstraňovať poškodené a nebezpečné 
konštrukcie a  osádzať nové s  bezpečnost-
ným certifikátom. 
 Na niektorých detských ihriskách sa musia 
doplniť aj dopadové plochy a všetky ihriská 
treba označiť informačnými tabuľami s  ná-
zvami ihrísk. 
 Obnova detských ihrísk v strede mesta na 
bezpečnejšie a  krajšie bude po zime pokra-
čovať.

Bruno Horecký
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Obnova detských ihrísk bude pokračovať

Detské ihrisko na Mudroňke  foto: autor

Nová detská zostava v areáli ZŠ P. Mudroňa  foto: autor

MČ Stred

Dezinfekcia škôl ozónom

Dezinfekcia ozónom v MŠ                                                  foto: autor

Záchranári Martin, o. z., pred MŠ Tajovského                  foto: autor

Plán rozšírenia 
parkovacích plôch 
na Ul. Hviezdoslava
n Na základe požiadavky poslancov 
mestskej časti Stred vypracoval Útvar 
hlavného architekta mesta Martin Štúdiu 
rozšírenia parkovacích plôch na Ul. P. O. 
Hviezdoslava 14 – 30. 

 Na základe tejto štúdie by sa mala v tomto 
roku na MsÚ vypracovať kompletná projek-
tová dokumentácia pre stavebné povolenie. 
Parkovanie je navrhnuté ako šikmé 45-stup-
ňové, ktoré má nižšie priestorové nároky 
na prístupovú komunikáciu. Vzniknúť by tu 
malo až 44 parkovacích miest zo zámkovej 
dlažby.

 Povrch nových parkovacích miest je  na-
vrhnutý  zo zámkovej dlažby.
Pri bytovom dome na Ul. Hviezdoslava  
14 – 18 sú potrebné terénne úpravy kvôli stú-
pajúcemu terénu. 

 K  realizácii parkovacích plôch je potreb-
né stavebné povolenie, k čomu je potrebné 
vypracovanie podrobnej projektovej doku-
mentácie s  majetkovoprávnym vysporia-
daním pozemkov a  so zakreslením inžinier-
skych sietí v danom území.

Bruno Horecký

Štúdia: ÚHAM

Súčasný stav na Ul. P. O. Hviezdoslava  foto: autor
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MČ Podháj – Stráne

n Pandémia sa podpisuje pod všetky 
aktivity. O tom, čo by v tomto období po 
uvoľnení opatrení chceli zvládnuť v mest-
skej časti Záturčie, sme sa dozvedeli od jej 
predsedu Tomáša Zanovita.

Lávka cez Turiec
 Toto volebné obdobie sme sa rozhodli spo-
lu s poslancami mestskej časti Záturčie o také 
nosné investičné akcie, ktoré by sme chceli 
ešte stihnúť v tomto volebnom období. Jed-
nou z  takých väčších investícií je lávka cez 
rieku Turiec, ktorá by nám prepojila budúci 
cyklochodník s  rekreačno-športovou zónou 
Pltníky. To by našim obyvateľom umožnilo 
voľný priechod ponad rieku Turiec, ale hlavne 
by to zvýšilo bezpečnosť, nakoľko by sa vyhli 
prechádzaniu cez frekventovanú cestu 1/18 
a mohli by bezpečne prejsť na druhú stranu, 
kde by sa napojili na cyklochodník smerom 
ku Tulipu, ale aj na chodníky smerom na 
mestské časti Košúty a Sever.

Cyklochodník
 Ďalšou takou našou akciou, ktorú by sme 
radi realizovali, je cyklochodník od Ulice Au-
rela Stodolu, a to priechod na ceste 1/65. Tam 
sa nám úspešne podarilo zrealizovať výmenu 
pozemkov s rodinou Hruškovcov, čím si vlast-
ne mesto Martin scelilo pozemky pri základ-
nej škole a  Hruškovci si scelili pozemky na 
poli. Okrajom týchto pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Martin, by mal byť vybudo-
vaný cyklochodník smerujúci do podchodu 
popod cestu 1/65, kde by sme sa dostali ku 
budúcej lávke alebo pôvodnému cyklochod-
níku ku obchodnému centru Tulip. Túto reali-
záciu by sme chceli tiež ešte zrealizovať toto 

volebné obdobie, kde hlavný benefit by bolo 
zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov pri 
prechode na druhú stranu.

Atletická dráha
 Ďalším takým cieľom je atletická dráha pri 
základnej škole na našom sídlisku. Plánuje-
me pripraviť minimálne 200 m dlhú trojdrá-
hu z tartanu, kde by mali naši žiaci a občania 
možnosť behať a vykonávať všetky atletické 
disciplíny.

„Venčovisko“ pre psov
 Možno takou novinkou, nielen v rámci na-
šej mestskej časti, ale aj mesta Martin je plá-
nované „Venčovisko“ (oplotený výbeh) pre 
našich štvornohých miláčikov. Je to pilotný 

projekt a už teraz sa tešíme na jeho realizá-
ciu. „Venčovisko“ by sa malo nachádzať pri 
výmenníkovej stanici za základnou školou. 
V minulom roku sme tam v rámci brigádnic-
kej činnosti spolu s hasičmi a občanmi tento 
plánovaný areál vyčistili od náletových dre-
vín. Zostáva nám tam ešte presunúť vlastne 
tú kopu hliny, ktorá sa tam nachádza a  celý 

ten areál oplotiť, aby to spĺňalo nielen účel, 
pre ktorý je to budované, ale aby to malo aj 
estetický charakter.
 Samozrejme, chápeme, že všetko bude 
záležať na finančných zdrojoch, ktoré budú 
určite obmedzené, ale nebránime sa aj re-
konštrukcii chodníkov hlavne tam, kde nám 
to najviac horí. 

Parkovací dom
 Rysuje sa nám aj výstavba parkovacieho 
domu v  našej mestskej časti, nakoľko sme 
urobili prieskum záujemcov, a ten nám dáva 
oprávnenie o takomto projekte vážne uvažo-
vať, pretože už teraz je u nás na sídlisku par-
kovanie veľkým problémom. Parkovací dom 
by mal obsiahnuť približne 300 parkovacích 
miest, a to by veľkým dielom zlepšilo situáciu 
v  doterajšom preplnenom parkovaní pred 
bytovými domami. Teraz, veľkým počtom 
automobilov, nechtiac niekedy blokujeme aj 
nádoby s komunálnym a separovaným odpa-
dom a zbytočne tak vznikajú problémy aj pre 
spoločnosť, ktorá sa stará o  vývoz odpadu. 
Dobrým riešením pre sídlisko by boli polo-
podzemné kontajnery, jedno také stojisko sa 
nám podarilo už realizovať a  chceme v  tom 
pokračovať a  tak by sa nám znížil počet te-
rajších kontajnerov a na ich mieste by mohli 
zas vzniknúť nové parkovacie miesta, čím by 
sa zvýšil komfort bývania na sídlisku Záturčie.
Plánov je veľa, ale v  konečnom dôsledku, 
všetko bude záležať od pandemickej situácie 
nielen v našom meste, ale aj v celej republike. 
Poslanci majú záujem vychádzať čo najviac 
obyvateľom v ústrety, ale nie vždy sa všetko 
dá riešiť hneď alebo na počkanie.

Jana Cikhartová

Pre občanov chceme robiť čo je v našich silách
MČ Záturčie

Dostavba sa rozbieha
n Prinesie trinástka konečne dostavbu?
Obyvateľov mestskej časti Podháj – Strá-
ne roky trápi budova, ktorá mala slúžiť 
ako tréningová hala pre hokejistov. Už je 
to viac ako dvanásť rokov, a stále sa jej ne-
dočkali. Samozrejme, bolo na to množstvo 
dôvodov, ale, hlavne, ju na niekoľko rokov 
utlmila nútená správa, ktorú mesto zažilo. 
O  tom, ako sa bude pokračovať v  tomto 
roku, sme sa porozprávali so Zdenkom Ko-
zákom, poslancom tejto mestskej časti.
 Mne, ako športovcovi, tiež leží na srdci táto 
budova. Nie nadarmo som si dal do svojho 
volebného programu ako jednu z  priorít aj 
jej dostavbu, aby sa ľudia už nemuseli poze-
rať na toto polostavenisko. Počas obidvoch 

poslaneckých období v  mestskom zastupi-
teľstve som sa nespoliehal len na mesto, ale 
aj sám som hľadal riešenia, ako by sme s tou-
to stavbou pohli a som veľmi rád, že v minu-
lom roku sa našlo konečné riešenie a  začali 

sa veci hýbať dobrým smerom. Potešila   ma 
podpora    terajšieho vedenia    mesta, ako aj 
to, že  túto  moju iniciatívu  si  osvojil aj pán 

primátor    a  tiež    začal oduševnene pomá-
hať v  prospech    dobrej    veci. Poslancom sa 
podarilo minulý rok schváliť návrh na prefi-
nancovanie prác z  úverových zdrojov a  tak 
sa konečne pohli ľady. Vysúťažil sa dodávateľ 
a spresnili sa práce, ktoré budú postupne re-
alizované. Mesto vysúťažilo hlavného dodá-
vateľa a suma, ktorú preinvestuje je vo výške 
2 088 000 s DPH.
 Mňa, ako poslanca, ale aj športovca teší, že 
sa bude táto stavba realizovať v tomto roku, 
aj keď je to beh na dlhú trať, hlavne v tomto 
pandemickom období. Verím, že trinásty rok 
od začatia výstavby bude pre tento športový 
stánok šťastný a úspešný.

Jana Cikhartová

Lokalita plánovaného „venčoviska“  foto: TV Turiec

Tréningová hokejová hala  foto: TV Turiec
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n V Tomčanoch majú hasičskú zbrojnicu.  
Ale nie je to len taká obyčajná zbrojnica. Je 
to miesto, kde to žije. A vonia ľudskou spo-
lupatričnosťou. Najmä vďaka dobrej duši 
Tomčian, pani Ľubici Tomčányiovej. Zo-
známil ma s ňou predseda mestskej časti 
Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany poslanec  
Imrich Žigo, keď som prišiel robiť rozho-
vor o plánovanej prestavbe tohto objektu.
 I. Žigo: „Pani Tomčányiovú voláme naša 
richtárka z Tomčian“. Je studnicou nápadov 
a  iniciátorkou diania v  Tomčanoch. Najmä 
vďaka nej tento objekt neslúži len hasičom, 
ale stal sa aj kultúrno-spoločenským centrom 
tejto mestskej časti.“

 Ľ. Tomčányiová: „Pred piatimi rokmi sme 
sa tu my, seniori začali stretávať. Klub dô-
chodcov a  Jednota dôchodcov. Vždy sa nás 
zišlo toľko, že to tu bolo plné do posledného 
miesta.“
 I. Žigo: „A vždy to tu rozvoniava! Navaria si 
dobroty, guľáš, kapustnicu, či klobásky. . .“
 Ľ. Tomčányiová: „Keď sme robili zemia-
kové placky, urobili sme ich vyše dvesto, aby 
bolo dosť pre každého. Aj okoloidúci dostali. 
Snažíme sa, aby bol každý spokojný. Je to naj-
mä o tom, že sa radi stretávame. Je nám spo-
lu dobre. Organizujeme tu šachové turnaje, 

hráme stolný tenis, petang, šípky. . . So Zvä-
zom zdravotne postihnutých sme každý rok 
organizovali športové hry pre jeho členov. 
Poslanci nám zariadili aj kúpu pivných stolov 
a  lavíc, takže v  lete sa stretávame vonku na 
terase. Zahráme na harmonike, zaspievame 
si. Veselo je tu. Chcem sa poďakovať všetkým 
seniorom, s ktorými sme sa tu stretávali, kým 
neprišla pandémia. Už sa nevieme dočkať, 
kedy to pominie a  budeme môcť byť zase 
spolu. Veľmi nám to všetkým chýba.“
 I. Žigo: „My, poslanci za mestskú časť, sa 
snažíme každoročne vybaviť finančné pro-
striedky na obnovu, či vybavenie tohto ob-
jektu, exteriéru a interiéru. Lebo je ozajstným 
miestom stretávania sa obyvateľov Tomčian, 
ale i  seniorov z  iných častí Martina. Tu sa 
odohrávajú aj dôležité spoločenské udalosti, 
napríklad voľby, teraz testovanie a ďalšie. Na 
tomto mieste sme sa spolu s obyvateľmi do-
hodli tiež pomenovanie miestnych ulíc. Do-
nedávna mali Tomčany len čísla domov. Ale 
v  ostatných rokoch tu vyrastajú nové domy 
ako huby po daždi. No my sme radi, lebo ob-
čania neodchádzajú do iných dedín, ale ostá-
vajú v  Martine. S  novou výstavbou vznikali 
nové ulice, ktoré už bolo treba pomenovať. 
Spoločne sme chceli, aby boli nazvané tak 
ako si ich obyvatelia sami volajú, alebo po 
slávnych rodákoch. Tak vznikli názvy ulíc – Na 
letisko, Slnečná, či Thomku Mitrovského, vý-
znamného umelca, maliara. Prirodzene, nie 
všetci obyvatelia poznali jeho tvorbu, tak sa 
v týchto priestoroch pripravila výstava repro-
dukcií jeho diel, aby sa takto občania zozná-
mili s najslávnejším rodákom Tomčian.“
 Ľ. Tomčányiová: „No okrem spoločen-
ských podujatí, ktoré tu pripravujeme, ne-
zabúdame ani na pôvodné poslanie tohto 
objektu. V minulom roku dostali naši dobro-
voľní hasiči nové hasičské auto. Máme tu síce 

garáž, ale nové auto sa do nej nevošlo. Tak 
sme sa rozhodli, že pristavíme novú garáž, 
pretože zatiaľ stojí auto pod holým nebom 
a to mu nerobí dobre. Aj v  tomto nám vyšli 
naši poslanci v ústrety.“
 I. Žigo: „Hasičská zbrojnica je majetkom 
mesta Martin a  plánovaná prestavba bude 
financovaná z  rozpočtu mesta. Pôvodne sa 
mala realizovať už minulej jesene, žiaľ, vy-
skytli sa určité okolnosti, ktoré proces trochu 
zbrzdili. S  výstavbou sa plánuje začať na jar 
tohto roku.“

 Ľ. Tomčányiová: „Sme veľmi vďační 
poslancom za našu mestskú časť a chcem sa 
im poďakovať za to, že nám vo všetkom po-
máhajú. Veľmi sa tešíme aj z nového chodní-
ka pre peších a cyklistov. Len nám je ľúto, že 
sa ho už nepodarilo doviesť úplne až do Tom-
čian. Veď ho využívajú aj obyvatelia iných 
častí Martina, chodia sem na prechádzky 
pešo, na bicykloch i rodiny s kočíkmi.“
 I. Žigo: „Je to pravda a nás to veľmi mrzí. 
No napriek vynaloženej snahe sa nám dote-
raz nepodarilo vykúpiť od súkromného ma-
jiteľa pozemok pod zvyšný úsek chodníka. 
Verím, že do konca tohto volebného obdobia 
sa nám podarí chodník nejakým spôsobom 
ešte dokončiť.“

Ján Farský

Zo života mestských častíZo života mestských častí

MČ Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

Miesto, kde to žije

Začala sa rekonštrukcia budovy bývalého Posádkového klubu 

Ľubica Tomčányiová a Imrich Žigo v spoločenskej miestnosti 
hasičskej zbrojnice  foto: autor

Imrich Žigo a Ľubica Tomčányiová  sa rozprávajú o plánovanej 
prístavbe hasičskej zbrojnice  foto: autor

n Ešte v polovici minulého roka martin-
skí poslanci rozhodli o  sťahovaní Centra 
voľného času Kamarát z budovy Advokát-
skej komory,  ktorá patrila deťom dlhých 
šesťdesiat rokov do nových zrekonštru- 
ovaných priestorov budovy bývalého Po-
sádkového klubu v amfiteátri. 
 Budova Advokátskej komory, ktorá je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou, prechádza 
postupnou rekonštrukciou. Po obnovení fa-
sády prídu na rad aj jej vnútorné priestory. 
Z tohto dôvodu by malo CVČ Kamarát so svo-
jimi záujmovými krúžkami od školského roka 
2021/2022 sídliť na novej adrese. 

 Po vypracovaní projektovej dokumentácie 
na I. etapu rekonštrukcie bola koncom mi-

nulého roka vyhlásená súťaž na dodávateľa 
prác. Sociálne zariadenia a  šatne pre CVČ 

Kamarát bude rekonštruovať spoločnosť 
OB-BELSTAV, s. r. o. z Olešnej. Spomedzi de-
siatich uchádzačov ponúkla v aukcii najnižšiu 
cenu. Na základe podpísanej zmluvy bude 
preinvestovaných takmer štyristodvadsaťti-
síc eur. Práce sa už začali a hotové by mali byť 
v jarných mesiacoch. 
 V  polovici januára prebehla súťaž aj  
na II. etapu, ktorou sú sociálne zariadenia pre 
návštevníkov. V  tomto prípade pôjde o  viac 
ako deväťdesiattisíc eur z  mestskej poklad-
nice. 

Zdroj: www.martin.sk
TV Turiec

Administratívna  budova  v  amfiteátri                                                  foto:  TV  Turiec
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n V prvý januárový utorok sa v Uni-
verzitnej nemocnici Martin začalo s oč-
kovaním zdravotníkov proti ochoreniu 
COVID-19. Vakcíny od spoločnosti Pfizer  
a BioNTech priviezla špeciálna transport-
ná služba. 

 V nemocnici disponujú špeciálnymi mra-
ziacimi boxami, v ktorých je – 80 stupňov 
Celzia. Deň pred podaním sa z boxu vakcína 
vyberie a nechá sa pasívne rozmraziť v chlad-
ničke. Na druhý deň sa nariedi a pripraví na 
samotné očkovanie. „Určite má očkovanie veľ-
ký význam na zvládnutie COVIDU-19. Môj ná-
zor je taký, že pokiaľ chceme aby nás ochorenie 
neparalyzovalo a ak chceme ako spoločnosť 
fungovať normálne, je určite potrebné, aby do-
šlo k preočkovaniu populácie,“ povedal primár 
pľúcnej kliniky Ivan Kocan. 
 V prvý deň dostalo vakcínu 30 zdravotní-
kov a vôbec prvým z nich bol prednosta Neo- 

natologickej kliniky Mirko Zibolen. „Viete, ja 
som pediater, som fanúšik očkovania a odpo-
rúčam ho všetkým svojim detským pacientom. 
Z môjho pohľadu to bolo štandardné očkova-
nie,“  povedal Mirko Zibolen a ako ďalej po-

kračoval, „išlo síce o štandardné očkovanie, no 
ten pocit pri a po ňom bol predsa osobitejší. 
Človek si vždy položí otázku, či sa má dať za-
očkovať, čo ho k tomu vedie. Tu sú pre nás zdra-
votníkov dve roviny. Jedna je osobná ochrana  
a druhá je spoločenská, alebo skôr celospo-
ločenská zodpovednosť“, doplnil profesor 
pediatrie. Mirka Zibolena nasledovali ďal-
ší odborníci univerzitnej nemocnice. Hneď  
v prvý deň sa dala zaočkovať napr. prednost-
ka Kliniky infektológie a cestovnej medíciny 
Katarína Šimeková, vedúca sestra Kliniky 
anestéziológie a intenzívnej medicíny Silvia 
Tomášová, či zástupca prednostu Neurochi-
rurgickej kliniky Július De Riggo. „Nemám čo 
stratiť, môžem len získať. To je moja odpoveď. 
Je  krátky čas na to, aby niekto vypracoval su-
per podrobné a odborné hodnotenie, že takáto 
je účinnosť alebo neúčinnosť vakcíny, že  
toľkoto je vedľajších reakcií alebo nežiadúcich 
účinkov. Už sú na svete zaočkované väčšie poč-
ty ako stotisíc a z toho čo je doteraz známe, tak 
je tých veľmi nepriaznivých reakcií tak mizerne 
málo, že ja nemám čo stratiť, ja môžem len zís-
kať,“ povedal uznávaný odborník v oblasti ne-
urochirurgie.  
 Vo vakcinačnom centre univerzitnej ne-
mocnice bolo počas dvoch týždňov zaoč-
kovaných takmer 2 000 ľudí. Počas dňa tak 
dostalo vakcínu zhruba 300 ľudí, no UNM 
plánovala dennú kapacitu zvýšiť. Preto sa 
vakcinačné centrum presunulo z pôvodných 
priestorov (posluchárne UNM) na novú ad-
resu – Sklabinskú 26, „Cieľom umiestnenia 
vakcinačného centra do týchto priestorov bolo 
vytvorenie veľkokapacitného strediska, ktoré 

pokryje požiadavky pre očkovanie druhej, tre-
tej a štvrtej etapy vakcinácie s možnosťou prie-
pustnosti 500 a viac ľudí denne,“ informovala 
vedúca lekárka vakcinačného centra UNM 
Ľubica Bielená. Očkovanie prebieha podľa 
Národnej stratégie očkovania proti ochore-
niu COVID-19 v SR. V nových priestoroch vak-
cinačného centra boli postupne doočková-
vaní zdravotnícki pracovníci a prechádzalo sa 
na pracovníkov kritickej infraštruktúry, teda 
policajtov, hasičov, či opatrovateľky pracujú-
ce v zariadeniach pre seniorov. Z doterajšie-
ho počtu zaočkovaných zdravotníkov neboli 
zaznamenané žiadne závažné reakcie, „Zatiaľ 
sme mali spätnú väzbu bežných reakcií, ktoré 
sa po vakcinácii predpokladajú. Nejaké vážne, 
ani bezprostredné reakcie po očkovaní v rámci 
pobytu pacienta u nás neboli zaznamenané“,  
doplnila vedúca lekárka vakcinačného cen-
tra. Vakcín je v Martine nateraz dostatok  a od 
25. januára budú prví zaočkovaní dostávať 
druhé dávky. Zároveň vakcinačné centrum 
spustilo aj prevádzku výjazdových očkova-
cích služieb a teda očkovací tím začal  priamo 
v zariadeniach sociálnych služieb zaočková-
vať už aj seniorov.  TV Turiec

SprávySprávy

Očkovanie v UNM je v plnom prúde
Vakcinačné centrum sa presťahovalo na Sklabinskú ulicu

n Rok 2020 nebol z pohľadu demogra-
fického vývoja pre naše mesto priaznivý. 
V porovnaní s rokom predtým sa narodilo 
menej detí a zomrelo viac ľudí. 

 V Univerzitnej nemocnici Martin sa vlani 
narodilo 1 440 detí, čo je o 200 detí menej 
ako v roku 2019. Menej bolo aj malých Mar-
tinčanov. Kým v roku 2019 sa ich narodilo 
457, o rok neskôr ich bolo 426, teda o 31 
menej. Už niekoľko rokov zároveň pokračuje 
trend, že sa v našom meste rodí viac dievčat 
ako chlapcov. Zaujímavé sú vždy aj štatistiky 
mien, ktoré rodičia najradšej, resp. najčastej-
šie dávajú svojim ratolestiam. V tomto prí-
pade možno konštatovať, že do popredia sa 

opäť dostávajú tradičné mená. U chlapcov 
vedie jednoznačne meno Martin a u diev-
čat dominuje Michaela. V prvej päťke obľú-
bených chlapčenských mien sa umiestnili 
Michal, Matej, Samuel a Jakub.  Rodičom sa 
páčili aj dievčenské mená Zuzana, Nela, Sára 
a Ema.   
 Ako roky predtým, aj v tom minulom pri-
budli bábätká s netradičnými, či nie častými 
menami. V Martine sa narodili chlapci s me-
nom Markus Junior, Félix, Guan, Alan, Klau-
dio, Raymont, či dievčatká s menami Lesia, 
Noemi, Lilian Amira, Manuela, Heidi, Zuna či 
Milica. 
 Tá smutnejšia štatistika hovorí o počte 
úmrtí a žiaľ v tejto bol v minulom roku za-

znamenaný nárast. V roku 2020 nás opustilo 
1 051 Martinčanov, z toho 551 mužov a 500 
žien. V meste Martin zomrelo v roku 2020  
o 27 Martinčanov viac ako v roku 2019. 
 Vzhľadom na pandémiu koronavírusu 
a s ňou spojenými opatreniami, vlani pokle-
sol aj počet sobášov. V roku 2020 vstúpilo do 
manželstva o 26 párov menej ako rok pred-
tým. Celkom bolo v roku 2020 uzatvorených 
219 sobášov, z tohto  56 cirkevných a 163 ci-
vilných.                                                    TV Turiec

V minulom roku sa v martinskej nemocnici 
narodilo najviac Mišiek a Maťkov 

Vakcinačné centrum na Sklabinskej ulici  foto: TV Turiec

Ilustračné foto foto:  TV  Turiec

Očkovanie lekárov v UNM  foto: TV Turiec
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Sčítanie obyvateľov
n Každý obyvateľ je dôležitý, sprav-
me klik pre lepšiu budúcnosť. Sčítajte sa  
v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jedno-
ducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formu-
lár na  www.scitanie.sk  alebo sa sčítajte 
cez mobilnú aplikáciu. Vyplnenie elektro-
nického formuláru nezaberie viac ako 10 
minút.  Na sčítanie postačí mobil, tablet, 
notebook alebo PC.
 Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho 
formulára majú  všetci obyvatelia Sloven-
skej republiky. Pre účely sčítania sa obyva-
teľom rozumie každý, kto má  v Slovenskej 

republike trvalý, prechodný alebo tolero-
vaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozu-
mie aj  občan Európskej únie, ktorý má na 
území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 
 Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, 
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má 

povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zá-
konný zástupca.  
 Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčí-
tacom formulári sa musia vzťahovať  k roz-
hodujúcemu okamihu sčítania,  ktorým 
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021.
 Elektronické sčítanie obyvateľov Sloven-
skej republiky sa uskutoční v plánovanom 
termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.  Sčí-
tanie obyvateľov bude plne elektronické, ab-
solútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa 
sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, 
prostredníctvom elektronického formulára, 
ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame 
obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim 
blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.  
V zmysle novely zákona sa posúva termín 
asistovaného sčítania.  
Posun termínu asistovaného sčítania  
 Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčí-
tať sám alebo s pomocou svojich blízkych, 
na splnenie povinnosti sčítať sa môže vy- 
užiť asistované sčítanie. To znamená, že buď 
obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriade-
né obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent 

alebo môže telefonicky požiadať o mobilné-
ho asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta 
ho.  Vzhľadom na pandemickú situáciu sa na 
základe rozhodnutia vlády posúva termín 
asistovaného sčítania. Asistované sčítanie sa 
v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021  
a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. 

 Zdroje informácií: Odporúčame obyvate-
ľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu 
kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili 
stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj 
na Facebooku, Instagrame a na YouTube vša-
de pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov 2021.
 Zdroj: www.scitanie.sk 
 Mesto Martin

n Víťazný návrh na komplexnú obnovu 
Námestia SNP v Martine vzišiel z verejnej 
architektonicko-urbanistickej anonymnej 
súťaže. Je jednoduchý, prehľadný s jasnou 
priestorovou organizáciou. Počíta s pre-
dĺžením pešej zóny formou stromoradia, 
lavičkami a chodníkovou fontánou. 
Odborná porota rozhodla jednomyseľne
Do verejnej anonymnej architektonicko-ur-
banistickej súťaže návrhov, ktorú vyhlásilo 
mesto Martin v októbri minulého roka, sa pri-
hlásilo 11 tímov. Jednoznačným víťazom sa 
stal renomovaný architekt Peter Nezval zo Ži-
liny spolu so svojím tímom. Návrh posudzo-
vala odborná sedemčlenná porota zložená  
z renomovaných architektov z Martina, Žiliny, 
Nitry ale aj Košíc a Banskej Bystrice. V hodno-
tiacom tíme mali zastúpenie experti z oblasti 
dopravy, zelene a krajinnej architektúry či pa-
miatkovej ochrany.    
Vízia Námestia SNP
 Návrh P. Nezvala komplexne rieši južnú 
časť historického centa mesta a pešej zóny 
a aj zónu pred Univerzitnou nemocnicou. 
Ako uviedla riaditeľka ÚHA Martin Zuzana 
Mendelová, návrh je jasný, čitateľný s jedno-
duchou priestorovou organizáciou, ponúka 
požadovanú kvalitu a komplexnosť. Je mo-

difikovateľný, čo znamená, že dokáže reago-
vať aj na doplnkové požiadavky, ktoré môžu 
vzniknúť v ďalšom štádiu spracovania.
Zeleň aj fontána
 Pešia zóna bude podľa návrhu predĺže-
ná popred OC Galéria formou stromoradia. 
Vzniknú zelené pobytové plochy s lavička-

mi a chodníková fontána. Spevnené plochy 
sú priepustné aj nepriepustné, čo zabezpečí 
retenčnú schopnosť územia. Vďaka zeleni, 
chodníkovej fontáne a aj priepustným plo-
chám bude mikroklíma námestia v lete oveľa 
príjemnejšia. Dominantou námestia bude 
najstaršia historická pamiatka a to Kostol  
sv. Martina so zvonicou. 

Dopravné riešenie
 Víťazný návrh počíta s tým, že podchod 
bude ponechaný. V súčasnosti sa nepredpo-
kladá, že sa bude zasahovať do dopravného 
riešenia Kohútovej ulice. Hlavná architektka 
uviedla, že do budúcnosti sa však prepojením 
Námestia SNP so zónou pred UNM budú zao-
berať. Parkovanie pred martinskou nemocni-
cou by malo byť v zmysle víťazného návrhu 
riešené podzemnými garážami. Vzhľadom 
na to, že sa tento priestor bude riešiť ďalšími 
stupňami územného plánu zóny, ÚHA Martin 
bude hľadať a zvažovať aj inú efektívnu for-
mu riešenia parkovania v tomto území.
Investičná akcia mesta na rok 2021
 Cieľom vedenia mesta Martin je zvýšenie 
kvality verejných priestorov v centre mesta. 
Prestavba Námestia SNP je teda prioritnou 
investičnou akciou mesta na rok 2021. Juž-
ná časť pešej zóny historického centra bude 
dôstojne ukončená a centrum mesta sa stane 
príjemným a historickým miestom pre oby-
vateľov.                    TV Turiec

Prioritná investičná akcia mesta Martin
na rok 2021 je prestavba Námestia SNP

Vizualizácia víťazného návrhu

Vizualizácia víťazného návrhu
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n Rodený Martinčan Tibor Kubička, ab-
solvent divadelnej réžie a dramaturgie 
na VŠMU. Do martinského divadla prišiel 
na post manažéra pre projekty a vzťahy 
s verejnosťou v apríli 2009 zo Slovenskej 
televízie, kde pôsobil štyri a pol roka ako 
PR manažér.
Prvý kontakt s divadlom získal ako 10-roč-
ný v  Detskom divadelnom súbore Kama-
rát, ktorý viedla úžasná láskavá „Teta“ Mil-
ka Hajdúchová a umelecky tomuto súboru 
pomáhal rásť František Výrostko.

S akými pocitmi a predsavzatiami sa ují-
mate vedenia SKD Martin v tomto nároč-
nom období?
 „Takto pred rokom by si asi nikto z nás ani 
v  tých najtemnejších predstavách nevedel 
vykresliť svet v takom stave, v akom je dnes. 
Rok 2020 mal byť oslavou storočnice sloven-
ského profesionálneho divadla s množstvom 
premiér divadelných inscenácií a  podujatí 
v  rámci celého Slovenska. Nám sa podarilo 
získať z  Fondu na podporu umenia štedrú 
trojročnú dotáciu na festival Dotyky a spoje-
nia a ďalšie dotácie na inscenácie, podporilo 
nás mesto Martin, Fond LITA, zriaďovateľ aj 
naši partneri. . . Plány sme mali veľké a adek-
vátne smelé.
 Teraz sa všetko zmenilo a  našou jedinou 
túžbou a primárnou snahou je vrátiť čo naj-
skôr do divadla divákov. 
 Všetky moje zámery a ciele opísané v pro-
jekte riadenia SKD Martin, s ktorým som sa vo 
výberovom konaní uchádzal o post riaditeľa 
tejto významnej a  rešpektovanej kultúrnej 
inštitúcie, ostanú len na papieri, kým nevráti-
me chod spoločnosti (tým pádom aj divadla) 
do normálu. Čím dlhšie táto situácia trvá, tým 
ťažšie to bude. . . Najhoršia je neistota. . . 
 Veľmi by som si prial, aby sme mohli s ume-
leckým vedením nastaviť vhodnú dramatur-
giu divadla, ktorá má vplyv na jeho kredit, 
spoločenský dosah, ale aj finančnú situáciu, 
aby sme opäť mohli reprezentovať tvorbu 
SKD Martin a  slovenskú divadelnú kultúru 
v zahraničí, aby sa nám podarilo zrekonštru-
ovať a začať využívať na divadelné a hudob-

né produkcie priestory Klubu pod javiskom 
Národného domu, obnoviť prevádzkyschop-
nosť a  tvorbu dabingového štúdia, aby sme 
aj z divadelnej kaviarne vytvorili miesto kul-
túrneho a spoločenského stretávania sa širo-
kej verejnosti.

 Chcel by som, aby tento rozhovor vyznel 
optimisticky, stále mám odhodlanie a  vieru, 
a aj keď mám na to čím ďalej, tým menej uve-
riteľných formulácií a argumentov, nevzdám 
to.
 Slovenské komorné divadlo Martin to je 
vyše 60 zamestnancov, ktorí tvoria jeden 
skvelý tím a to mi dáva nádej, že túto zatiaľ 
zdanlivo bezútešnú situáciu zvládneme. 
A druhým pozitívnym faktorom je naše praj-
né publikum, naši verní diváci, ktorí nám aj 
v  týchto ťažkých chvíľach prejavujú svoju 
priazeň, a pred ktorých, verím, čoskoro bude-
me môcť predstúpiť.“
So svojimi skúsenosťami PR manažéra, 
máte určite mnoho nápadov ako nestratiť 
kontakt s divákmi počas súčasných obme-
dzení. Prezradíte nám niektoré z nich?
 „Hlavnou činnosťou SKD Martin je prípra-
va, naštudovanie a  uvádzanie javiskových 
diel, utváranie podmienok pre vznik a  šíre-
nie tvorby. Prezentácia tejto tvorby v danom 
okamihu divadelného predstavenia pred 
živými divákmi. Tento kúzelný a zároveň po-
minuteľný jedinečný moment žiadna on-line 
produkcia nenahradí. . .
 Môže to vyznieť akokoľvek konzervatívne, 
alebo ako nejaká melancholická fráza, ale je 
to tak. Aj my sme sa však museli prispôsobiť 
situácii. Operatívne a  promptne sme zare-
agovali hneď pri prvej vlne a  jej obmedze-

niach. V  marci a  apríli sme na sociálnej sieti 
zverejnili záznamy vybraných (aj archívnych) 
inscenácií. Po čiastočnom uvoľnení sa nám 
podarilo v júni odohrať niekoľko predstavení 
a v auguste zrealizovať výnimočné podujatie 
SKD POZITÍV – Koncert v martinskom amfite-
átri pred takmer 1 500 divákmi, čo nám vtedy 
platné opatrenia umožňovali. 
 Tvorivý pretlak sa v  SKD Martin nedá za-
dusiť a vôľa komunikovať s divákmi je silná. Aj 
vďaka ich priaznivej odozve. Veľmi pozitívne 
ohlasy sme dostali na Silvestrovský stream, 
v rámci ktorého sme on-line prenášali zázna-
my všetkých piatich častí úspešného diva- 
delného sitkomu www.narodnycintorin.sk, 
vyše sedem a pol hodinový program bol do-
plnený piesňami z  nášho letného koncertu 
v amfiteátri a novoročnými pozdravmi našich 
hercov.
 Medzi on-line produkcie, v ktorých bude-
me pokračovať aj v najbližších dňoch či týž-
dňoch, patrí streamovaný Divadelný kvíz, kde 
sa budú môcť diváci a  sledovatelia zabaviť, 
overiť si svoje znalosti z histórie aj súčasnosti 
martinského divadla a vyhrať zaujímavé ceny. 
Prinesieme aj ďalšie on-line prenosy úspeš-
ných inscenácií a chystáme aj novinku – špe-
ciálny divadelný podcast so zaujímavými hos- 
ťami. 
 Ostali nám dokonca aj nerealizované pro-
jekty, ktoré sú len v rovine prvotných myšlie-
nok, či ideových východísk. Nechýbalo veľa 
a naši „inšpirátori“ z vlády by mali v martin-
skom divadle „zrkadlo“ v podobe kabaretu. . .
Svoj záujem o divadlo a pre nás cennú pod-
poru nám naši priaznivci prejavujú aj využí-
vaním nášho divadelného e-shopu, kde si 
kupujú nielen darčekové predmety (mikiny, 
tričká, kalendáre, CD), ale na odbyt idú dobre 
aj otvorené vstupenky, ktoré budú môcť di-
váci využiť až do konca budúcej sezóny.“  
Optimisticky veríme, že život sa čoskoro 
vráti do normálu a diváci do divadla. Čo 
pripravujete na tohtoročnú divadelnú se-
zónu?
 „Najväčšiu radosť budeme mať, ak sa nám 
podarí ešte túto sezónu čo najskôr rozbeh-
núť. Koncom mája plánujeme odpremiérovať 
autorskú inscenáciu s  pracovným názvom 
Projekt D1. Už 16 rokov je našou vlajkovou 
loďou okrem prípravy kvalitných inscenácií 
aj organizácia festivalu Dotyky a spojenia, 
ktorý býva vyvrcholením sezóny pre väčšinu 
profesionálnych divadiel na Slovensku. Verí-
me, že 21. – 27. júna 2021 sa Martin opäť na 
týždeň stane hlavným mestom slovenského 
divadla. A keď sme pri tom, jedným z našich 
momentálnych cieľov je aj podpora kandida-
túry mesta Martin na Európske hlavné mesto 
kultúry 2026“.

Ján Farský                                                                                                                      

Divadlo má nového riaditeľa

Tibor Kubička  foto: Braňo Konečný

Budova SKD  foto: TV Turiec
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n Inštitúcia múzea sama o sebe zname-
ná ukryté i odkryté zaujímavosti a možno 
i záhady.  Výnimkou nie je ani prírodoved-
né Múzeum Andreja Kmeťa Slovenského 
národného múzea v Martine, na výstavbu 
ktorého na začiatku dvadsiateho storočia 
dohliadal aj samotný Andrej Kmeť. Okrem 
vystavených exponátov, stálej expozície 
i aktuálnych výstav ukrýva vo svojich de-
pozitároch mnoho zaujímavých i význam-
ných zbierkových predmetov. 

 Z oblasti botaniky za zmienku stojí naprí-
klad bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), 
statná dvojmetrová rastlina podobná mrkve, 
rasci či petržlenu s  hladkou oblou byľou 
s červenkastými škvrnami, ktorým sa hovorí 
aj Sokratova krv. Prečo práve Sokratova? Pre-
tože práve touto jedovatou rastlinou bol je-
den z najvýznamnejších svetových filozofov 
roku 399 pred naším letopočtom otrávený. 
Táto rastlina rastie na kompostoch, v  okolí 
hnojísk i  okrajoch ciest a  kvitne od júna do 
septembra. Rozšírila sa od Británie po Ural. 
V Turčianskej záhradke nie je bežná, zazna-
menaná bola v  okolí dedín Slovany, Kláštor 
pod Znievom, Trebostovo, Sklabinský Podzá-
mok i Záborie. 
 V oblasti entomológie sa v zbierkach mú-
zea ukrýva aj vzácny zbierkový predmet, ale  
i exponát, a to najväčší denný motýľ jasoň čer-
venooký, ktorý je ako jediný zástupca hmyzu 

u nás chránený medzinárodným dohovorom 
CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flo-
ra). Patrí u nás k najviac ohrozeným motýľom 
kvôli nelegálnemu zberu a degradácii ich pri-
rodzených biotopov v  dôsledku vytrácania 
tradičného hospodárenia v  krajine. Dospelé 
jedince možno na Slovensku vidieť od konca 

júna do konca augusta. Najväčšia populácia 
sa vyskytuje v Bielych Karpatoch. Ale môže-
me ich nájsť aj v Strážovských vrchoch, v Ma-
lej a Veľkej Fatre, Slovenskom raji a  Javorní-
koch.
 Okrem spomenutých vzácnych zbierko-
vých predmetov sa v  múzeu nachádza aj 
množstvo iných zaujímavostí a  informácií 
o prírode v Turci i z oblasti geológie, paleon-
tológie, zoológie i histórie. Viac sa návštevníci 
a priaznivci prírody i múzeí môžu dozvedieť 
priamo v jeho priestoroch. Všetci ste srdečne 
vítaní. 

      Zuzana Bukovenová,
Múzeum A. Kmeťa

n Súčasná situácia cestovnému ruchu 
nepraje. Trpia najmä ubytovatelia, gastro-
prevádzky, no aj ostatní poskytovatelia 
služieb. Paradoxne, práve v tomto období 
začali mať Slováci enormný záujem o po-
znávanie svojej krajiny, najmä prírody, ale 
i kultúrnych a historických pamiatok.

 Organizácia CR TURIEC sa v týchto mesia-
coch venovala a  venuje propagačným ak-
tivitám zameraným na zviditeľnenie nášho 
regiónu. Cieľom je oboznámiť čo najširšiu ve-
rejnosť na Slovensku a v zahraničí s krásami 
Turca, klenotmi histórie a ďalšími atraktivita-
mi. Vzbudiť intenzívny záujem navštíviť naše 
mesto i  región. A túžbu stráviť tu čo najviac 
dní, hneď ako to bude možné.

Malebný Turiec
 V  novembri zverejnila organizácia CR na 
kanáli YouTube a na sociálnych sieťach video 
nazvané „Malebný Turiec – terapia krásou“, 
ktoré predstavuje prírodné krásy, známe 
i  takmer neznáme zákutia nášho regiónu 
v  každom ročnom období.  Má štyri časti – 

Malá Fatra, Turčianska záhradka, Mágia tur-
čianskych vôd a Veľká Fatra. Video sa stretlo 
s  nadšeným ohlasom. Za dva mesiace ho 
videlo viac ako 60-tisíc ľudí a  na sociálnych 
sieťach zaznamenalo obrovské množstvo 
zdieľaní. Kedykoľvek si ho môžete pozrieť aj 

vy. Stačí keď do googlu zadáte – Malebný Tu-
riec. V súčasnosti sa pripravujú mutácie videa 
v rôznych jazykoch. Video je nadčasové, tak-
že môže lákať návštevníkov niekoľko rokov. 

Turiec – región magických vôd
 Dlhé veky príroda najprv sama, neskôr 
spolu s človekom, modelovali, formovali, pre-

tvárali krajinu, kým z nej vytvorili jeden z naj-
krajších kútov Slovenska – Turiec. K vytvára-
niu jeho krás veľkým dielom prispela a stále 
prispieva voda.                
 Je to úžasný fenomén. Voda je nielen ži-
votodarnou miazgou, ale aj krajinotvorným 
prvkom, tvorcom mnohých malebných záku-
tí, jedinečných útvarov a čarovných scenérií.
Organizácia CR TURIEC v  spolupráci so spo-
ločnosťou Travel Channel Slovakia vytvorila 
film, ktorý prostredníctvom turčianskych vôd 
zavedie divákov do najkrajších lokalít regió-
nu a neobíde ani niektoré historicky cenné 
objekty. 
 Film nazvaný „Turiec – región magických 
vôd“ je distribuovaný do všetkých lokálnych 
televízií na Slovensku a  vysiela sa vo vybra-
ných českých televíziách. Prostredníctvom 
satelitu sa bude jeho verzia v anglickom jazy-
ku v seriáli Nature Wonders šíriť v zahraničí. 
Film si budete môcť pozrieť aj v našej TV Tu-
riec. Premiéra je plánovaná v druhej polovici 
marca. No krátky, dynamický klip uvidíte na 
sociálnych sieťach oveľa skôr.

 Ján Farský

KultúraKultúra

Pohľady do trinástej komnaty

Bolehlav škvrnitý                                 foto: botanik Stanislav Očka

Jasoň červenooký  foto: entomológ Matej Žiak

Organizácia cestovného ruchu Turiec propaguje nádheru regiónu

Titulný vizuál videa  foto: archív OO CR TURIEC
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n V dobe, takpovediac pandemickej 
dobe, sa dianie aj v  kultúrnych inštitúci-
ách, zvyknutých na živý pracovný pohyb 
a čulý spoločenský ruch, kvôli rôznym ob-
medzeniam znateľne znížilo. Niekedy ako-
by priam zamrzlo. Aj preto možno prekva-
pil nedávny čulý ruch v priestoroch Štúdia 
Slovenského komorného divadla v Marti-
ne v posledný januárový týždeň. 
 Prichádzali autá aj ľudia, stavala sa scéna, 
skúšali svetlá a mikrofóny, kostýmy aj dialó-
gy. Ba aj kamery, keďže do tvorivého proce-
su vstúpila martinská Televízia Turiec (TVT). 
Viac o  spomínanom pohybe, svedčiacom, 
že v Martine vznikalo niečo nové a kultúrne, 
nám povedal Igor Válek, tajomník Rady ná-
rodnej kultúry (RNK) a  koordinátor činností 
kandidatúry mesta Martin na udelenie titulu 
Európske hlavné mesto kultúry 2026, „ako 
sme už viackrát informovali, vstúpili sme do 
záverečnej fázy prípravy na prezentáciu náš-
ho kandidátskeho projektu M – ART – IN 26 
pred medzinárodnou komisiou. Už predtým 
sme museli splniť viacero podmienok, aby 
bola prijatá prihláška mesta do prestížnej 
európskej súťaže. Poslednou bolo vytvore-
nie polhodinovej prezentácie projektu. Išlo 
o  to, že pôvodné osobné vypočutie pred 
11-člennou komisiu – menovanou Bruse-
lom a  doplnenou slovenskými zástupcami 

(delegovalo ich Ministerstvo kultúry SR ko-
ordinujúce toto dianie u  nás) – protipande-
mické opatrenia úplne zmenili. Na základe 
nových podmienok sme v  priebehu nece-
lých dvoch týždňov museli nahrať a vyrobiť 
prezentáciu, ktorú sme zaslali do Bratislavy 
a tá jednotlivým ‚komisárom‘ v Európe. Čelili 

sme tak novej výzve a hoci pod časovým tla-
kom, rozhodli sme sa túto nepriazeň obrátiť 
v  náš prospech. Využiť kreativitu tvorivých 
osobností a  profesionálneho kultúrneho zá-
zemia, ktoré v  Martine a  prípravnom tíme 
máme, a  vytvoriť presvedčivú umeleckú 
prezentáciu nášho projektu M – ART – IN 26.“                                                                                                                                             
 Vieme, že scenára a dramaturgie sa ujali 
Peter Cabadaj a  Igor Válek (tvorcovia sce-
nárov pre viaceré úspešné realizované die-
la v  súkromných aj verejnoprávnych mé-
diách), scény Ján Novosedliak (scénograf 

a  tvorca kandidátskeho loga) a  réžie Tibor 
Kubička (režisér a  riaditeľ SKD). V  umelec-
ky pôsobivom scénickom čítaní účinkovali 
popri nich aj herci SKD Barbora Palčíková 
(Európa) a Tomáš Grega (Martin), v  úlohách 
prezentátorov umení Martina Veselovská, 
Jozef Ciller, Andrej Agricola a Rasťo Novotný. 
Vznikla tak obsažne nasýtená umelecká po-
doba o meste Martin, ktorého kultúra a kre-
atívny priemysel, rozložený na pahorkoch 
siedmich Umení – literatúry, obrazu, akcie, 
zvuku, života, reflexie a médií – radi privíta-
jú Európu v  roku 2026 ako jedno z  dvojice 
Európskych hlavných miest kultúry 2026. To 
však ešte nie je všetko, čo Martinčanov v súťa-
ži o udelenie prestížneho titulu čaká.
 Podrobnosti uvádza Peter Cabadaj, pred-
seda RNK a hlavný tvorca projektu M – ART 
– IN 26: „Bodkou za touto časťou našej dlhej 
a  širokospektrálnej práce bude jeden a  pol 
hodinové vypočutie. Budeme v  ňom odpo-
vedať na otázky členov medzinárodnej ko-
misie a bude realizované online v stredu 3. 2. 
doobeda opäť zo Štúdia SKD na trase Martin 
– Bratislava – Európa. Veríme, že naša cesta 
po nej bude pokračovať ďalej, spolu s víťaz-
ným fínskym mestom, aj po 5. 2., keď komisia 
rozhodne o štvorici slovenských miest, ktoré 
postúpia do užšieho výberu.“  
 Igor Válek

Vznikol umelecký pohľad na M – ART – IN 26

Príprava videoprezentácie  foto: Braňo Konečný

Umelecký svet prišiel o významnú osobnosť 
n Vo veku 93 rokov zomrel  v Martine li-
terárny archivár, výtvarník a básnik Viliam 
Sokolík. 
 V nedeľu 24. januára 2021 navždy dotĺko 
srdce významnej osobnosti  kultúrneho, lite-
rárneho a umeleckého života na Slovensku 
Viliama Sokolíka. Rodák z Vrútok takmer 35 
rokov svojho života zasvätil práci v službách 
Matice slovenskej. Tam naplno rozvinul svoje 
nadanie a tvorivé aktivity a viac ako 20 ro-

kov viedol oddelenie fotodokumentačných 
zbierok v jej Literárnom archíve. Popri  tejto 
precíznej archívnej činnosti Viliam Sokolík 
napísal niekoľko odborných monografií, de-
siatky štúdií a zároveň pripravoval fotosú-
bory, či ďalšie popularizačné materiály. Za 
jeho mravenčiu prácu a celoživotný prínos 
pre spoločnosť mu bolo v roku 2007 udelené 
Čestné občianstvo mesta Martin. Česť jeho 
pamiatke!                                                TV Turiec

n Dennodenne chodíme po uliciach 
a možno nám nikdy nenapadlo pozrieť sa 
na naše mesto tak trošku z  historického 
pohľadu. 
 Popri iných starostiach zabúdame, že 
mesto Martin má veľmi slávnu históriu 
a miesta, ktoré nám závidí niekedy celý svet. 
V pravidelnej rubrike by sme vám chceli pri-
niesť aspoň krátky prehľad histórie mesta, ale 
aj pamätihodnosti a priblížime aj osobnosti.
 Prvá písomná zmienka je z roku 1284, 
ako „villa sancti Martini“, ktorá lokalitu nazý-
va podľa kostola, zasväteného sv. Martino-

vi – biskupovi z francúzskeho Tours. Priama 
zmienka o meste pochádza z donácie magis-
tra Donča z 25. júla 1315, vydanej pre farnosť 
Kostola sv. Martina. Neskôr ho v roku 1340 
panovník Karol Róbert povýšil na mesto. 
 Centrom Turčianskej župy sa stal Martin od 
17. storočia až do roku 1922. V tomto období 
sa už začalo mesto profilovať aj ako centrum 
slovenskej kultúry a  vzdelanosti. Koncom  
19. storočia sa Martin stáva centrom sloven-
ského obrodenia. Od roku 1863 tu sídli jedna 
z  najstarších inštitúcií na Slovensku Matica 
slovenská.  V roku 1866 tu vzniká aj Slovenské 

patronátne gymnázium, ďalšie spolky, ako 
Živena, či dobrovoľný hasičský spolok, ktoré 
prežili až do dnešných čias. 
 Oproti iným mestám na Slovensku síce 
trochu strádalo a  zaostávalo v  priemysel-
nom rozmachu, ale zas naši olejkári si získali 
uznanie skoro po celom svete. V  tomto ob-
dobí začali v meste vznikať banky. Ako jedna 
z prvých bola Sporiteľňa v roku 1868 a o dva 
roky neskôr vznikla Tatra banka, ďalšou bola 
Martinská vzájomná pokladňa a  Turčianska 
úverová banka.  Zdroj: wikipedia.org
 Jana Cikhartová

Mesto, v ktorom žijeme
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Preteky a pretekári
 Lyžiari mali vždy blízko k  prírode. Preto 
najradšej spolupracovali v  športových orga-
nizáciách s  turistami.  Mnohokrát sa práve 
z turistov stávali dobrí lyžiari.
 V  medzivojnovom období sa aj vplyvom 

usporiadania ZOH a  MS začali organizovať 
preteky. Prvé preteky – beh ulicami mesta 
Vrútky zorganizoval SOKOL už v  roku 1920. 
V neskorších rokoch sa konali preteky aj v uli-
ciach Martina. Inšpirovaní severskými kraji-
nami, organizovali lyžiari dokonca i skijöring. 
Lyžiarske súťaže v  tom období pozostávali 
z troch disciplín – z behu, skoku a krasojazdy. 
Pri krasojazde išlo najmä o  techniku tele-

mark, pretože lyžiari používali predovšetkým 
mäkké viazanie typu Huitfield. Najznámej-
šími pretekármi z  tohto obdobia boli bratia 
Cerjanovci, Rzepielovci, Ruttkayová, Vajda, 
Škovira a tzv. Minčolskí jazdci. Po roku 1934 
sa výrazne menila technika lyžovania. Firma 

Geze vyvinula nový typ lankového viazania 
Kandahar. Toto viazanie umožňovalo znožné 
zmeny jazdy – kristianky. Celodrevené lyže 
sa vylepšovali spodnými kovovými hranami 
a začali sa používať lyžiarske topánky (Baťov-
ky) s hrubou podrážkou a okovanými špica-
mi. Palice boli dlhé, bambusové, alebo liesko-
vé s veľkými snehovými krúžkami.

Lyžiarske preteky na Martinských holiach
 Výrazný rozvoj pretekárskeho lyžovania 
v  Turci nastal najmä po roku 1936. Vtedy 
prišiel za chatára na Martinské hole Karol 
Kern, ktorý bol hnacím motorom pretekár-
skeho diania. Veľkým prínosom pre rozvoj 

turistiky i  lyžovania bola činnosť Klubu čes-
koslovenských turistov (KČST). Jeho čle-
novia  sa okrem značkovania turistických 
chodníkov a množstva iných aktivít, ve-
novali aj lyžiarskemu športu a  pretekaniu.                                                                                                                                    
Po zlúčení KČST a spolku SOKOL v roku 1939, 
vznikol KSTL – jeden z  najvýznamnejších 
klubov v histórii lyžovania a turistiky. V tom-
to období nastal veľký nárast registrova-
ných pretekárov. Na Martinských holiach sa 

pravidelne organizovali lyžiarske preteky.                                                                                                             
Medzi najznámejšie patrili preteky o  Pohár 
Karola Kerna (1937 až 1943), o Pohár Jána Ko-
húta (1938 až 1943), o Pohár Slovenky (1944 
až 1949), Memoriál Janka Nováka (1950 až 
2000), Memoriál J. Mikuša (1958 až 1963) 
a  iné. Prvú slalomovú trať vybudoval v  roku 
1949 p. Chylík podľa návrhov Ľuboša Brchela.
  Počas 100-ročnej histórie vyrástlo na 
Martinských holiach množstvo vynikajúcich 
športovcov, lyžiarov, pretekárov. Vďačíme za 
to v  prvom rade prírode, že vytvorila také 
krásne vrchy.  A potom samozrejme všetkým 
ľuďom, ktorým učaroval biely šport a zasvätili 
mu svoj život.
 Storočnica lyžovania by mohla byť vhod-
ným impulzom na zhmotnenie tejto histórie 
do vytvorenia múzea, alebo aspoň expozície 
lyžiarskeho športu na Martinských holiach 
a v Turci. Vhodným objektom na umiestnenie 
takejto expozície by mohla byť možno aj bu-
dova Millenia.
 Ján Farský

ŠportŠport

100 rokov lyžovania na Martinských holiach
Pokračujeme v rozprávaní Ľubomíra Bernáta o storočnej histórii lyžiarskeho športu

Vajda na pretekoch v uliciach Martina
 foto: archív Ľubomíra Bernáta

Cerjan na Martinských holiach foto: archív Ľubomíra Bernáta

Budz a Midžiak na Martinských holiach v r. 1957
  foto: archív Ľubomíra Bernáta

Karol Cerjan – skijöring  foto: archív Ľubomíra Bernáta

Otázky čitateľov Oprava
Plánujete zaradiť do Martinských novín aj nejakú zábavnú rubri-
ku, napr. krížovku či recept, ktorý by mohol byť priamo od čitate-
ľov?  Zuzana, 78 rokov, MČ Ľadoveň
 Pri schvaľovaní celkovej koncepcie a štruktúry novín sa s takouto 
rubrikou nepočítalo. V prípade, že si to vyžiadajú čitatelia, budeme 
nad tým v redakcii uvažovať. Aj touto cestou chceme vyzvať čitateľov 
o zasielanie návrhov, podnetov, či pripomienok na e-mailovú adresu: 
martinskenoviny@gmail.com.

 V januárovom čísle Martinských novín bola uverejnená nesprávna 
informácia, čo sa týka úhrady dane za psa a to, že daň je potrebné 
uhradiť do 31. 1. 2021. Podľa platného VZN č. 76 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady je daň za psa potrebné uhradiť na základe platobného výmeru, 
ktorý bude daňovníkovi doručený z mestského úradu. Spravidla to 
býva v mesiaci máj. Zároveň je majiteľ povinný prihlásiť zviera, keď 
dosiahne vek šesť mesiacov. Za chybu sa ospravedlňujeme.
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Zimná údržba v meste Martin sa začala 1. 12. 2020 od 6.00 hod.
Riadi sa Operačným plánom zimnej údržby  mestských komuniká-

cií na zimné obdobie 2020/2021.
Mestské komunikácie sú zaradené do 
štyroch kategórií a chodníky do troch 
kategórií podľa dôležitosti obslužnosti. 
Všetky požiadavky na výkon zimnej 
údržby je potrebné uplatňovať u vedú-
ceho zimnej údržby, v jeho neprítom-
nosti u zmenového dispečera Brantner 
Fatra, s. r. o.:  
telefonicky: +421 43 42 11 33 3 
alebo e-mailom: fatra@brantner.sk 
Dispečing Správy ciest ŽSK:
telefón: +421 918 370 081

Zimná údržba v meste MartinDôležité telefónne čísla

Tiesňová linka 112
Polícia 158
Požiarnici 150
Záchranka 155
Mestská polícia 159

Poruchová služba Brantner 
043 421 13 33
Nahlásenie padnutých stro-
mov, pouličného osvetlenia.

Stefe 
0918 733 757
Poruchy v dodávke tepla.

Martinská teplárenská, a. s.
043 421 94 62, 0910 891 119
Poruchy vykurovania.

Martico 
043 428 313
Poruchy káblovej televízie.

Turvod
 043 421 01 12, 0918 596 992
Poruchy v dodávke vody.

SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
Československej armády 24  *  036 01 MARTIN

Jedinečná príležitosť pre obchodníkov a rybárov

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu
Pilotné centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku

Spojená škola v  Martine (bývalé strojárske učilište) so svojimi organizačnými zložkami Strednou odbornou školou strojníckou, 
Strednou odbornou školou podnikania a Strednou odbornou školou rybárskou je najväčšou spojenou školou v kraji a patrí aj medzi 
najväčšie na Slovensku. Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj. Škola má vyše 500 žiakov v  28 triedach v  8 študijných, 
3 učebných a  2 odboroch na ukončenie základnej školskej dochádzky. O rast žiakov sa stará 93 pracovníkov – 53 pedagogických 
a 40 nepedagogických. Za vyše sedem desaťročí vychovala 34 000 absolventov.

Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 2021/2022

4215 M Rybárstvo
Študijný (maturitný) odbor 4215 M Rybárstvo nájde uplatnenie u firiem zaoberajúcich sa chovom, lovom, 
spracovaním a distribúciou rýb, v rybárskom zväze, odchovniach a predajniach akvarijných rýb, vodohos-
podárskych podnikoch, štátnej správe (odbor životného prostredia). Teoretické vyučovanie zahŕňa vše-
obecné predmety rybárskeho zamerania, hydrochémiu, technológiu chovu a spracovania, základy ekoló-
gie, informatiku, ekonomiku. Vyučovanie je zaradené do duálneho systému vzdelávania, čo umožňuje 
viesť praktický výcvik v zmluvne dohodnutých rybárskych a vodohospodárskych strediskách a podnikoch.

6341 M Škola podnikania
Absolvent je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a  stredného podniku. 
Získa teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, riadení podniko-
vej činnosti, je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie. Po skončení 
stredoškolského štúdia sa môže prihlásiť na vysokú školu predovšetkým ekonomického a  právnického 
zamerania. Vyučovanie je zaradené do duálneho systému vzdelávania v spoločnostiach. Proteam, PMR, 
ZWL Slovakia, KraussMaffei, Attack Vrútky, MTS reality, GGB Slovakia, Aluprint Vrútky, GaT, LED Lumino,
KIA Motors Slovakia, Prefa Invest, FYTO TRADE, TAJA, Fatra Consult, A.T.C. Counting, STATON.
Odborná prax v zmluvne dohodnutých firmách v regióne.

Žiaci, využite jedinečnú šancu na trvalé pracovné uplatnenie!
Bližšie informácie získate na:

www.ssmt.sk, ssmt@vuczilina.sk, tel.: 043/400 11 50, 400 11 15, alebo priamo v škole.

InzerciaInzercia
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