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Mesačník správ z mesta pre obyvateľov...

Martina Veselovská, šéfredaktorka

1

Jún 2021
Číslo 6, ročník 2

Príhovor šéfredaktorky
Milí čitatelia, 
držíte v rukách už šieste tohtoročné vydanie 
Martinských novín a ja sa veľmi teším, že sa vám 
môžem prihovoriť v oveľa priaznivejšom čase 
ako tomu bolo v predchádzajúcich číslach. Ži-
vot sa nám postupne vracia do normálu, žiaci sa 
vrátili do škôl, dospelí do práce, môžeme ísť do 
divadla, kina, knižnice, zacvičiť si do posilňovne, 
ožívajú športoviská, môžeme si posedieť na te-
rase alebo zájsť ku kaderníčke. Alebo môžeme 
vojsť do obchodu bez toho, aby nás niekto upo-
zornil, že práve táto hodina je vyhradená pre 
inú vekovú kategóriu. Úprimne, myslela som 
si, že keď toto všetko konečne príde, svet bude 
oveľa krajší. Že ľudia budú k sebe milší, budú si 
vzácnejší, lebo mnohí sa konečne vďaka odkry-
tým tváram na ulici spoznali. Že budeme všetci 
šťastní, že našťastie stále sme. Lebo žiaľ, za os-
tatný rok až príliš veľa ľudí, veľa Slovákov (žiaľ, aj 
priveľa Martinčanov) o to šťastie prišlo. Niekedy 
mám však pocit, akoby sa nič nezmenilo. Ako-
by sme si v tých neprestajných každodenných 
naháňačkách ani nestihli uvedomiť, že sme sa 
naozaj dočkali. Že naozaj prišlo to, po čom sme 
dlhé mesiace tak volali. Že sme to všetko zobra-
li, len tak mimochodom. A to rozhodne takto 
nevnímam len tých druhých. Sama na sebe som 
si to uvedomila. Žijeme skrátka príliš rýchlo  
a človek ani nestíha sledovať ako je z pondelka 
zrazu piatok, z januára jún. A pritom by zrejme 
stačilo tak málo. Samozrejme, dennodenný ko-
lotoč sa zastaviť nedá, ale možno stačí len kaž-
dé ráno nasadiť úsmev (a to aj vtedy, keď stále 
prší) a tešiť sa z toho, že sme tu. 
 Milí čitatelia, aktuálne vydanie Martinských 
novín opäť mapuje viaceré oblasti a témy, ktoré 
rezonujú v meste. Priestor sme vyhradili aj pre 
najvýznamnejšiu udalosť týchto dní. Pred 160 
rokmi, v dňoch 6. a 7. júna bolo v Turčianskom 
Svätom Martine prijaté Memorandum národa  
slovenského. Na pôde nášho mesta sa zišli po-
prední národovci, ale aj Slováci z rôznych častí 
Slovenska aby prijali zásadný dokument, ktorý 
určil smerovanie nášho národa. Ako sa vtedy 
Slováci vedeli spojiť, však? Nuž, ešte sa teda 
máme čo učiť…
 Milí Martinčania, prežite krásne júnové dni.

M E M O R A N D U M
N Á R O D A  

S L O V E N S K É H O
160 rokov 

slovenskej národnej 
histórie v Martine

6. - 7. júna 1861

Cyklotrasa otvorená str. 5 Príprava na sezónu str. 22

Nové autobusy str. 2 Investície do DSS str. 3
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Komfort cestujúcich sa výrazne zlepší
n Na otázky o súčasnom dianí v Doprav-
nom podniku mesta Martin nám odpove-
dal jeho konateľ Ján Slamka.

V  čom vidíte vy-
tvorením mest-
ského dopravné- 
ho podniku výho-
dy pre obyvateľov 
Martina?
 Vidím ich predo- 
všetkým v  tom, že 
mesto Martin ako 
zriaďovateľ sa roz- 
hodlo vytvoriť taký-
to vlastný dopravný 
podnik a  občania, 

ktorí prispievajú do mestského rozpočtu 
formou podielových daní, budú vedieť, že 
si prispievajú aj na túto verejnú hromadnú 
dopravu. Môžu ju smelo a bez problémov vy- 
užívať. Okamžitá pozitívna zmena je naprí-
klad v  tom, že od začiatku prevádzky tohto 
podniku sa budú môcť voziť v úplne nových 
autobusoch, ktoré sa nám už podarilo vysú-
ťažiť.

Aké to budú autobusy?
 Súťaž vyhrala spoločnosť Tempus-Trans, 
s. r. o., z Košíc, ktorá je dodávateľom značky 
Iveco. Sú to veľmi moderné autobusy. Znač-
ka je na našom trhu etablovaná, čiže nemali 
by nastať žiadne nepredvídané problémy. 
 Nové, ekologické, nízkopodlažné vozidlá 
určite zvýšia občanom komfort cestovania. 
Autobusy sú plne klimatizované. Umožňujú 
bezproblémový nástup a  výstup pre senio-
rov, mamičky s kočíkmi. Ani vo vozidle už ne-
nájdu žiadne schodíky, ktoré by im kompliko-
vali život. V každom vozidle bude pripojenie 
na wifi, cestujúci sa budú môcť bez problé-
mov pripojiť.
 Počas jazdy budú môcť sledovať rôzne infor-
mácie na infopaneloch. Okrem informácií o au-
tobusových linkách, odjazdoch, príjazdoch 
autobusov sa na paneloch budú zobrazovať 
rôzne pozvánky na podujatia. Spoločnosti, ale 
aj jednotlivci tu budú mať možnosť na zverej-
nenie svojich reklám, či oznamov a pod.

Nastupovať budeme len prednými dver-
mi?
 Nastupovanie sa z  ekonomických dôvo-
dov zatiaľ meniť nemôže. Cestujúci budú na-
stupovať prednými dverami. Nevidím v tom 
nejaký vážny problém, verím, že je to len 
o  zvyku. Samozrejme, plynulosti hromadnej 
dopravy by prospelo, keby bol možný nástup 
všetkými dvermi. No ekonomické aspek-
ty nám, žiaľ, na začiatku prevádzky nového 
podniku túto možnosť nedovolia realizovať. 
No určite o  nej budeme uvažovať v  budúc-
nosti.

Ako bude zabezpečený servis?
 Ohľadom servisu a  opráv autobusov mali 
v  súťaži o  dodanie nových vozidiel všetci 
uchádzači rovnaké podmienky. V  podkla-
doch sme požadovali päťročnú záruku. Spo-
ločnosť, ktorá zvíťazila túto podmienku spĺ-
ňa. To znamená, že o dodané vozidlá sa bude 
starať v rámci záruky. Čiže pri predpokladanej 
10-ročnej životnosti autobusov budú polovi-
cu tejto doby servisované v záruke.

Spomínali ste aj ďalšie výhody. Napríklad?
 Mesto Martin ako priamy zadávateľ výkonu 
mestskej hromadnej dopravy má zabezpeče-
nú veľmi rýchlu, aj operatívnu komunikáciu 
so svojím dopravným podnikom. Umožňuje 
to efektívne reagovať na zmeny, či krízové si-
tuácie, napríklad aj v súvislosti s pandémiou. 
Oveľa jednoduchšie sa bude dať tiež reago-
vať na oprávnené pripomienky obyvateľov 
mesta, vyťaženosť liniek a podobne.

Ako budete kreovať optimálny grafikon?
 Prvých päť autobusov, ktoré budú dodané 
do Dopravného podniku mesta Martin bude 
vybavených systémom APC, čiže systémom 
automatického počítania cestujúcich. V prie-
behu času danej linky presne zaznamenáva 
počet nastupujúcich, vystupujúcich… Tieto 
autobusy budú premávať po všetkých lin-

kách a  na základe presných údajov, ktoré 
takto získame postupne nastavíme jednotli-
vé linky. No zo začiatku sa budeme snažiť za-
chovať linky v takom režime ako doteraz. Po-
stupne ich upravíme až na základe získaných 
dát a konkrétnych relevantných požiadaviek 
obyvateľov.
 Všetky priľahlé obce, ktoré sú momentálne 
obsluhované MHD Lipovec, Bystrička, Tur-
čianske Kľačany aj mesto Vrútky majú záujem 
pokračovať v  kooperácii a  zachovaní súčas-
ných spojov. 

Viem, že máte záujem intenzívne komuni-
kovať s občanmi. Čo pre to robíte? 
 Dopravný podnik má záujem veľmi otvo-
rene komunikovať s  občanmi a  zaoberať 
sa ich oprávnenými požiadavkami, pripo-
mienkami, príp. sťažnosťami ak sa vyskytnú. 
V súčasnosti pripravujeme svoju internetovú 
stránku, zabezpečujeme si potrebný hardwa-
re, software a  všetko ostatné. Chceme byť 
v  kontakte s  obyvateľmi prostredníctvom 
sociálnych sietí, kde budeme s  občanmi ak-
tívne komunikovať. No nevynecháme ani iné 
médiá.

Čo je vo vašej práci v súčasnosti prioritou?
 Prvou prioritou bol nákup autobusov. 
Druhou je úplne logicky získanie vodičov. 
Organizujeme prvé nábory. No musíme si 
zabezpečiť aj dodávateľov pohonných hmôt. 
Prebiehajú prípravy na zverejnenie súťaže na 
CNG palivo. V  krátkej dobe vyhlásime aj vý-
berové konania na obsadenie niektorých dô-
ležitých pozícií v dopravnom podniku, preto-
že už treba pracovať na rôznych úsekoch.
 Ale okrem toho riešime veľké množstvo 
ďalších úloh, potrebných pre spustenie a pre-
vádzku podniku. 
  Ján Farský

Ján Slamka

Interiér autobusu 

Takéto autobusy budú premávať v Martine
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Po rokoch sľubov sa investície konečne dočkajú aj domovy pre seniorov
n Najnovšie investičné plány mesta Mar-
tin sú zamerané na seniorov. Mesto plánu-
je výstavbu nového centra pre seniorov 
na Podhájskej ulici v  mestskej časti Pod-
háj a rekonštrukciu obľúbeného denného 
centra na Škultétyho ulici v mestskej časti 
Stred. Oba projekty by mali byť ukončené 
najneskôr do leta 2022.
 Aj napriek tomu, že seniori sú jednoznačne 
najväčšia skupina obyvateľov mesta Martin, 
zariadenia, ktoré sú pre nich určené, už nie-
koľko desiatok rokov nezaznamenali väčšiu 
investíciu. Situácia sa však už čoskoro zmení. 
Do leta 2022 mesto Martin plánuje dve roz-
siahle investície, od ktorých si vedenie mes-
ta sľubuje zlepšenie podmienok pre svojich 
najstarších obyvateľov. „Demografický vývoj 
na Slovensku i  vo svete je charakterizovaný 
starnutím populácie. Podľa štatistík sa počet 
starých ľudí v priebehu 21. storočia zdvojná-
sobí. Práve preto je našou povinnosťou uro-
biť všetko preto, aby sme aspoň do určitej 
miery prispeli k  ich dôstojnému a  plnohod-
notnému životu. Martinskí seniori roky tvrdo 
pracovali, aby vybudovali naše mesto a teraz 
je čas im túto investíciu vrátiť,“ zhodnotil pri-
mátor mesta Martin Ján Danko.

Čo mesto plánuje postaviť a zrekonštruovať?

Stavba Centra sociálnych služieb a  zaria-
denia opatrovateľskej služby 
 Stavba bude situovaná v  mestskej časti 
Podháj, na mieste bývalej materskej školy. 
Umiestnená bude súbežne s Podhájskou uli-
cou a hlavným vstupom z Ulice Terézie Van-

sovej. Mesto plánuje postaviť ubytovacie za-
riadenie, v ktorom bude poskytovaná forma 
sociálnej služby – celoročná, týždenná alebo 
denná pre fyzické osoby odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek. Kapacita zariadenia 
bude 40 lôžok. V budove bude zriadené tak-
tiež zariadenie opatrovateľskej služby pre pl-
noleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby s kapacitou 10 lôžok a taktiež 
denný stacionár. Stacionár bude poskytovať 
sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a  je 
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len 
na určitý čas počas dňa. Kapacita zariadenia 
bude 30 klientov. Pri obsadzovaní sa bude 
mesto riadiť konkrétnymi ustanoveniami 
a prílohami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách. Na stavbu je vydané územné 
rozhodnutie o umiestnení stavby. Spracova-
ná je projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie, podaná je už aj žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia.

Rekonštrukcia a  prístavba Zariadenia 
opatrovateľskej služby a  zariadenie pre 
seniorov na Ulici Škultétyho v Martine 
 Rekonštrukcia sa týka už existujúceho 
Denného centra na Ulici Škultétyho v Marti-
ne. Jej cieľom je, okrem samotného zlepšenia 
už poskytovaných služieb, vybudovať aj nové 
chýbajúce objekty občianskej vybavenosti 
s aktuálnou potrebou bezodkladne poskyt-
núť klientom (obyvateľom mesta Martin) 
celodennú, dočasne poskytovanú sociálnu 
službu, kým sa nevyrieši dlhodobé poskyto-
vanie požadovanej sociálnej služby vo väzbe 

na existujúce denné centrum. V navrhovanej 
novej stavbe v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Martin by mali vzniknúť dve sociálne 
služby – zariadenie opatrovateľskej služby  
a zariadenie pre seniorov. Kapacita zariade-
nia bude 36 lôžok. Na stavbu je spracovaná 
projektová dokumentácie pre územné roz-
hodnutie, prebieha územné konanie. Začalo 
sa s  vypracovaním projektovej dokumentá-
cie pre stavebné povolenie.
 Mesto Martin

Primátor menoval členov konzultačnej skupiny k parkovaniu
n V piatok 21. mája sa po prvýkrát stretla 
konzultačná skupina, ktorá sa  bude za- 
oberať témou parkovania v meste Martin.
 Ján Danko: „Na základe diskusií občanov, ale 
aj poslancov mestského zastupiteľstva sme sa 
rozhodli, že zriadime skupinu, ktorá by sa detail-
nejšie pozrela na proces parkovania v meste. No-
minovali sme ľudí, ktorí sa inicializovali v rámci 
rôznych občianskych diskusií, ďalej sme navrhli 
odborníkov z polície, ktorí budú dbať na to, aby 
boli rešpektované  zákonné normy na parkovanie, 
sú tam architekti, členovia dozornej a správnej 
rady spoločnosti Turiec, a. s., a skúsení manažéri, 

ktorí sú pripravení odovzdať svoje skúsenosti aj 
pri tomto procese“. 
 Na stretnutí sa okrem prevzatia menova- 
cích dekrétov preberali základné požiadavky. 
V diskusii odzneli viaceré návrhy ako doriešiť 
problematiku  regulovania  parkovania.  
 Ján Danko: „Pravda je taká, že sa problemati-
ka parkovania v meste historicky komplexne ne-
riešila. Len po nejakých častiach v strede mesta, 
na sídliskách nie. Ja chápem, že toto je pomerne 
veľký zásah do doterajšieho systému parkovania, 
ale dúfam, že po diskusii nájdeme také riešenie, 
aby kvalita parkovania bola v celkom inej polohe 

ako to bolo doteraz, a že väčšina Martinčanov 
bude spokojná, a že to ocení. To čo treba doriešiť 
je strašne veľa.“  
 Problematikou parkovania sa zaoberalo aj 
mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého konanie 
si bez časového obmedzenia jednotlivých 
diskusných príspevkov odsúhlasili poslanci 
na rokovaní v apríli tohto roku. Okrem iného 
bude potrebné otvoriť aj VZN č. 103, ktorého 
platnosť je momentálne pozastavená. Svoje 
podnety, otázky či pripomienky môžete stále 
posielať na e-mail: parkovanie@martin.sk. 
 TV Turiec

Priestor pre nový DSS  foto: TV Turiec

Denné centrum  foto: TV Turiec

Pomôžte svojmu mestu a sčítajte sa!
Už ste sa sčítali? Do nedele 13. júna môžete využiť služby kontakt-
ného miesta alebo požiadať o mobilného asistenta. V meste Mar-
tin sa k 25. máju 2021 sčítalo celkom 49 243 občanov, čo predsta-

vuje sčítanosť na úrovni 90,33 %. Stojí to len pár sekúnd vášho času 
a pomôžete svojmu mestu získať finančné prostriedky z podielo-
vých daní. Mesto Martin
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NEMOHLI STE SA SČÍTAŤ SAMI ANI S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY?
NAVŠTÍVTE NIEKTORÉ Z KONTAKTNÝCH MIEST, KDE VÁM NÁŠ ASISTENT RÁD POMÔŽE!

  
Adresa  kontaktného miesta 

Prevádzkové  hodiny  (od - do) 

pondelok utorok streda štvrtok piatok 
 

1. Mestský  úrad  v  Martine  
 Nám.  S.  H.  Vajanského  1  

8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 13.00 – 17.00 8.00 – 12.00 8.00 - 12.00 

2. Turisticko  –  informačná  kancelária Martin  
A.  Kmeťa  577/22 

10.00 – 12.00 
 

10.00 – 12.00 
 

15.00 – 17.00 10.00 – 12.00 
 

15.00 – 17.00 

3. Registratúrne  stredisko  Martin  
J. Mazúra 11222/1 

10.00 – 12.00 
 

10.00 – 12.00 
 

15.00 – 17.00 10.00 – 12.00 
 

15.00 – 17.00 

4. Objekt  občianskej  vybavenosti  v  Priekope  
Lipová 5865/31 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 15.00 – 17.00 10.00 – 12.00 
 

15.00 – 17.00 

5. Objekt  sociálnej  vybavenosti  
Novojičínska 10936/5 

10.00 – 12.00 
 

x 15.00 – 17.00 x 15.00 – 17.00 

6. Objekt  občianskej  vybavenosti  v  Záturčí  
A.  Stodolu 5205/25 

10.00 – 12.00 x 15.00 – 17.00 x 15.00 – 17.00 

7. Požiarna  stanica  –  OR  HaZZ  Martin  
V.  Žingora 5851/30 

10.00 – 12.00 x 15.00 – 17.00 x 15.00 – 17.00 

8. Požiarna  zbrojnica  Tomčany  
Pri zbrojnici 917/1 

7.30 – 9.30 x 7.30 – 9.30 x 16.00 – 18.00 

9. Komunitné  centrum  –  Bambusky  
Bambusky 11195 

10.00 – 12.00 x 15.00 – 17.00 x 10.00 – 12.00 

 

NEMOHLI STE SA SČÍTAŤ SAMI, ANI S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY?
NEMÔŽETE SA DOSTAVIŤ NA KONTAKTNÉ MIESTO?
POŽIADAJTE O MOBILNÉHO ASISTENTA SČÍTANIA!

 
KONTAKTY NA NAHLASOVANIE ŽIADOSTÍ O MOBILNÉHO ASISTENTA

Tel. č. na MsÚ: + 421 43 4204 150 -152  
mobil: + 421 918 797 118  

email: mesto@martin.sk alebo lubica.turcanova@martin.sk 
      

j
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Martinčania sa dočkali. Do susedných Vrútok sa už dostanú  
pohodlne po cyklotrase
n To, na čo čakali mnohí Martinčania, sa 
konečne podarilo. Od 18. mája sa môžu do 
susedných Vrútok dostať na bicykli po no-
vovybudovanej cyklotrase. 

 Takmer trojkilometrový úsek spájajúci 
dve susedné mestá spĺňa najmodernejšie 
štandardy čo sa týka povrchu, označenia  
i osvetlenia. Povrchovo je upravená asfal-
tobetónom. Výstavba cyklotrasy prebiehala 
od augusta 2018 a financovaná bola z fondov 

EÚ. Martinskú časť cyklotrasy realizovala spo-
ločnosť Doprastav, a. s., v úseku od Pltníkov 
po pravej strane nábrežia rieky Turiec popod 
cestu I/18 až po koniec gaštanovej aleje a ku 
križovaniu s cestou III/018242 s pokračova-
ním cez novú lávku na ľavý breh Turca, kde 
sa plynule napája na vrútockú časť. Tá končí 
na križovatke Matušovičovského a Čachov-
ského radu. Pozdĺž trasy je umiestnených päť 
cyklistických odpočívadiel s drobným mobili-
árom. Z pohľadu prírody bol rešpektovaný čo 
najminimálnejší zásah do zelene a životného 
prostredia. „Sme veľmi radi, že spúšťame do 
prevádzky toto dielo, ktoré by malo slúžiť pre-
dovšetkým rekreačným cyklistom. Na týchto 
trasách by nemali byť nejaké preteky. Naozaj 
pripomínam, že cyklotrasa je určená predovšet-
kým pre bicykle, ale zároveň vyzývam všetkých 
cyklistov, aby boli ohľaduplní aj voči iným. Ak 
sa tu objaví mamička s kočíkom, alebo chodec, 
naozaj buďme k sebe tolerantní. Bol by som 
rád, keby sa cyklotrasa stala miestom vzájom-
nosti a ohľaduplnosti, aby nebola zdrojom kon-

fliktov,“ povedal po slávnostnom prestrihnutí 
pásky primátor mesta Ján Danko. Na jeho slo-
vá nadviazal aj Martin Beniač, riaditeľ Závodu 
Žilina spoločnosti Doprastav, a. s., „Nech mes-
tu Martin slúži. Za seba som presvedčený, že je 
to dobre odvedená práca a verím, že bude na- 
ozaj slúžiť a spĺňať svoj účel dlhé roky.“ Výstav-
ba cyklotrasy stála 1,8 milióna eur a mesto 
Martin sa na nej podieľalo objemom približ-
ne 14 % z investície. Cyklotrasa bude v bu-
dúcnosti plynule nadväzovať na cykloprepo-
jenie Žilina – Vrútky – Martin. 
 TV Turiec

Slávnostné prestrihnutie pásky  foto: autor

Otvorenie novej cyklotrasy  foto: autor
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Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
n Aj v  roku 2021 bude mesto Martin 
distribuovať rozhodnutia o miestnych da-
niach a  poplatku za komunálne odpady 
obyvateľom mesta priamo do domácnos-
tí.
 Mesto Martin informuje obyvateľov, že 
koncom mája 2021 začnú do domácností za-

mestnanci mesta Martin doručovať rozhod-
nutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane 
za psa a poplatku za komunálne odpady za 
rok 2021. Obyvateľom, ktorých sa nepodarí 
zastihnúť v  mieste pobytu, budú doručené 
rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej 
pošty do vlastných rúk s opakovaným doru-

čením. Ak si obyvateľ nevyzdvihne písom-
nosť do 15 dní od jej uloženia, považuje sa 
posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, 
aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Oby-
vateľom, ktorí majú zriadenú elektronickú 
schránku, budú rozhodnutia zaslané elektro-
nicky. Mesto Martin

Vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd zo žúmp
n Mesto Martin upozorňuje občanov, 
že dňom 15. marca 2018 novelizáciou 
zákona o  vodách č. 364/2004 Z. z. sa 
sprísnili podmienky likvidovania obsahu 
žúmp na Slovensku. Zákon jednoznač-
ne zadefinoval kde,  akým spôsobom sa 
zneškodňujú tieto odpadové vody a ako 
sa kontroluje plnenie tejto povinnosti. 
 V  zmysle zákona o  vodách je povinnosť 
každej fyzickej osoby, ktorá vlastní žum-
pu na odpadové vody, likvidovať ich spô-
sobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona 
o  vodách, a  to odvozom do čistiarne od-
padových vôd. Tieto odvozy sú oprávnené 
vykonávať prevádzkovatelia verejnej kanali-
zácie, obec a oprávnená osoba podľa oso-
bitného predpisu. Je teda zakázané likvido-
vať, resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp 
do rigolov, na cesty, na voľné priestranstvá 
zelene obce a ani svojvoľným vývozom na 
okolité polia.
 Od producentov odpadových vôd aku-
mulovaných v žumpách s účinnosťou od 15. 

septembra 2020 môže obec a orgán štátnej 
vodnej správy kontrolovať doklady o odvo-
ze odpadových vôd dva roky dozadu. Od 
15. septembra 2018 sú občania povinní 
odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, 
ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp im 
ich musia vydať v  rozsahu ako je uvede-
né v  zákone. Preto žiadame občanov, aby 
si predmetné doklady odkladali. V prípade 
potreby a podozrenia na nesprávne nakla-
danie s  odpadovými vodami bude mesto 
Martin producentov odpadových vôd vy-
zývať na predloženie dokladov o  odvoze 
odpadových vôd. Pre účely kontroly musia 
disponovať s týmito dokladmi obidve stra-
ny.  
 Doklad o odvoze odpadových vôd obsa-
huje meno, priezvisko a adresu toho, komu 
bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dá-
tum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 
množstvo vyvezených odpadových vôd, ná-
zov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vy-
konala a adresu čistiarne odpadových vôd.

 Ďalej vás upozorňujeme, že podľa § 36 
ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 
komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú 
v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných 
obyvateľov, sa musia odvádzať a  prejsť 
čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, 
kde výstavba verejnej kanalizácie nepred-
stavuje prínos pre životné prostredie, ale-
bo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, 
možno použiť individuálne systémy, ale-
bo iné primerané systémy, ktorými sa do-
siahne rovnaká úroveň ochrany životného 
prostredia ako pri odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systé-
mami sú najmä vodotesné žumpy alebo 
malé čistiarne odpadových vôd. Použitie 
individuálneho systému alebo iného pri-
meraného systému v  povolení pri vodo-
tesných žumpách odôvodní a povolí prí-
slušný orgán štátnej správy a  pri malých 
čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej 
vodnej správy.
 Mesto Martin

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
n Výzva na predkladanie žiadostí o  po-
skytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin 
v  oblasti zdravotníctva a  sociálnych slu-
žieb v roku 2021 s  názvom „Optimisticky 
do ďalších dní“  je zameraná na postcovi-
dový syndróm.
 Cieľom je naštartovať spoločenský život, 

vrátiť sa do „normálu“ a  plnohodnotne uží-
vať kultúrny, spoločenský život, aktívne tráviť 
voľný čas s  dôrazom na dodržiavanie opat-
rení pri ohrození verejného zdravia nariade-
ných Úradom verejného zdravotníctva SR. 
 Ostatné podmienky zostávajú nezmenené 
v  zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Martin č. 130 o  poskytnutie dotácií 
z  rozpočtu mesta Martin do oblasti kultúry, 
školstva, vzdelávania a mládeže, zdravotníc-
tva a  sociálnych služieb, charity, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja. 
 Termín na predkladanie žiadosti je do  
15. 6. 2021. Mesto Martin

Výzva na spoluprácu ku Komunitnému plánu
n Vážení zástupcovia organizácií, po-
skytovatelia sociálnych služieb a občania, 
na základe národných priorít rozvoja soci-
álnych služieb mesto Martin v  súčasnosti 
pripravuje Komunitný plán sociálnych 
služieb v spolupráci s poskytovateľmi so-
ciálnych služieb ako aj prijímateľmi sociál-
nych služieb v jej územnom obvode.

 Týmto by sme vás chceli informovať o mož-
nosti podieľať sa na procese komunitného 
plánovania, kde s vašou pomocou dokážeme 
stanoviť priority v poskytovaní sociálnych 
služieb na území nášho mesta.

 Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do 
dotazníkového prieskumu dostupného:
1. Na webovej stránke mesta Martin.
2. Vytlačený dotazník na vyplnenie bude do-   
 stupný:

  – vo vestibule Mestského úradu, Námestie  
   S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin,

  – Jedáleň a denné centrum, Ul. Škultétyho  
   15, 036 01 Martin.

3. V mestských častiach:
  – Ul. Dúbravca (Jantár – Košúty II) 3. 6. 2021  
   od 14.00 – 15.00,

  – ZŠ Dolinského (Priekopa) 3. 6. 2021 od  
   14.00 – 15.00,

 – Jilemnického ul. (zábavné centrum Kocka 
 – Sever) 8. 6. 2021 od 14.00 – 15.00,

 – Záturčianska ul. (Hasičský zbor – Záturčie),  
 8. 6. 2021 od 14.00 – 15.00,

 – Námestie  protifašistických  bojovníkov 
  (Podháj) 10. 6. 2021 od 14.00 – 15.00,
 – Ul. D. Michaelliho (parkovisko pri zmrzline  
 Adria – Ľadoveň) 10. 6. 2021 od 14.00 
 do 15.00.

 
Vaše názory, návrhy a podnety môžete zaslať 
do 30. 6. 2021 prostredníctvom emailu na ad-
resu: kpss.mestomartin@gmail.com
 Mesto Martin
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Umenie komunikácie
n Kto si v našom meste pozrel 29. aprí-
la zasadnutie Mestského zastupiteľstva  
v Martine potreboval na celý prenos veľmi 
silný žalúdok. Ja som to urobila, a preto mi 
nedá zareagovať. 
 To čo predviedli niektorí naši poslanci bolo 
hrubo za čiarou. Už niekoľko týždňov rezo-
nuje v meste téma spoplatnenia parkovania 
a  uznávam, že občania sú nahnevaní a po-
búrení. Keď sa táto téma otvorila na zastu-
piteľstve nestačila som sa diviť. Je pravda, že 
parkovacia politika nebola dokonale odko-
munikovaná. Je pravda, že občania nemajú 
podrobné informácie. Ale vždy je potrebné 
konštruktívne veci komunikovať. A práve 
komunikácia sa stala aj v našom mestskom 
parlamente v tomto volebnom období ka-
meňom úrazu. Osočovanie, nadávky, do-
konca niekedy aj vulgárnosti sa začali brať 
ako samozrejmosť. Je smutné, že sú mierené 
voči predstaviteľom mesta. Vedenie, možno 
v dobrom úmysle, prvé náznaky neadekvát-
neho správania prešlo mlčaním a pár poslan-
com sa rozviazal jazyk v nie práve vhodnej 
konverzácii. Možno niekto už držal v ruke 

vysokoškolský diplom, keď niekto, kto dnes 
nemá pokoru a  úctu, ešte nebol ani len na-
plánovaný na príchod na tento svet. Mňa ako 
občianku to vyrušuje a nepáči sa mi to. Mož-
no preto, lebo roky sledujem zastupiteľstvo  
a poslancov. Umenie komunikácie, aké tu 
bolo v minulých volebných obdobiach od- 
išlo a nevie nájsť cestu späť. Poslanci sú ľu-
dia, ktorých sme si zvolili. Mazali nám medo-
vé motúzy a tvárili sa, že oni sú tí TOP. Dnes, 
keď vidíme ich úroveň komunikácie, mnohí 
by sme najradšej zobrali svoj krúžok na hla-
sovacom lístku späť. Aj ten najlepší nápad, 
najlepšie riešenie, najskvelejšia myšlienka 
zostanú odvrhnuté pokiaľ nie sú dostatočne 
a, hlavne, kultúrne odkomunikované. Možno 
predtým, ako si sadnete nabudúce do posla-
neckej stoličky, zatvorte oči a predstavte si, že 
vás sledujú nielen oči občanov, ale aj vašich 
detí. Chceli by ste im byť asi vzorom. Tak skús-
te rátať do desať, kým začnete svoj príspevok 
hovoriť do mikrofónu… Neberte si zlé príkla-
dy zhora, začnite dávať dobrý príklad zdola.

 Jana Cikhartová

Neoprávnené zaberanie verejného prie- 
stranstva vrakom vozidla
 Dňa 20. 5. 2021 o 15.45 hod. zistila hliadka 
MsP na Severnej ulici neoprávnené zaberanie 
verejného priestranstva vrakom vozidla tov. 
zn. ŠKODA, modrej farby, ktorého majiteľom 
je J. Z. Za spáchanie priestupku bola meno-
vanému uložená pokuta v blokovom konaní 
a zároveň mu bola uložená povinnosť odstrá-
niť vrak vozidla do 23. 5. 2021.

Požívanie alkoholických nápojov na verej-
nom priestranstve – VZN č. 119
 Dňa 20. 5. 2021 o  11.37  hod. bolo pro-
stredníctvom MKS zistené, že v podchode na 
Ulici Kohútovej požívajú neznáme osoby al-
koholické nápoje na verejnom priestranstve. 
Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na miesto 
o 11.42 hod., zistila, že porušenia VZN mesta 
Martin č. 119 o obmedzení alebo zákaze pre-
daja, podávania a  požívania alkoholických 
nápojov sa dopustili bezdomovci P. K. a B. B. 
Za spáchanie priestupku boli menovaní rie-
šení napomenutím.

Fajčenie na nástupišti SAD
 Dňa 17. 5. 2021 o 16.45 bolo prostredníc-
tvom MKS zistené, že na nástupišti SAD na 
Ulici Novákovej fajčia neznáme osoby. Hliad-
ka MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 16.49 
hod., zistila, že porušenia zákona č. 377/2004 
Z. z. o ochrane nefajčiarov sa dopustili M. K. 
a M. P. Za spáchanie priestupku boli menova-
ní riešení napomenutím.

Uloženie odpadu mimo určeného miesta
 Dňa 18. 5. 2021 o 11.10 prijala hliadka MsP 
pokyn na preverenie podnetu, že pred byto-
vým domom na Ulici Hurbanovej je skládka 
odpadu. Hliadka MsP po príchode na miesto 
o  11.30 hod., zistila, že porušenia zákona  č. 
79/2015 Z. z. o  odpadoch sa dopustila A. Š. 
tým, že uložila odpad (starý nábytok) mimo 
určeného miesta. Za spáchanie priestupku 
bola menovanej uložená pokuta v blokovom 
konaní a  zároveň jej bol uložený termín na 
odstránenie odpadu do 21. 5. 2021.

Porušovanie opatrení v rámci vyhlásené-
ho núdzového stavu 
 Dňa 7. 5. 2021 o 21.10 hod. bolo prostred-
níctvom MKS zistené, že na Ulici 29. augusta 
sa aj napriek zákazu vychádzania pohybujú 
viaceré osoby. Hliadky MsP, ktoré sa dostavili 
na miesto o 21.15 zistili, že porušenia zákona 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľ-
stva sa dopustili L. F., C. Č., F. K. a M. Č. Za spá-
chanie priestupku bola menovaným uložená 
pokuta v blokovom konaní.
 Mestská polícia Martin

Z denníka MsP

Mesto hľadá referenta stavebného úradu
Náplň práce:
vykonávanie procesných úkonov pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní v zmysle 
stavebného zákona a to:
– územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia,
– povolenia odstránenia stavieb,
– zmeny stavieb pred dokončením, zmeny užívania stavieb (vydanie rozhodnutia),
– ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
Ponúkame:
– zaškolenie – práca je vhodná aj pre absolventov,
– možnosť vzdelávania – získanie osobitného kvalifikačného predpokladu,
– stabilné sociálne prostredie, sociálne benefity, v kolektívnej zmluve zapracovaný
   13. a 14. plat, pružný pracovný čas. 
Platové podmienky: 
odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. – platová trieda 6 – základná zložka 
mzdy v rozsahu 871,50 – 1 046,00 eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, plus 
osobný príplatok, štvrťročné odmeny. Po získaní osobitného kvalifikačného predpokla-
du zaradenie do platovej triedy 7 – plat v rozmedzí 922,50 – 1 107,00 eur, plus osobný 
príplatok, odmeny.
Spôsob prihlásenia:
prihlášku a ďalšie doklady je potrebné doručiť najneskôr 10. 6. 2021, resp. najne-
skôr 10. 6. 2021 podať zásielku poštovou prepravou.
Doklady:
žiadosť, životopis, motivačný list, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenia o bezúhonnosti 
a zdravotnej spôsobilosti.
Podrobné informácie o výberovom konaní: na www.martin.sk, sekcia voľné miesta.
Termín výberového konania bude stanovený tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj absolven-
ti štúdia v akademickom roku 2020/2021.
Kontakt:
Ing. Katarína Pacnerová
Tel.: 043/420 42 10, mobil 0905 735 336, e-mail: pacnerova@martin.sk 
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n V roku 2021 si pripomíname 100. výro-
čie narodenia a 5. výročie úmrtia maliara 
Ladislava Záborského, ktorý sa významne 
zapísal do dejín hlavne sakrálneho ume-
nia na Slovensku.

 Jeho tvorbe je venovaná aj jedna z aktuál-
nych výstav v Turčianskej galérii. Charakteri-
zuje ju výrok samotného autora. Nebo je tak 
závažná realita, že sám Boh sa dal ukrižovať, 
aby nám ho otvoril!
 Zachytáva v retrospektívnom zábere au-
torovu tvorbu, ktorá vznikala od konca 30. 
rokov 20. storočia až do prvej dekády 21. 
storočia s ambíciou predstaviť rozmanitosť 
a členitosť tém a motívov, ku ktorým sa La-

dislav Záborský vracal počas svojej 75-ročnej 
tvorivej cesty.
 Narodil 22. januára 1921 v Tisovci. Študo-
val na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde sa 
jeho výtvarný talent prejavil naplno aj vďaka 
podpore profesora kreslenia. V štúdiu po-
kračoval na oddelení maľby a kreslenia Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislave 
u prof. M. Benku, D. Millého a J. Mudrocha. 
Jedným z jeho prvých úspechov bola účasť 
na medzinárodnej súťaži mladých umelcov 
vo Florencii (1942). V r. 1943 sa zúčastnil sku-
pinovej výstavy najmladšej generácie sloven-
ských výtvarných umelcov v Bratislave.
 Počas 2. sv. vojny sa oženil so študentkou 
francúzštiny a latinčiny Gabrielou, rod. Barto-
šovou. Do Martina prišiel v roku 1944, kedy 
nastúpil do Neografie na miesto grafika. Po 
skončení vysokej školy (1945) získal miesto 
profesora kreslenia a deskriptívnej geomet-
rie na Gymnáziu v Martine.
 Prvú samostatnú výstavu mal v Košiciach 
(1946). Pre silnú duchovnú tematizáciu svojej 
tvorby inklinoval názorovo i ľudsky k umel-
com, s ktorými ho spájal vzťah ku kresťan-
ským hodnotám.

 V závere roku 1953 
ho za svoje náboženské 
presvedčenie a aktivity 
zatkli a odsúdili na 7 ro-
kov. Počas tohto obdo-
bia vzniklo tridsať básní 
inšpirovaných osobnou  
duchovnou  skúsenosťou.
 V roku 1957 bol pod-
mienečne prepustený 
na slobodu. Ešte dlho 
potom zažíval dôsledky 
perzekúcie, nemohol 
sa zamestnať, slobod-
ne tvoriť… Uchýlil sa do 
vnútornej emigrácie, ale 
neuhol. V tej dobe sa mu 
dostalo iba minimálnych 
pracovných príležitostí, 
príležitostne ilustroval 
knihy pre deti. Od polo-
vice 60. rokov do r. 1989 
realizoval výzdobu v 25 
kostoloch po celom Slo-
vensku. Išlo o figurálne 
či abstraktné vitráže re-
alizované rôznymi tech-
nikami. Pečať jeho ume-
nia nájdeme aj v kostole  
v Martine, Sučanoch či 
Turčianskych Tepliciach. 
V tej dobe vytvoril aj 34 
cyklov Krížových ciest. 
 Po uvoľnení politickej 

klímy v socialistickom Československu strávil 
so svojou rodinou dva roky (1968 – 1969) vo 
Francúzsku, kde sa venoval štúdiu umenia 
určeného do interiéru sakrálnej architektúry.  
V r. 1969 počas dvojmesačného pobytu  
v Ríme namaľoval pre Pápežský ústav Cyrila  
a Metoda veľkorozmerný obraz oboch svät-
cov. Ešte v tom istom roku vytvoril nástenné 

maľby technikou al secco pre kostol na pred-
mestí Paríža. Venoval sa i voľnej tvorbe, rozví-
jal predovšetkým umenie krajinomaľby.
 Už v r. 1969 sa dočkal úplnej rehabilitácie, 
ktorú normalizačný režim o niekoľko mesia-
cov opäť zrušil. Definitívne bol rehabilitovaný 
až v roku 1990 po zmene politického režimu.
 Po roku 1989 sa takmer výlučne venoval 
evanjelizačnej maľbe. Obrazy považoval za 
nástroj evanjelizácie, misijné poslanie a príle-
žitosť pre duchovnú meditáciu.
 Dielo Ladislava Záborského prináša po-
solstvá kresťanskej morálky, definuje dobro 
a zlo, lásku a nenávisť, ponúka odpovede na 
existenciálne otázky ľudstva, ktoré ho sprevá-
dzajú od stvorenia.
 Jeho diela sú početne zastúpené v domá-
cich a zahraničných súkromných zbierkach. 
Jeho Vyhnanie z raja (1943) je súčasťou stálej 
expozície Turčianskej galérie. Ladislav Zábor-
ský sa svojím celoživotným dielom etabloval 
na popredné miesto v oblasti sakrálneho 
umenia na Slovensku.
 Ešte počas svojho života sa mu zaň dosta-
lo i spoločenského uznania v podobe Zlatej 
medaily Ústredia slovenskej kresťanskej inte-
ligencie (1993), Ceny primátora, Cena mesta 
Martin (1999), Ceny Fra Angelica (2005) od 
Rady konferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelanie a kultúru. Pre osobné zástoje 
a hodnoty a Ďakovného listu za osobnú účasť 
v boji proti komunistického režimu od Ústa-
vu pamäti národa (2015). Na sklonku života 
(2016) mu vyšla monografická publikácia, 
ktorú zostavil rímskokatolícky kňaz a obdivo-
vateľ jeho tvorby, Martin Šafárik.
 Ladislav Záborský zomrel 31. decembra 
2016 v Martine. TV Turiec
 zdroj: Turčianska galéria

VýročiaVýročia

Ladislav Záborský sa narodil pred 100 rokmi

Ladislav Záborský  zdroj: Turčianska galéria

Posledný obraz L. Záborského  foto: autor

M E M O R A N D U M
N Á R O D A  

S L O V E N S K É H O
160 rokov 

slovenskej národnej 
histórie v Martine

6. - 7. júna 1861
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MEDIK-M, n. o., poskytuje najkomplexnejšie sociálne služby v Martine a jednou z nich je aj 

prepravná služba.
 V dnešnom článku vám porozprávam o ďalšej sociálnej službe, ktorú robí naša nezisko-
vá organizácia MEDIK-M.
Pre občanov mesta Martin poskytujeme aj prepravnú službu s cieľom skvalitnenia ich ži-
vota a sociálnou inklúziou, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti. Pre-
pravná služba je jedna zo spoločenských potrieb a prioritou v našom meste. Poskytujeme 
ju fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu, ob-
čanom s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na invalidný vozík, ale taktiež aj pre 
seniorov mesta Martin, pre ktorých sú presuny po meste niekedy nepredstaviteľné.

 V MEDIK-M, n. o., máme špeciálne upravené vozidlo FIAT DUCATO so zdvíhacou ploši-
nou. Nevyhnutnou pomôckou pre prepravnú službu je schodolez, ktorý zabezpečí presun 
imobilným klientom po schodoch. Naša prepravná služba vás odvezie a dovezie presne 

tam, kam potrebujete. Väčšina našich klientov potrebuje presun k lekárovi, na nákup alebo presun k rodinnému príbuznému, na chat-
ku, na záhradu. Jednoducho vás bezpečne dopravíme, tam kam máte namierené. Naši profesionálne vyškolení vodiči vás vyzdvihnú  
v dohodnutý čas a taktiež pre vás prídu. Našich klientov prevážame na špeciálne upravenom 9 (8+1)-miestnom osobnom motorovom 
vozidle Fiat Ducato s plošinou pre telesne postihnutých imobilných klientov, ktoré je určené na prepravu podľa vašich špecifických 
požiadaviek. Vlastníme ďalšie 4 osobné motorové vozidlá, vždy pri objednávaní tejto služby určíme, ktoré auto je pre váš presun naj-
vhodnejšie.
 
V rámci tejto služby by sme vám radi predstavili náš sociálny taxík.
Komu sa takáto služba poskytuje?
 Prepravná služba sa poskytuje oprávnenej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným po-
stihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom v zmysle 
posudku vydanom príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre účely kom-
penzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného 
predpisu, alebo oprávnenej fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obme-
dzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo schodoch a obmedzenou schopnosťou 
orientácie v zmysle potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Potrebné doklady a dokumenty
– vyjadrenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k zdravotnému stavu žiadateľa,
– kópia posudku vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, úradom práce, soci-

álnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia pre občanov, odkázaných na individuálnu prepravu motorovým vozidlom 

– ŤZP občanom a ich sprievodcom,
– seniorom nad 62 rokov veku,
– občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

Pozn. Súčasťou výbavy sociálneho taxíka je skladací invalidný vozík, ktorý vám, v prípade potreby, bude zapožičaný.

Táto služba je spoplatnená nasledovne:
– občania s nepriaznivým zdravotným stavom – 0,60 eura/km, 
– občania s posudkom vydaným Ústredím práce, sociálnych veci a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú peňaž-

ný príspevok na prepravu – 0,60 eura/km,
– občania s posudkom vydaným Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nepoberajú 

peňažný príspevok na prepravu – 0,30 eura/km,
– stojné do 30 min – 0,00 eur,
– stojné nad 30 min – 1,00 euro za každú začatú hodinu,
– použitie schodolezu – 0,00 eur.

O prepravnú službu môže požiadať občan mesta Martin, ktorý 
je odkázaný na individuálnu prepravu. Podmienkou je, že musí 
mať trvalý pobyt na území mesta Martin. V prípade záujmu  
o prepravnú službu našou organizáciou, nás kontaktujte na  
t. č. 0918 755 565. Veronika Kulasová, riaditeľka Medik-M, n. o.
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Očami lekára . . .   „Covid-19 sa stane bežnou súčasťou života“
n Veľa Martinčanov ho pozná ako 
poslanca, ale aj svojho lekára. Počas pan-
démie sa však s ním stretávali aj na odde-
lení, kde sa staral o pacientov s ochorením 
Covid-19. Lekár srdcom aj dušou MUDr. 
Slavomír Šuch.

 Pán doktor, pô-
sobíte okrem svojej 
ambulancie, aj ako 
lekár na urgentnom 
príjme. Skoro den-
ne sa tak stretávate 
s pacientmi, ktorých 
privezú na vyšetre-
nie s  ochorením Co-

vid-19. Pamätáte si ešte na svojho prvého 
takéhoto pacienta?
 Ďakujem za túto otázku. Nie je to dávno, 
len niečo vyše roka, ale po hektických me-
siacoch strávených na urgentných príjmoch, 
strávených v overale, s maskou, respirátorom, 
štítom, v  čiapke a  gumákoch, pripomínajúc 
viac kozmonauta, alebo deratizéra ako leká-
ra, sa mi vôbec nevynára tvár toho prvého… 
 Chorí na Covid-19, s  ktorými som v  ne-
mocnici prichádzal do styku, mi splývajú do 
jedného obrazu – modrajúce, vyčerpané tvá-
re, ústa lapajúce po dychu, rezignované oči, 
v ktorých je unavená prosba o pomoc a otáz-
ka „prečo práve ja?“. 

 Pandémia nás tu trápi už viac ako rok. 
Za ten čas ste ošetrili množstvo pacientov  
s  ľahším, ale aj ťažkým priebehom. Určite 
sledujete aj vývoj tohto ochorenia, čo je  
ale podľa vás najdôležitejšie? 
 Najdôležitejšie pre pozitívne testovaných 
je zostať v  karanténe, vyhýbať sa nechráne-
nému kontaktu s  okolím a  minimalizovať 
okruh osôb, s ktorými je v kontakte. Dôležité 
je užívať od prvého dňa všetky doporučené 
podporné lieky a vitamíny, o ktorých vieme, 
alebo si myslíme, že sú prínosom v  tomto 
ochorení. Pri zhoršovaní stavu, alebo objave-
ní sa nových závažnejších príznakov viac dní 
od pozitívneho testu, je vhodné absolvovať 
lekárske vyšetrenie s RTG hrudníka a vyšetre-
ním zápalovej aktivity, aby sa včas liečili akút-
ne systémové poškodenia organizmu spôso-
bené vírusom, ako je napríklad zápal pľúc. 
 Pre ľudí je dôležité nerezignovať na proti-
pandemické opatrenia zabraňujúce nekon-
trolovanému šíreniu vírusu medzi ľuďmi – to 
znamená byť opatrný v  nechránených kon-
taktoch, naďalej sa vyhýbať miestam s kon-
centráciou osôb v  uzavretých priestoroch, 
naďalej používať v  dobrej viere ochranné 
prostriedky tam, kde môžem nakaziť iné-
ho, alebo kde by iný mohol nakaziť mňa.  
Pre spoločnosť považujem ako lekár za naj-

dôležitejšie v  čo najkratšom čase zaočkovať 
čo najväčší počet ľudí. 
 Bohužiaľ, medicínsky problém, akým 
ochorenie Covid-19 je spolitizovaný, využíva 
sa na vnútropolitický boj, na presadzovanie 
rôznych geopolitických záujmov, zneužíva sa 
na medializáciu marginálnych extrémistic-
kých názorov, bludov, konšpiračných teórií. 
Na dlhodobo traumatizovanej a  vystrašenej 
verejnosti si robia mediálny priestor rôzne 
myšlienkové, pseudovedecké, ideové a  po-
litické prúdy, ktoré by inak živorili na okraji 
mediálneho záujmu. A,  bohužiaľ, táto dys-
topická doba vyplavila na povrch aj pseu-
dolídrov, politických aj pseudoodborných 
snaživých diletantov, plniacich si svoje vízie, 
realizujúcich svoje deštruktívne opatrenia 
s celospoločenským dosahom, dosť často od-
trhnuté od vedeckých poznatkov ako účinne 
zvládať epidémiu vírusu. 

 Momentálne je v „kurze“ nedostatok 
podporných liekov na úspešné prekona-
nie ochorenia. Máte osobnú skúsenosť 
s  použitím lieku Ivermectin? Dokáže 
v  začiatku tento liek pomôcť pacientovi, 
aby sa nedostal až do pokročilého štádia 
ochorenia, ktoré neraz končí fatálne?
 Nemyslím, že dnes je ešte nedostatok lie-
ku tohto, alebo že by si ho ten, kto ho chce 
v  liečbe či prevencii ochorenia Covid-19 
použiť, nevedel zaobstarať. Liek je vo vše-
obecnosti dostupný na základe lekárskeho 
predpisu v  lekárňach a  lekári, ktorí si overili 
jeho efekt v určitých fázach ochorenia a majú 
s ním dobrú osobnú skúsenosť ho môžu svo-
jim pacientom predpisovať. 

 Aký je váš názor na očkovanie. Pripraví 
nám očkovanie slobodu?
 Môj názor na očkovanie je veľmi jasný: Čím 
skôr treba zaočkovať čo najväčšiu časť popu-
lácie, pričom pri výbere typu vakcín musí le-
kár zohľadniť vek, pohlavie a zdravotný stav 
osoby, ktorej vakcínu ide podávať. Vakcínu, 
tak isto ako žiadny z  liekov či medicínskych 
látok, nesmie posudzovať ani indikovať či vy-
jadrovať sa k nej ktokoľvek iný ako lekár a už 
vôbec nie politik, politický analytik, novinár 
alebo anonymná „fejsbúková“ komunita. 
Vakcinácia je jedinou cestou a v to verím bez-
výhradne, ako s čo najmenším počtom obetí 
a čo najrýchlejšie prekonať pandémiu a do-
stať spoločenské a  sociálne vzťahy do doby 
„predcovidovej“.

 Viem, že je to hypotetická otázka, ale 
máte aspoň predstavu, kedy by sme sa 
mohli dostať zas úplne do normálneho ko-
lobehu života? 

 Ak tým myslíte zdravotné zvládnutie 
pandémie – predpokladám, že do jedné-
ho-dvoch rokov sa ochorenie stane bežnou 
súčasťou nášho životného prostredia, pre-
stane predstavovať nevyspytateľné smrteľné 
riziko a ľudstvo sa s ním naučí žiť, kontrolovať 
jeho šírenie a liečiť ochorenia, ktoré spôsobu-
je. Rozhodujúcu úlohu v tomto procese, pod-
ľa môjho názoru, nebudú zohrávať žiadne 
drahé alebo zázračné lieky či prostriedky, ale 
vakcinácia, oslabovanie virulencie a  toxicity 
vírusu postupom času a  adaptáciou imunit-
ného systému ľudí. 
 Sociálno-spoločenský rozmer návratu do 
normálneho života si netrúfam odhadnúť, 
keďže pandémia a jej riešenie sa stala politic-
kým a ekonomickým bojiskom. 

 Prichádza čas dovoleniek, skúste ľuďom 
pripomenúť na čo by aj počas dovolenky 
nemali zabúdať. Je bezpečné cestovať do 
iných krajín? 
 Cestovať do iných krajín nepovažujem za 
viac nebezpečné, ako cestovať po Slovensku. 
Pri dodržiavaní všetkých zásad ochrany pred 
ochorením, pri poznaní svojho zdravotného 
stavu a po absolvovaní kompletnej vakciná-
cie či prekonaní ochorenia, nevidím v cesto-
vaní do epidemiologicky „bezpečných krajín“ 
zásadný problém, ktorý by neúnosne zvýšil 
riziko ochorenia. 

 Sám ste prekonali ochorenie, momen-
tálne sa v  lekárskych kruhoch preberá 
dosť často aj otázka čo po ochorení? Ako 
sa treba zotavovať? Ako dlho približne 
trvá doba na zotavenie, aj keď u každého 
je to asi individuálne. Čo by ste im ako le-
kár odporúčali?
 V  mojom konkrétnom prípade som zistil, 
že prekonaním samotného ochorenia nič 
nekončí, naopak, môže to byť len začiatok 
pomalých a  plazivých, vo vlnách prichádza-
júcich a  odchádzajúcich ťažkostí, ktoré brá-
nia človeku v  plnohodnotnom „predcovido-
vom“ živote. Preto všetkých, ktorí Covid-19 
prekonali, chcem varovať pred príliš rýchlym 
naskočením do bežného pracovného živo-
ta. Treba k  ochoreniu zachovať rešpekt, len 
postupne zvyšovať psychické a fyzické zaťa-
ženie, naďalej zásobovať telo všetkým vita-
mínmi a minerálmi, ktoré sú nápomocné pri 
rekonvalescencii. V prípade pretrvávania, či 
zhoršovania ťažkostí, ktoré sa môžu zjaviť aj 
s odstupom niekoľkých týždňov či mesiacov 
od  prekonania ochorenia, je dobré sa obrá-
tiť na posúdenie ich závažnosti na svojho 
všeobecného lekára pre dospelých.

 Jana Cikhartová
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n Mesto Martin už dlhodobo podporuje 
projekt Mladý záchranár. Ten je súčasťou 
publikácie Martinský záchranár, ktorú do-
stáva každý martinský žiak zdarma. 

 V rámci projektu sa môžu deti každý rok za-
pojiť do pripravených súťaží a následne stojí 
neľahká úloha pred odbornou porotou, ktorá 
musí vybrať z výborných prác tie najlepšie. 
Inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku. 
Tentoraz bola vyhlásená výtvarná súťaž na 
tému „Bojujeme s vírusmi“ a ocenení boli aj 
žiaci, ktorí ani v náročnom období neprestali 
robiť dobré skutky a pomáhali iným. Súťaže 
Martinského záchranára v tomto roku láma-
li rekordy. Zapojilo sa do nich úctyhodných 
291 žiakov z deviatich martinských základ-

ných škôl. Pred odbornou porotou stála veľká 
výzva, no nakoniec víťazov našli. Ocenenie  
a titul „Mladý záchranár“ si odniesli: 
 Za uskutočnený dobrý skutok na tému 
Pomoc ľuďom počas epidémie: 
 Vivien Čupalová, SZŠ T. Zanovita, 5. A (Pomoc 
mojej starkej počas epidémie), Nina Ďar-
meková, ZŠ P. Mudroňa, 4. B (Pomoc dospe-
lým), Sofia Kofrit, SZŠ T. Zanovita, 4. B (Rúška).
 Za výtvarné práce na tému Bojujeme  
s vírusmi boli ocenení:
Leonard Majtáň, ZŠ A. Dubčeka, 3. C, Jasmína 
Tomašíková, ZŠ N. Hejnej, 3. A, Matúš Pevný, 
ZŠ s MŠ Podhájska, 5. C.
 Okrem jednotlivcov, ocenená bola aj škola 
s najaktívnejšími žiakmi. Prvenstvo, ale naj-
mä Putovný pohár primátora mesta prevzala 
za všetkých svojich zverencov riaditeľka Zák-

ladnej školy Alexandra Dubčeka Dana Brez-
ňanová. 
 Primátor Ján Danko počas oceňovania 
poďakoval deťom, že sa zaujímajú o iných  
a robia aktivity v prospech ľudí, ktorí to po-
trebujú. „Keď máme medzi sebou takých 
úspešných mladých ľudí, ktorí chcú už v takom-
to veku zachraňovať a pomáhať iným, budúc-
nosť nášho mesta, ale aj budúcnosť Slovenska 
má vynikajúcu perspektívu,“ vyzdvihol aktivity 
šikovných žiakov primátor mesta.
 TV Turiec

Oceňovanie mladých záchranárov foto: archív BH

Prvý rozhovor mladého záchranára pre Televíziu 
Turiec  foto: Bruno Horecký

Záchranársky medovník s mottom mladých 
záchranárov  foto: Bruno Horecký

Ocenení mladí martinskí záchranári

n Na začiatku školského roka bola sláv-
nostne predstavená a otvorená školská zá-
hrada, ktorá nielen zvýšila punc Súkromnej 
základnej umeleckej školy v Záturčí, ale 
okamžite začala plniť svoj účel. 

 Žiaci v nej začali tvoriť a v kreatívnom pro-
stredí môžu ešte viac rozvíjať svoj talent. Na-
vyše, vedenie školy nechalo priestor otvorený 
a prístupný aj pre širokú verejnosť. „My sme zá-
hradu zámerne neohradili, chceme, aby z nej mali 
radosť všetci obyvatelia Záturčia. Keď sa pozerá-
me, vidíme, že koľkokrát aj poobede tam sedia na 
lavičkách mamičky s deťmi. Je to pre nás radosť,“ 
zhodnotila riaditeľka školy Libuša Turicová. 

Projekt revitalizácie záhrady sa podarilo usku-
točniť vďaka pomoci viacerých strán. Finančne 
ho podporilo mesto Martin, VMČ Záturčie, fi-
nancovať sa mohol aj vďaka získaným grantom, 
výhrami v sms-kových súťažiach a, v neposled-
nom rade, aj vďaka darom rodičov, pedagógov 
a priateľov školy. Tento úspech školu správne 
nakopol a posunul k ďalšiemu odvážnemu kro-
ku. Snívajú o revitalizácii dnes zanedbaného át-
ria. Ako približuje riaditeľka školy, ide o priestor, 
ktorý by výrazne pomohol k vyučovaniu, k work- 
shopom, k stretávaniu sa detí. „Prostredie kulti-
vuje človeka. A my sme škola, ktorá má kultivovať 
dušu detí,“ zdôraznila Ľubica Turicová. Škola má 

vypracovaný projekt, 
a to ako by malo  
v budúcnosti átrium 
vyzerať približuje vi-
zualizácia. Nepôjde 
síce o lacnú záleži-
tosť, no skúsenosti  
z revitalizácie záhra-
dy dávajú nádej, že školu v tom ani tentoraz 
nenechajú jej priaznivci samú. Doteraz sa už 
podarilo získať nejaké prostriedky, škola bola 
úspešná v niekoľkých projektoch, podporila ho 
jedna z komerčných bánk a pomoc prisľúbil aj 
primátor mesta. Škole sú naklonení aj poslanci 
VMČ Záturčie a jeden z nich, Róbert Gajdoš, po-
mohol zaregistrovať projekt revitalizácie átria 
na platforme StartLab, kde ho je možné pod-
poriť ľubovoľnou čiastkou. „Cez StartLab sme 
požiadali o 4 500 eur. Zbierka trvá celkovo 45 dní 
a všetko potrebné je uvedené na našej webovej 
stránke. Veľmi sa budeme tešiť, ak nám aj tento-
raz ľudia pomôžu a spoločne vytvoríme dôstojný 
priestor pre nás všetkých,“ uzavrela s nádejou ria-
diteľka školy. TV Turiec

V škole snívajú sen o tvorivom a kreatívnom átriu. Pomôcť splniť ho môžeme všetci 

Vizualizácia   zdroj: SúZUŠ

Pôvodný stav  foto: SúZUŠ
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n Rok 2020 priniesol do našich životov 
veľké zmeny, ktoré zasiahli celý svet. 
 Tak ako mnohé firmy a organizácie, aj 
občianske združenie CEV Turiec muselo re-
agovať na vzniknutú nepríjemnú situáciu. 
V kalendárnom roku 2020 prebiehala envi-
ronmentálna výchova na pracoviskách do 
vyhlásenia prvého núdzového stavu. Počas 
uplynulých letných prázdnin sme si vyskúšali 

aj denné prímestské tábory, ktoré sa usku-
točnili v okolí Turčianskej Štiavničky a v okolí 
Blatnice. Programy boli zamerané na 4 živly  
a ich prepojenie na environmentálne témy. 
Nakoľko mali prímestské tábory pozitívnu 
odozvu ako u detí tak i u rodičov, rozhodli 
sme sa ich zorganizovať aj počas tohtoroč-
ných letných prázdnin.

 Začiatkom školského roka sme do sprísne-
ní opatrení v októbri ponúkli školám možnosť 
environmentálnych aktivít priamo v prírode, 
čomu sa tešili deti a my s nimi. Následne sa 
pandemická situácia zhoršila natoľko, že boli 
všetky aktivity mimo škôl vylúčené. Hľadali 
sme ďalšie riešenia a nakoniec sme envi-
ronmentálnu výchovu preniesli priamo do 
škôl (za dodržania všetkých hygienických 
nariadení). Naše programy pre 4. ročník boli 
zamerané na živel vody a pre 5. ročník na les-
ný ekosystém s hlavným hrdinom Papekom. 
Popritom sme sa starali o našich stálych i no-
vých zvieracích kolegov v Turčianskej Štiav-
ničke. Od uvoľnenia opatrení v apríli prebie-
hajú v školách opäť aktivity pre 4. ročník, kde 
deti putujú so sprievodcom Kvapkom vzác-
nymi miestami v Turčianskej kotline a ten im 

vysvetľuje, ako by sme mali pristupovať k na-
šej najvzácnejšej tekutine.
 Napriek nepriaznivej situácii, školy i deti 
vítajú spomínané aktivity a spätné pozitívne 
reakcie potvrdzujú, že sú zmysluplné. Nená-
silnou a hravou formou vytvárajú u detí pozi-
tívny vzťah k prírode a využívajú tiež kritické 
myslenie na riešenie súčasných environmen-
tálnych problémov. Ak chceme zachovať 
našu planétu použiteľnú pre nasledujúce ge-
nerácie, jednou z najlepších možností je zá-
žitkové vyučovanie priamo v teréne, priamy 
kontakt so zvieratami, vďaka ktorému si deti 
prehlbujú záujem k všetkému živému a svoj-
mu okoliu. Pevne veríme, že sa podarí stabi-
lizovať vzniknutú náročnú situáciu a že budú 
naše programy spestrením a obohatením pre 
deti aj v roku 2021.
 Martin Kondek

ŠkolstvoŠkolstvo

Environmentálna výchova v čase pandémie

Environmentálna výchova v Turč. Štiavničke
  foto: archív CEV Turiec, o. z.

Prímestské environmentálne tábory v prírode Turca
  foto: archív CEV Turiec, o. z.

Konferencia TEDxYouth@MaláHora
n Dňa 29. 4. 2021 sa v  priestoroch Jes-
seniovej lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského v Martine uskutočnil prvý roč-
ník celosvetovo známeho vzdelávacieho 
podujatia TEDxYouth@MaláHora, ktorý 
organizovali mladí Martinčania a členovia 
Parlamentu mladých Martin. 
 Z  dôvodu epidemiologických opatrení sa 
podujatie konalo online. To však nezabránilo 
tomu, aby sa na ňom predstavili úspešní a in-
špiratívni rečníci, ktorí so svojimi vystúpenia-
mi priblížili mladému publiku rôzne témy, či 
už z akademického, alebo praktického života. 
Témou podujatia bolo ,,Quo vadis? Kam krá-
ča mládež‘‘. 
 Na tohtoročnom TEDxYouth@MaláHora sa 
predstavilo 8 rečníkov z celého Slovenska a aj 
zo zahraničia. Ako prvá vystúpila Lucia Košťá-
lová s témou, ktorá sa zaoberala nízkym seba-
vedomým u mladých ľudí a spôsobmi, ako ho 
získať. Po nej nasledovala speváčka a podni-
kateľka Celeste Buckingham, ktorá sa s divák-
mi podelila o  svoje skúsenosti s  psychickou 
nepohodou a  problematikou komentovania 
postavy druhých ľudí a  ukázala, že človek, 
ktorý má podobné problémy, v  tom nie je 
sám. Po krátkej prestávke vystúpil so svojou 

rečou Tomáš Sakal a  priblížil nám, čo nám 
dáva škola a  čo od nás reálne požadujú za-
mestnávatelia, či čo v  živote človek využi-
je. Po Tomášovi diváci privítali Martinčana 
Nama Nguyena, zakladateľa vietnamského 

bistra NhaBe. Namo porozprával o  tom, že 
je v  poriadku, ak mladý človek nevie, kam 
momentálne smeruje, pretože aj cesta býva 
často cieľom.
 V druhej polovici programu vystúpili s od-
bornejšími témami Nika Kocúrová a  Michal 
Račko. Nika, ktorá študuje na Imperial Colle-
ge v  Londýne, vo svojom vystúpení nazrela 
do pozadia modernej medicíny a práce ved-
cov a priniesla aj výhľad do výskumu v oblas-
ti génovej terapie a  výskumu liečby Alzhei-

merovej choroby. Michal sa venoval umelej 
inteligencii, tomu, ako funguje, či nás dokáže 
ako ľudstvo predstihnúť a či sa tak náhodou 
už nestalo. Napokon, ako poslední dvaja 
rečníci sa predstavili Stanislav Jozef Krištofík 
z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý publi-
ku priblížil koncept akademickej debaty a jej 
prínos pri formulovaní argumentov a  kri-
tickom myslení, a  stand-up komik Michael 
Szatmary s  odkazom mladej generácii, aby 
sa nebáli a aby verili vo svoje schopnosti, pre-
tože sú chytrejší a  šikovnejší, ako bola jeho 
generácia.
 Po každom rečníkovi mali účastníci mož-
nosť vstúpiť do moderovanej debaty s reční-
kom, ak boli zaregistrovaní. 
 Podujatie aj napriek technickej náročnos-
ti online formy prebehlo výborne, za čo je 
nutné poďakovať celému organizačnému 
výboru, mestu Martin, Jesseniovej lekárskej 
fakulte UK, Ekobal-u, s. r. o. a ďalším podpo-
rovateľom. Organizátori dúfajú, že pri ďalšom 
ročníku už sa budú môcť diváci s  rečníkmi 
vidieť osobne a nie len prostredníctvom ob-
razovky. 

 Organizačný tím TEDxYouth@MaláHora

Konferencia TEDxYouth@MaláHora  foto: autor

Kontakt so živými zvieratami
  foto: archív CEV Turiec, o. z.
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Parkovanie je stále aktuálna téma
 Mestská časť Priekopa sa za posledné roky 
začala rozrastať o nových obyvateľov. V tejto 

mestskej časti si v komunálnych voľbách zvo-
lili päť poslancov do mestského zastupiteľ-

stva. Čím sa zaoberajú a čo trápi obyvateľov, 
sme sa rozprávali so Stanislavom Thomkom. 

MČ Priekopa

Každý podnet má svoju vážnosť, ani jeden nezostáva bez povšimnutia

 Tak ako v iných mestských častiach, tak sa 
aj v mestskej časti Priekopa zvyšuje potreba 
nových parkovacích miest. Z finančných pro-
striedkov, ktoré prišli do rozpočtu mesta Mar-
tin z výberu vyhradeného parkovania, a ktoré 
sú určené priamo na výstavbu nových parko-
vacích miest, sme ako VMČ Priekopa požia-
dali mestský úrad, aby zaregistroval do plánu 
realizáciu troch parkovísk (Ulice M. Dulu, B. 
Bullu a  Uzlovská). O  jednom takomto mies-
te sa písalo v minulom vydaní. Ako poslanci 
chápeme, že toto je jedna z  hlavných tém, 
ktoré obyvateľov trápia, a  preto sa snažíme 
v rámci možností pokryť práve dopyt po par-
kovacích miestach. Na druhej strane musíme 

s  ÚHA riešiť hlavne správny výber miest na 
vznik parkovacích miest, pretože aj u našich 

občanov sú prioritou zelené oddychové plo-
chy a detské ihriská.  Jana Cikhartová

 Do poslaneckých mailových schránok nám 
prichádzajú rôzne podnety od obyvateľov 
našej mestskej časti. Pravidelne sa nimi za-
oberáme na spoločných stretnutiach a  vy-
hodnocujeme priority, ale aj návrhy, ktoré 
prinesú za menší finančný obnos okamžitý 
benefit pre tú-ktorú menšiu lokalitu a  po-
môžu občanom v  skvalitnení bývania. Na 
základe podnetov od obyvateľov, sme už 
počas minuloročnej obhliadky dopravné-
ho značenia navrhli dve oblasti na zníženie 
rýchlosti automobilov v  blízkosti bytových 
zón na Uliciach Volgogradskej a  J. Š. Šikuru. 

Pri tohtoročnej obhliadke plánujeme, aj na 
základe poznatkov od občanov, navrhnúť 
zníženie rýchlosti aj vo frekventovaných čas-
tiach Priekopy v  blízkosti rodinných domov. 
Je potrebné brať ohľad na bezpečnosť oby-
vateľov v daných oblastiach, nakoľko vznika-
jú kolízne situácie, ktoré sa, našťastie, dote-
raz zaobišli bez mimoriadnych udalostí. Pre 
podnety obyvateľov máme zriadenú spoloč-
nú mailovú adresu priekopa@martin.sk, kde 
nám môžu obyvatelia posielať svoje postrehy 
a otázky.
 Jana Cikhartová

Plánované parkovisko na Ul. B. Bullu  foto: autor Plánované parkovisko na Ul. Uzlovská  foto: autor

Skúsime to nabudúce inak?
n Každý rok sa opakuje jarná, ale aj je-
senná očista v našich mestských častiach. 
Každý rok sa opakuje aj ten istý problém 
s  veľkokapacitnými kontajnermi. Jedno-
ducho je to tak, že veľkokapacitný kon-
tajner sa nedá každoročne dať každej do-
mácnosti, alebo každej ulici a už vôbec nie 
každému bytovému domu zvlášť. 
 Lenže opakuje sa situácia, ako aj tento rok, 
a  už sa to nedá prehliadať. Veľkokapacitný 
kontajner má svoje dno, ale aj objem a je po-
trebné to rešpektovať. Potom by nevznikali 
také situácie ako na obrázku.
 Samozrejme, že sa to obyvateľom nepá-
či a  nás, poslancov, na tieto divoké skládky 
okolo kontajnerov hneď aj upozorňujú. My, 
poslanci, nemôžeme stáť pri každom kontaj-
neri, ktorých aj tento rok len v našej mestskej 

časti bolo 27. Vývoz kontajnera niečo stojí 
a  nie je to v  konečnom zrátaní malá suma. 
Chápeme, že obyvatelia za roky sú zvyknutí 
vypratať si svoje priestory. Ibaže je potrebné 
triediť odpad, ktorý tam patrí a nepatrí, a na-
príklad bytové domy majú možnosť si ten 
kontajner objednať aj kedykoľvek počas roka 
na vlastné náklady z fondu opráv. 
 Chceme mať okolo seba čisto a  priestor, 
skúsme to do budúceho zberu riešiť možno 
aj tým, že si zistíme čo patrí do kontajnera, čo 
na zberný dvor a opotrebované pneumatiky, 
pokiaľ nezužitkujeme po úprave na dekorá-
ciu vo svojom okolí, je potrebné odovzdať do 
ktoréhokoľvek pneuservisu. 
 Viem, že spoločnosť Brantner nemá prob-
lém SVB poskytnúť kontajnery, pravidelne 
pomáham bytovým domom s  ich zabezpe-

čením, povedal nám Zdenko Kozák, poslanec 
MČ Podháj – Stráne.
 Jana Cikhartová

MČ Podháj – Stráne

Preplnený kontajner na Ul. Gorkého  foto: autor

Plánované zníženie rýchlosti na Ul. J. Š. Šikuru  
 foto: autor
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Bude Sever bezpečnejší pre chodcov?
n V tomto čísle novín sa rozprávame so 
Zuzanou Vonsovou, poslankyňou MsZ za 
mestskú časť Sever. 
Evidujete na sídlisku nejaký vážnejší 
problém, ktorý ťaží jeho obyvateľov?
 Dlhotrvajúcim problémom MČ SEVER je 
bezpečnosť hlavne na prechodoch pre chod-
cov na hlavnej ceste – Ul. Jilemnického. Tento 
problém sme posledný rok až tak nevnímali, 
keďže z  dôvodu covidu bola prerušená do-
chádzka žiakov do škôl aj na Ul. východná, čo 
znamenalo podstatne nižší počet áut hlavne 
na križovatke pri Kocke. Obmedzenia covidu 
značne stopli aj aktivity týkajúce sa inštalácie 
semaforu na Severe. Avšak, na základe hro-
madiacich sa podnetov občanov, ako poslan-
ci SEVERU neustále apelujeme na kompe-
tentných a žiadame riešenie situácie. 

V akom štádiu je riešenie týchto požiada-
viek? 
 Na základe našich žiadostí sa na precho-
doch na Severe síce nainštalovali rôzne do-
pravné prvky, ktoré mali pomôcť pri bezpeč-
nom prechádzaní občanov cez hlavnú cestu. 
Boli to rôzne výstražné vodorovné značenia aj 
dopravné značky. Ale na základe sústavných 
žiadostí a tlaku od občanov nechceme ustú-
piť z  požiadavky nainštalovať na SEVERE aj 
semafor. Covid značne spomalil riešenie situ-
ácie, vlani sme oficiálne prostredníctvom zá-
pisnice z výboru poslancov MČ SEVER žiadali 
vedenie mesta, aby zorganizovalo spoločné 
stretnutie zástupcov orgánov, v ktorých kom-
petencii je rozhodnúť a,  hlavne, dať súhlas 
k  osadeniu semaforu na SEVERE. Chápeme, 

že z dôvodu covidu obmedzení sa stretnutia 
nemohli uskutočniť, ale momentálne už nič 
nebráni tomu, aby sme zameškané dobehli. 
Takže v mesiaci jún opäť vec pripomenieme 
a požiadame vedenie mesta, aby zorganizo-
valo potrebné spoločné stretnutie dopravnej 
polície, zástupcov Slovenskej správy ciest, 
zástupcov odboru dopravy Okresného úradu 
Martin za prítomnosti nás, poslancov Severu. 
Verím, že spoločne, konečne, nájdeme doho-
du, aby sa semafor osadil.
Existujú nejaké zásadné dôvody, pre ktoré 
by nebolo možné semafor nainštalovať? 
 Ako častý a jeden zo závažných argumen-
tov prečo semafor na SEVERE nemôže byť je, 
že by nám vážne v týchto miestach spomaľo-
val dopravu. Na to nám však občania namie-
tajú, že na konci SEVERU doprava z dôvodu 
kruhového objazdu v Košútoch už aj tak spo-
malená je. V  podstate ten dlhý dvojradový 
počet áut, ktorý pred „kruháčom“ denno-
denne v poobedných hodinách vzniká, osa-
dením semaforu pri Kocke by sa vlastne len 
rozdelil. Takže autá by nestáli dlhšie, len z dô-
vodu bezpečnosti chodcov na prechodoch 
by autá zastavili nie raz ale dvakrát. Fakt je, 
že už minulý rok sa nám autá pri „košútskom 
kruháči“ často nahromadili až po križovatku 
s Ul. severná, čo v  tom čase skomplikovalo 
aj výjazd áut z  tejto ulice na hlavnú cestu. 
Nakoniec, občania nerozumejú celkom ar-
gumentu, že spomaľovanie dopravy je prob-
lém, pretože vnímajú, že v centre mesta z dô-
vodu otvorenia obchodného centra GALÉRIA 
boli k súčasným 4 semaforom nainštalované 
ďalšie dva, čiže celkovo máme teraz v centre 
mesta v  úseku od ZŠ Mudroňova až po od-
bočku na Ľadoveň prakticky každých 100 
až 300 metrov nainštalovaný semafor, spolu 
nám tam vzniklo 6 semaforov na úseku asi 
600 metrov. Ja osobne verím, že sa v tomto 
roku pri riešení problému konečne posunie-
me a  osadením SEMAFORU  získame tak na 
Severe minimálne dva bezpečné prechody 
pre chodcov. Zároveň sa tým uľahčí výjazd 
áut z  bočných ulíc na hlavnú cestu. Najväč-
ším rizikom na prechodoch pre chodcov aj 

na Severe sú totiž situácie, kedy chodcovi na 
prechode auto v jednom pruhu síce zastane, 
ale stáva sa, že vodič auta v  druhom pruhu 
si túto svoju povinnosť neuvedomí. Z  tohto 
dôvodu vzniká na prechodoch veľa úrazov, 
mali sme žiaľ, aj úraz smrteľný. To by mala byť 
pre nás výstraha a podnet, aby sme pre bez-
pečnosť chodcov na sídlisku Sever radikálne 
urobili niečo viac.

Okrem riešenia tejto situácie sa dlhodobo 
venujete aj problematike herní na sídlis-
ku. Čo je nového?
 Herne a prevádzky kurzových stávok. Spo-
lu je ich na Severe 18 a sú situované prakticky 
každých 100 metrov. Zmenou zákona NR SR 
nastala na Slovensku v  povoľovaní licencií 
na prevádzkovanie herní nová situácia. O ich 
licenciách už nebude rozhodovať a  povoľo-
vať ich tak ako doteraz ministerstvo vnútra, 
ale výlučne len mestský parlament. Aktuálne 
je však nutné umožniť, aby herne dokončili 
svoju činnosť na základe platných licencií 
získaných v  minulosti. Ku koncu minulého 
roka ukončili svoju činnosť na Severe 3 her-
ne, tento rok končí licencia 1 herni a  1 pre-
vádzke kurzových stávok, budúci rok končí 
licencia ďalšej prevádzke kurzových stávok, 
v roku 2024 končí platnosť licencie 8 herniam 
a  v  roku 2025 ďalším štyrom prevádzkam 
kurzových stávok a hazardných hier. Samo-
zrejme, ak poslanci martinského mestského 
zastupiteľstva a,  hlavne, poslanci sídliska 
Sever nerozhodnú ináč a  prevádzkam herní 
licencie nepredĺžia. No verím, že by to Seve-
ranom neurobili, pretože ako sa už občania 
neraz vyjadrili, nechcú na takom Severe, kde 
je každých 100 metrov herňa, vychovávať 
svoje deti. Ján Farský

MČ Sever

Situácia na prechodoch je často pre chodcov, či 
cyklistov riskantná  foto: Z. Vonsová

Dopravné zápchy na križovatke pri Kocke sú častým 
javom  foto: Z. Vonsová

Oddychová zóna aj atrakcia pre návštevníkov
MČ Košúty

n O  vytvorení oddychovej zóny v  Košú-
toch v  lokalite Hrádku („Attilák“) sa uva-
žuje už dlhšiu dobu. O  súčasných pred-
stavách a predpokladaných horizontoch 
realizácie zámerov hovoria poslanci za 

túto mestskú časť Tibor Adamko a Dalibor 
Steindl.

 Tibor Adamko: „Skutočne, dokonca sme 
pred tromi rokmi do vytvárania predstáv ako 

by mal takýto priestor vyzerať a aké funkcie 
by mal plniť, zapojili aj širokú verejnosť. Aj ich 
nápady a  konštruktívne návrhy sme, samo-
zrejme, brali do úvahy pri vytváraní súčasné-
ho zámeru.“
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n Krásne slnečné predpoludnie sme 
s  poslancami MČ Záturčie strávili v  areáli 
Súkromnej základnej umeleckej školy na 
Ulici Š. Furdeka. 

 Rozprávali sme sa s  pani riaditeľkou Mgr. 
Libušou Turicovou o tom, čo majú v najbliž-
ších dňoch a  týždňoch v  pláne. Škola tento 
rok slávi aj svoje 15. narodeniny a  to bol aj 
dôvod mojej návštevy. Aj keď boli stretnutia 
obmedzené, neprestala dlhoročná spoluprá-
ca s poslancami mestskej časti. Naďalej pra-
covali podľa možností na rozbehnutých pro-
jektoch, a krok za krokom postupne plánujú, 
čo by sa ešte dalo vylepšiť, zrealizovať. 
 Moja prvá otázka bola koľko detí túto ZUŠ-
-ku navštevuje. Odpoveď ma prekvapila. Mo-
mentálne ju navštevuje 535 detí. Sama pani 
riaditeľka priznala, že keď pred rokmi začínala 
s 13 deťmi, nevedela si takýto záujem ani len 
predstaviť. Ako roky ubiehali, škola sa dostala 
do povedomia obyvateľov nielen mestskej 
časti, ale doslova celého mesta. Dnes tu naš-

lo svoje uplatnenie aj dvadsať zamestnancov, 
ktorí pre školu žijú, čo vidno aj na úspechoch 
ich zverencov. Pribúdali žiaci, ale pribúdali aj 
starosti ako ďalej rozvíjať túto školu. Záujem 
bol veľký, tak tie starosti boli príjemné, lebo 
to svedčí o úspešnom vedení školy a dobrej 
spolupráci medzi učiteľmi, rodičmi, ale aj 
poslancami, ktorí okrem finančnej pomoci sa 
snažia aj pridať ruku k dielu, keď treba poko-

 Dalibor Steindl: „Cieľom našej aktivity je 
vytvorenie uceleného priestoru na oddych 
a  relaxáciu obyvateľov Košút. No nielen ich, 
ale aj obyvateľov širokého okolia. Vyššou am-
bíciou je vytvoriť z  tohto priestoru miesto, 
ktoré by si radi pozreli aj návštevníci Martina. 
Stalo by sa aj určitou turistickou atraktivitou. 
Začneme však skromne, keďže finančných 
prostriedkov ani v  tomto roku nie je veľa. 
Dobrou správou je, že v mestskom rozpočte 
sa ráta aj so sumou na vytvorenie výbežiska 
pre psíkov. O ňom sme už v týchto novinách 
podrobnejšie písali. Bude sa nachádzať v ju-
hozápadnej časti lokality. Bude oplotené, aby 
psíkovia mohli mať dostatok pohybu bez ko-
líznych situácií s  obyvateľmi sídliska. Verím, 
že je to prospešný krok pre obrúsenie hrán 
medzi majiteľmi psíkov a ostatnými občanmi. 
Počítame s tým, že výbežisko bude esteticky 
(dreviny, kríky…) oddelené od ostatného 
priestoru, aby nerušilo prírodnú atmosféru 
celej lokality, ale tvorilo s ňou harmóniu.“

 Tibor Adamko: „Na už vytvorenú zónu 
jazierka by mala plynulo nadväzovať ďalšia 
zábavno-edukatívna časť pre deti, ale aj ich 

rodičov, či starých rodičov. Táto časť bude 
tematicky tiež orientovaná na vodu, prírodu 
a  ekoturizmus. Plánujeme tu vytvoriť areál 
Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody. Je 
to projekt, ktorý už niekoľko rokov rôznymi 
formami organizujeme v našom meste a re-
gióne. Toto by bola jedna z nich. Veľmi hma-
tateľná a verím, že aj atraktívna. Plánujeme tu 
vytvoriť rozprávkové prostredie s  farebnými 
drevenými postavičkami škriatka Pramienka, 
vodníkov Čľupka a Čľapka a ďalších rozpráv-
kových bytostí. Súčasťou kráľovstva by bolo 
tiež množstvo prvkov inšpirovaných práve 
včelami, včelárstvom, rôznymi úľmi… Neza-
budneme ani na hravé, interaktívne prvky 

vzdelávania orientované na tematiku vody, 
včiel a všetko, čo s tým súvisí. Hraničnou rie-
kou kráľovstva bude potok Jordán a  sídlom 
kráľovnej včiel Meduľky I. bude práve Hrádok. 

V  kráľovstve plánujeme organizovať i  rôzne 
podujatia pre deti, verejnosť i  návštevníkov 
Martina. Je nám jasné, že túto myšlienku bu-
deme musieť realizovať postupnými krokmi. 
Ale keď sa ju podarí uviesť do života, verím, 
že poteší všetkých.“

 Dalibor Steindl: „A v  ďalšej časti lokality 
máme naplánované vybudovanie detské-
ho ihriska s  inkluzívnymi prvkami. Na tento 
projekt sme žiadali prostriedky z  Minister-
stva práce a  sociálnych vecí SR. Nedávno 
sme dostali radostnú správu o  tom, že 
projekt máme odsúhlasený. Prvotné náčr-
ty plánovaných hracích prvkov, ktoré som 
mal možnosť vidieť, vyzerajú veľmi sľubne. 
Myslím, že obyvatelia a najmä deti a  ich ro-
dičia sa tomu, ako bude vyzerať potešia.  
Najmä však tomu, že deti dostanú pekný 
priestor na hranie v úzkom kontakte s príro-
dou, ktorá je súčasťou nášho sídliska. Keď pre-
behnú tieto prvé etapy, ktoré by sme chceli 
realizovať v tomto a budúcom roku, budeme 
lokalitu ďalej pretvárať na čo najatraktívnej-
šiu oddychovo-relaxačnú časť Martina, so 
všetkým, čo k tomu patrí.“
  Ján Farský

Zo života mestských častíZo života mestských častí

Na Hrádku bude sídliť včelia kráľovná Meduľka I.
  foto: autor

Na pravej strane potoka Jordán by mala vzniknúť 
oddychovo-relaxačná zóna a rozprávkový svet
  foto: autor

Škriatok Pramienok z Turčianskeho kráľovstva včiel 
a čírej vody ilustrácia: autor

Školám sa poslanci neobracajú chrbtom
MČ Záturčie

Nové lavičky v areáli SúZUŠ A. Stodolu  foto: autor

Nový chodník v areáli SúZUŠ A. Stodolu  foto: autor
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n Veľkorysé zámery na rekonštrukciu 
a  dotvorenie detských ihrísk na Ľadovni 
nám predstavil predseda výboru mestskej 
časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany, Im-
rich Žigo.

 V  minulom roku skončila s  nadáciou vy-
tvorenou SAD Žilina zmluva o prevádzkovaní 
a údržbe detského ihriska na Ul. Sucháčkovej. 
To bolo takým centrálnym, veľmi obľúbeným 
ihriskom v mestskej časti Ľadoveň. No využí-
vali ho a chodili sa sem so svojimi deťmi hrá-
vať aj rodičia z iných martinských sídlisk. Do-
stali sme ponuku, aby toto ihrisko v ďalšom 
období prevádzkovala naša mestská časť aj 
s tým, že ho zrenovuje. 
 Keď sme si urobili analýzu aktuálneho sta-
vu, tak nám z toho vyšlo omnoho ľahšie po-
staviť ho úplne odznova. Takže sme vyzvali 
doterajšieho prevádzkovateľa, aby demonto-
val všetky hracie prvky a odovzdal nám holý 
priestor v pôvodnom stave. Zároveň sme sa 
na výbore našej mestskej časti dohodli, že 
v  tomto priestore vybudujeme nové, ešte 
krajšie a kvalitnejšie ihrisko.
 Útvaru hlavného architekta sme zadali vy-
pracovať variantné riešenia. Našou požiadav-
kou bolo aj to, aby to bol priestor na hry nie-
len pre malé deti, ale tiež pre mládež. Upustili 
sme od oplotenia. Chceme aby ihrisko bolo 

od ostatného priestoru oddelené živými 
plotmi, predovšetkým od parkoviska pred 
obytnými domami. ÚHA vytvoril tri varianty 
– lacnejší, stredne drahý a drahší. Ale všetky 
spĺňali požadované štandardy, predpisy.

Dobrá správa
 Imrich Žigo: „Naša pôvodná predstava 
bola, že takto veľkoryso koncipované ihris-
ko budeme vzhľadom na finančnú nároč-
nosť budovať na dve-tri etapy. Ale dobrou 
správou je, že zmenou mestského rozpočtu 
dostane naša mestská časť z  rezervného 
fondu ešte v tomto roku 100-tisíc eur. Takže 
budeme môcť ihrisko vybudovať ešte v tom-
to roku, pretože aj najdrahší variant stojí pri-

bližne 70-tisíc eur. To nám umožní nielen vy-
budovať do konca roka toto, ale revitalizovať 
ešte aj ďalšie dve ihriská.“

Hokejbal aj pumptreková dráha
 „Jedno z  nich je na Ul. J. Mazúra,“ hovorí 
Imrich Žigo. Tu chceme umiestniť ďalšie her-
né prvky. Ďalšie pekné ihrisko sa nachádza 
na Lermontovovej ulici. Pôvodne tam bolo aj 
hokejbalové ihrisko s mantinelmi a basketba-
lovými košmi. Problém bol v tom, že mládež 
bola pri hrách priveľmi hlučná. Hluk prekážal 
obyvateľom okolitých domov, takže sme na-
pokon aj na základe petície mantinely a koše 
demontovali a uskladnili. Ostali tam len det-
ské prvky. 
 No hokejbalové ihrisko aj s basketbalový-
mi košmi chceme presunúť o niečo ďalej, do 
pokojnejšej zóny, kde by hry nerušili obča-
nov – k tenisovým kurtom na Ul. Ševčenkovu. 
Tam máme vybraté a už aj pripravené plochy.
 Verím, že s takýmto riešením už budú oby-
vatelia spokojní. Chceme tam umiestniť tiež 
pumptrekovú dráhu, aby sa deti mohli dosý-
ta vyšantiť.
 Takže onedlho by sme na Ľadovni mali šty-
ri pekné, moderné ihriská, ktoré by poskyto-
vali dostatok priestoru pre hry detí i mládeže.

  Ján Farský

siť trávnik, natrieť lavičky, alebo opraviť niečo 
v budove a jej okolí.
 Ako nám pani riaditeľka povedala, s  ich 
žiakmi sa nevideli kvôli pandemickým opat-
reniam veľmi dlhý čas. Vlastne od októbra 
ako boli zatvorené školy, nemali s  deťmi 
osobné kontakty. Na lavičke, v  krásne upra-
venom dvore, mi pani riaditeľka prezradila, 
že pokiaľ im bude počasie priať, budú na 
školskom dvore tráviť veľa času, aby deti boli 
vonku, alebo na novej terase, s ktorou im po-
mohli  poslanci, nielen zatvorené v triedach. 
Ako prekvapenie majú pre nich nakúpenú 
hlinu a  pomôcky, aby sa mohli realizovať aj 
v modelovaní a tvorbe s týmto prirodzeným 

materiálom. Určite bude pri tom veľká zába-
va a aj čas na rozhovory, ako deti strávili čas 
doma počas pandémie. Teraz sa konečne 
už dočkali a  stretnutie so žiakmi bolo veľmi 
emocionálne a srdečné. 
 Ďalšou súčasťou tohto areálu je aj mater-
ská škola. Ako nám povedala riaditeľka Mgr. 
Helena Krnová, aj ich materská škola oslavuje 
tento rok okrúhle výročie. Na torte si zapália 
30 sviečok. MŠ patrí medzi tie, ktoré na tom-
to sídlisku sa už v dnešnej dobe starajú o deti 
svojich prvých žiačikov. Častokrát sú to dlho-
ročné vzťahy, ktoré pokročili do osobných 
priateľstiev, a  tak je táto atmosféra v  škôl-
ke doslova rodinná. Momentálne majú 175 
detí v 8 triedach. Na spoločných stretnutiach 
s  poslancami sa snažia riešiť situácie veľmi 
operatívne, pretože deti potrebujú bezpečný 
priestor, a tak sme aj teraz videli operatívnu 
pomoc poslancov Makovníka a Zanovita pri 
vybavovaní natretia časti fasády, kde pri-
budlo nové logo škôlky. Vzájomná pomoc 
je tu samozrejmosťou, a  deti zas veľmi rady 
spestria spoločenské akcie v  tejto mestskej 
časti. Pripravujú si už program na narodeni-
novú oslavu a dúfajú, že ju budú už realizo-

vať v otvorenom a vynovenom dome kultúry, 
o ktorom sme písali v minulom vydaní. 
 Jana Cikhartová

Nové logo MŠ Š. Furdeka  foto: autor

Areál MŠ Š. Furdeka  foto: autor

Priestor na hry pre deti i mládež
MČ Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

Vizualizácia nového ihriska na Ul. Sucháčkovej
  foto: autor

Zo života mestských častíZo života mestských častí
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Na margo júna
Šiesty mesiac sa začí-
na deťmi vulgo dro-
bizgom a  pokračuje 
letom. Kam nechodí 
slnko, tam majú zle na-
stavenú televíznu an-
ténu.
Na prechádzke
Dedo s  vnučkou idú 
po Moyzesovej ulici. 

Vtom zbadajú triednu učiteľku a dedo vraví:

– Schovaj sa, nebola si dnes v škole!
– Ty sa schovaj, mal si dnes pohreb.
Čo-to z „Kronerky“
– Žiaci chodia do školy preto, aby mali prázdniny.
– Búrky v Turčianskej záhradke bývajú najčas-
tejšie po vysvedčení
Pivné reči na terase
Deň má 24 hodín. Do prepravky sa zmestí 24 
fliaš. To nemôže byť náhoda.
Dialóg zo Záturčia
– Pán sused, boli by ste taký láskavý a dali mi 
pozor na malého?

– Pravdaže, susedka. A dokedy?
– Kým nevyrastie.
V Sučanoch
– Mami, ja budem novinárom.
– Ale novinári sa musia dobre učiť.
– No, tak ja budem roznášať noviny.

P. S. 
Nezatvárajte Martinské noviny, klimatizácia 
bude neúčinná.

 Milan Lechan

Obnova Hviezdoslavovho parku
n Najzelenší park v  srdci mesta nesie 
meno nášho najväčšieho básnika. A mož-
no sa na týchto miestach pred 150 rokmi 
prechádzal aj sám Pavol Országh, ktorý 
v Martine pracoval po štúdiách.
 Poloha blízko centra mesta, veľa zelene 
a  stromov, altánky a lavičky v  tieni, detské 
ihrisko, fontána… Toto všetko lákalo Mar-
tinčanov, ale aj návštevníkov Martina, aby sa 
tadiaľto poprechádzali alebo si tu vychutnali 
pokoj a štebot vtáčikov. Obnova Hviezdosla-
vovho parku vždy bola a je aj dnes jednou 
z priorít poslancov mestskej časti Stred.
 Pred tromi rokmi sa zrekonštruovali oba al-
tánky aj s dlažbou, opravili a doplnili sa smet-
né nádoby a lavičky, postupne sa revitalizo-
vala zeleň. Nedávno sa očistili hracie prvky 
od sprejerov a pri detskom ihrisku pribudla 
knižná búdka. 
 Čas však ide dopredu a Hviezdoslavov park 
opäť potrebuje obnovu. Za prioritu si ho vy-
bral aj Peter Buocik, poslanec mestskej časti:
 „Na Hviezdoslavov park mám pekné spo-
mienky ešte z  čias, keď moje deti boli malé 

a  strávili tam veľa času. Avšak postupne sa 
z neho život vytrácal, začal strácať na atrakti-
vite, fontána a niektoré ďalšie prvky sa začali 
rozpadávať a ľudia sem prestali chodiť hľadať 
oddych a zábavu. A tak mi napadlo ho opäť 
zatraktívniť, zmodernizovať. Cieľom by bolo 
opraviť fontánu a vybudovať z nej pochôdz-
kovú časť, rozšíriť detské ihrisko, doplniť mo-
biliár a  kvetinovú výsadbu a  zeleň, opraviť 
či doplniť chodníky. V  časti bližšie k  hotelu 
Turiec si viem predstaviť kultúrne či gastro 
podujatia, ako sú napr. koncerty, výstavy prác 
žiakov umeleckých škôl, tanečné predstave-
nia a  workshopy, príležitostné ochutnávky 

vín, oslavy či svadby… Skrátka, aby si park 
v  centre užili všetci a  každý si tam našiel to 
svoje.“
 Na Útvare hlavného architekta mesta 
Martin už v súčasnosti prebiehajú rokovania 
s odborníkmi k revitalizácii Hviezdoslavovho 
parku s možnosťou získania finančného prí-
spevku od štátu. Výzva má byť zverejnená už 
v lete a je nevyhnutné spracovať čo najrých-
lejšie projektovú dokumentáciu. Rokovaní 
za mestskú časť Stred sa zúčastňuje Kristína 
Šubjaková:

 „Park je v  pamiatkovej zóne a  toto bude-
me musieť rešpektovať. Obsahom riešenia 
bude revitalizácia zelene, detské prvky, mo-
biliár, drobná architektúra, spevnené plochy, 
chodníky a, hlavne, rekonštrukcia fontány na 
chodníkovú. Ak by sa projekt podaril a  boli 
by sme úspešní pri získaní grantu, bolo by to 
super!“
 Na obnovu parku sa teší aj Igor Homola: 
„Každé mesto potrebuje aj nejakú zelenú 
dominantu, kde si ľudia môžu oddýchnuť, 
zrelaxovať a  radi sa na toto miesto vrátia. 
A  takýmto miestom v  Martine by mal byť 
Hviezdoslavov park.“
 Výbor mestskej časti Stred je pripravený 
v  súčinnosti s  mestom vyčleniť potrebné fi-
nančné prostriedky na spolufinancovanie 
tohto projektu, čo by bolo 5 % z  celkovej 
sumy grantu. Martinčania sa môžu teda te-
šiť – obnova Hviezdoslavovho parku bude 
v každom prípade pokračovať.
 Bruno Horecký

MČ Stred

A príroda jak prostred vzkvitlej lúky,
si zastaneš, kol dietky spanilé:

čo vzpínajú sa pobozkať ti ruky,
kým pochvalu ti šepcú motýle…

P. O. Hviezdoslav

Bronzová socha Sise Sklovskej v centre parku
  foto: autor V parku je aj obľúbené detské ihrisko  foto: autor

Fontána už potrebuje rekonštrukciu  foto: autor

V tomto altánku sa konajú aj svadobné obrady
  foto: autor

Komentáraniny Milana Lechana

 foto: Braňo Konečný

Zo života mestských častíZo života mestských častí
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n Pred 160. rokmi sa stredobodom záuj-
mu všetkých Slovákov stal Turč. Sv. Mar-
tin. A nielen Slovákov, ale aj ľudí z mno-
honárodnostného Uhorska, celej Európy 
a zo zámoria. V júni 1861 nastal tak dlho 
očakávaný a avizovaný deň, kedy sa zišlo  
v Turč. Sv. Martine národné zhromažde-
nie, ktoré prijalo požiadavky slovenské-
ho národa. Do dejín sa zapísalo ako Me-
morandum národa slovenského.

 Na návrh mešťanostu Andreja Švehlu, 
mestská rada v Turč. Sv. Martine dňa 10. mar-
ca 1861 schválila pozvanie pre „…všetkých 
národovcov slovenských v Uhrách ku schôdzke 
do tohoto hlavného mesta slávnej tejto stolice 
Turčianskej ku porade o usporiadaní žiadosti 
Slovákov…“ 

Čo sa udialo 6. a 7. júna 1861?
 „Už dňa 5. júnia zo všetkých strán krásneho 
Slovenska hrnuli sa vo valnom počtu najšle-
chetnejší národovci slovenskí všetkých mož-
ných stavov, povolaní a hodnosti.“  Tí, už 6. júna 
1861 zavčas rána vo veľkom počte zaplavili 
svätomartinské ulice. O 8:00 ráno zhromaž-
denie srdečnými slovami privítal richtár mes-
ta Ondrej Koša a pozval prítomných najskôr 
do rímskokatolíckeho a potom do evanjelic-
kého kostola. V katolíckom kostole kázal Ján 
Gotčár a z kazateľnice modlitbu predriekal 
dôstojný otec Štefan Závodník. Z katolíckeho 
kostola sa zhromaždenie pobralo do evanje-
lického kostola, kde po náboženskej piesni 

domáci farár Jozef 
Horváth priedriekal 
vrúcnu modlitbu. 
 Po skončení po-
božností sa začalo 
samotné zhromaž-
denie. Keďže priš-
lo veľké množstvo 
ľudí, ktorí by sa do 
kostola nezmestili, 
ostali účastníci stáť 
pred kostolom. Tam 
pod košaté lipy do-
niesli stôl a stoličky 
a mohlo sa začať.  
V tom čase bolo za-
písaných v prezenč-
ných listinách 193 
účastníkov a vyše 
3.000 prítomných z celého Uhorska.
 Opäť sa o slovo prihlásil richtár mesta On-
drej Koša a vyzval prítomných, aby zvolili 
predsedu. Za predsedu bol všeobecným dlho 
trvajúcim pokrikom zvolený Ján Francisci. 
Podľa starodávnej obyčaje ho vyzdvihli na 
ramená a s radostným pokrikom „Sláva mu!“ 
ho usadili na predsednícke miesto. Po tom-
to akte boli zvolení za zapisovateľov: Viliam 
Paulíny, Samuel Štefanovič, Ď. Slota a bratia 
Mudroňovci – Michal a Pavol.
 Tým sa začalo „Slovenské národnie zhro-
maždenie v Sv. Martine“. Rokovanie otvoril 
poslanec Sv. Martinského volebného okresu 
Jozef Justh, nasledovali ďalší, či svetskí ale-
bo cirkevní hodnostári: župan turčianskej  
a liptovskej stolice barón Révay a Martin 
Szentiványi, Štefan Závodník, Alex. Pongrácz, 
Štefan Daxner ako predkladateľ a navrhova-
teľ, Jozef M. Hurban, Ján Palárik, Štefan Híroš, 
Ján Szeberínyi a ďalší. 
 Prvý bod rokovania bol: „určenie obsahu 
žiadosti národa slovenského k dosiahnutiu  
a zabezpečeniu rovnoprávnosti národnej  
a jeho národnieho života.“
 Druhý bod predniesol Štefan M. Daxner 
„…aby sa osobnosť národa slovenského na 

priestoru tom, ktorý obýva, 
v jednom ethnolographic-
kou čiarou označiť sa ma-
júcom slovenskom dištrikte 
zákonne uznala“. Tento 
bod vyvolal medzi účast-
níkmi veľkú rozpravu. Naj-
mä preto, že by sa zasaho-
valo do celistvosti krajiny. 
„Debata sa strhla za i proti 
ohnivá a veľmi dúležitá, 
ktorá až do 5. h. popolud-
ní trvala.“ Napokon po 
vyčerpaní všetkých argu-

mentov sa väčšina vyslovila za Daxnerov ná-
vrh. Porada pokračovala až do noci v stoličnej 
sieni, ktorú na tento účel ponúkol sám župan. 
„Medzi tým sa ostatnie obecenstvo s krásavica-
mi z celého krásneho Turca došlými tancom  
a spevom až do bieleho dňa zabávalo.“
 Na druhý deň, 7. júna sa o 9. hod. pokra-
čovalo v evanjelickom kostole, kam sa zhro-
maždenie presunulo kvôli pretrvávajúcemu 
dažďu. Po doplnení Daxnerovho návrhu sa 
zhromaždení jednohlasne vyslovili za text 
memoranda. Ján Francisci položil otázku, 
komu a akým spôsobom memorandum do-

ručiť. Otázka vyvolala opäť vášnivé debaty. 
Štefan M. Daxner ako navrhovateľ sa vyslovil 
„aby memorandum výlučne len snemu krajin-
skému sa predložilo“, pričom Ď. Slota „žeby sa 
tože nie len snemu ale i Jeho Jasnosti kráľovi 
predložilo“. Svojim návrhmi vystúpili aj Ján 
Palárik, Martin Szent-Iványi, Jozef Justh a ďal-
ší. Ján Francisci ukončil zhromaždenie s tým, 
že určí „sviatočné vyslanstvo do Pešte“, ktoré 
memorandum odovzdá. Následne odišli do 
domu Jána Šimku-Klanicu, kde pisári prepí-
sali text aj s poznámkami a po slávnostnom 
obede memorandum podpísali. 
 Igor Dobrovolný

Memorandové zhromaždenie zdroj: autor

Národná svetlica zdroj: autor

Oslavy 150. výročia Memoranda národa slovenského v roku 2011  
 zdroj: mesto Martin



2 1919KultúraKultúra

Martin včera a dnes

n Milí priatelia, v dnešnej časti rubriky 
Včera a dnes, sa bližšie pozrieme na domy, 
ktoré stáli pred Kostolom Sv. Martina na 
západnej strane. V minulosti tu stáli – sta-
rá rím. kat. fara, hostinec U Staché, Rolan-
dove jatky, pekáreň Schlezingera, neskôr 
Vavríka a dva domy Jána Šimka-Klanicu. 
Práve tento dom patril k pamätným do-
mom, v ktorom bolo v roku 1861 podpí-
sané Memorandum národa slovenského. 
Žiaľ, tento dom v 70. rokoch 20. storočia 
asanovali.
 V tesnom susedstve s rím. kat. farou, oproti 
rímskokatolíckemu Kostolu Sv. Martina, stáli 
dva domy, ktoré postavil po požiari v roku 
1843 Ján Šimko-Klanica. V revolučných ro-
koch 1848/49 patril k členom slovenského 
dobrovoľníckeho zboru. V matičných rokoch 
bol členom mestského úradu, mestským no-
tárom, neskôr členom obecného predstaven-
stva. Bol pri zakladaní viacerých priemysel-
ných a finančných podnikov. V jeho dome bol 
vždy ubytovaný pri návšteve Turč. Sv. Martina 
Štefan Marko Daxner. 

 Š. M. Daxner patril k najvýraznejším posta-
vám slovenských dejín v 19. storočí. Z jeho 
podnetu sa pred 160. rokmi v júni 1861 zišlo 
v Turč. Sv. Martine národné zhromaždenie, 
ktoré prijalo požiadavky slovenského náro-
da a do dejín sa zapísalo ako Memorandum 
národa slovenského. Bol tvorcom textu Me-
moranda národa slovenského.

 Dvor dvojdomu Jána Šimka-Klanicu si pa-
mätal dobu cisára Františka Jozefa I. Týmto 
dvorom dňa 7. júna 1861 prešli významní 
slovenskí dejatelia, ktorí prišli na „martinské 
zhromaždenie pod lipami“. V tomto dome 

boli doplnené požiadavky tak, ako ich zazna-
čili v doobednajších hodinách pred evanje-
lickým kostolom na Memorandovom zhro-
maždení. Po spoločnom obede, dokument 
Memoranda národa slovenského podpísali: 
Š. M. Daxner, J. M. Hurban, V. Paulíny-Tóth,  
J. Francisci-Rimavský, J. Kalinčiak, S. Štefano-
vič, J. Palárik, J. Nemešáni, D. Štúr, Š. Révaj,  
M. Szentiváni a ďalší.
 Dom Jána Šimka-Klanicu patril k jedným  
z mnohých nemých pamätníkov našej histó-
rie, o ktorý sme nezmyselnou asanáciou cen-
tra mesta prišli. Igor Dobrovolný

Riadok – zaniknutá história II. zdroj: autor

n Matica slovenská – ustanovizeň, ktorá 
malé, provinčné mestečko posunula na 
piedestál národného povedomia a kultúr-
neho života Slovákov v nepriaznivej situá-
cii Rakúsko-Uhorska 19. storočia.
 Po dlhých snahách národovcov, ktoré sa 
začali niekoľko desaťročí predtým, sa napo-
kon po Martinskom memorande (r. 1861) 

podarilo zrealizovať myšlienku o  vytvorení 
inštitúcie pre rozvoj kultúrnej a  vzdelanost-
nej úrovne Slovákov. Takto vznikla Matica 
slovenská. Na prvom valnom zhromaždení 
v  Turčianskom Svätom Martine 4. augusta 
1863 za účasti vyše 5-tisíc účastníkov – ako: 

„Jednota milovníkov národa a života sloven-
ského so zámerom rozvíjať vzdelanosť, pod-
porovať literatúru, vedu a umenie a zveľaďo-
vať i hmotné postavenie ľudu a zachraňovať 
historické pamiatky slovenského národa.“
 Matica slovenská budovala okrem iných 
činností národné knižničné, múzejné, archív-
ne aj galerijné zbierky. Bola nápomocná pri 
vzniku spolku Živena a ďalších. 
 Aj napriek tomu, že bola v roku 1875 uhor-
skou vládou zakázaná, venovala sa v ťažkých 
podmienkach naďalej najmä vydavateľskej 
a  osvetovej práci, až do roku 1919. V  tomto 
roku bola jej činnosť obnovená.
 Jednou z veľmi dôležitých aktivít tejto in-
štitúcie bola jej muzeálna činnosť, zachraňo-
vanie a vystavovanie zbierok. Medzi ne patrí 
i  budovanie numizmatických zbierok, či už 
z  nákupov, alebo darov národne uvedome-
lých občanov.
 Muzeálnu myšlienku Matice slovenskej 
rozvinula Muzeálna slovenská spoločnosť 
a ňou založené Slovenské národné múzeum 
v Martine. 
 K bohatej histórii Matice slovenskej sa via-
že i  rad medailí a plakiet, ktoré pripomínajú 
významné medzníky tejto ustanovizne. Me-
dzi prvými je medaila na pamiatku vzkriese-
nia Matice slovenskej v Turčianskom Svätom 
Martine z mája a júna roku 1919. Bola to prvá 
medaila vyrobená v Kremnickej mincovni po 
vzniku Československej republiky.

 K 100. výročiu vzniku tejto národnej usta-
novizne bola vydaná krásna medaila od ná-
rodného umelca Fraňa Štefunku z  bronzu 
s priemerom 70 milimetrov.
 Na averze je zobrazená ženská postava 
s otvorenou knihou v ľavej ruke a so závojom 
v zdvihnutej pravej ruke. Postava symbolizuje 
Maticu vzdelanosti a učenosti nášho národa. 
Po stranách sú letopočty 1863 a 1963, okolo 
je nápis: Z OBETÍ ĽUDU ZRODENÁ – V SLUŽ-
BÁCH ĽUDU OSLÁVENÁ.
 Na reverze je II. budova Matice slovenskej. 
Nad ňou číslo 100 a  hviezda s  lipovými líst-
kami po oboch stranách. Pod budovou nápis 
Matica slovenská Martin a signatúra autora.

  Vladimír Bullo

História Martina v kove zaliata II.

Averz medaily  foto: archív autora

Reverz medaily  foto: archív autora
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Uzavretý čas pred nesmrteľnosťou 
(Nad životom, dielom a odkazom Tomáša Winklera)
n V našich novinách sme už informovali 
o skone a pohrebe významnej martinskej 
(slovenskej) osobnosti, literárneho histo-
rika, kritika a prozaika Tomáša Winklera. 
Na tomto mieste aspoň trochu podrobnej-
šie priblížime jeho život a  dielo – hlavne 
v  jeho takpovediac martinskom prieme-
te… 

 „Čas udeľuje láske a  smrti neobyčajný zmy-
sel: sprítomňuje lásku, dáva jej nekonečný roz-
mer, odďaľuje zánik. A  predsa aj smrť je ešte 
súčasťou života, ako napísal iný básnik v inom 
čase… Sami si píšeme aj záverečnú kapitolu 
svojho curriculum vitae, nevediac, koľko riad-
kov nám zostáva do jeho konca. Do chvíle, keď 
už nebudeme môcť pridať ani jeden riadok, 
ani jedno písmeno.“ Aj tieto múdre a  uvážli-
vé slová napísal spomínaný muž vo svojej 
vynikajúcej knihe Čas pred nesmrteľnosťou 
o posledných chvíľach viacerých slovenských 
spisovateľov.
 Tomáš Winkler sa narodil 3. 1. 1940 v Lo-
peji. Po stredoškolskom štúdiu v Žiline absol-
voval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave 
a  ako perspektívny a  odborník na základe 
úspešného konkurzu „zakotvil“ v Matici slo-
venskej. Tu, až na drakonické roky normali-
zácie, prakticky celý tvorivý pracovný život 
zmysluplne pôsobil a stál pri viacerých doslo-
va priekopníckych činoch. Pôsobil v literár-
nom archíve, neskôr bol riaditeľom národnej 
knižnice, zástupcom šéfredaktora časopisu 
Matičné čítanie. Pre odvážne občianske po-

stoje po auguste 1968 musel z Matice odísť 
(aktívne stál napríklad pri protiokupačných 
Národných novinách a či pri vysielaní rozhla-
sovej stanice Kriváň) a  vtedajší mocipáni sa 
postarali, že nesmel byť verejne činný a  ani 
publikovať. S ťažkosťami sa aspoň zamestnal 
ako robotník a dispečer na stavbách prie-
hrad Liptovská Mara a Čierny Váh, neskôr ako 
ošetrovateľ v  Psychiatrickej liečebni v  Suča-
noch a  potom aj redaktor vo vydavateľstve 
Osveta v Martine, kde redigoval zdravotnícku 
literatúru. Po novembri 1989 sa zmenili po-
mery v spoločnosti a Tomáš Winkler sa v roku 
1990 opäť mohol vrátiť do Matice slovenskej. 
Opäť ako muž myšlienky pretavenej v  čin: 
spoluzakladal Slovenské národné noviny a Slo-
venské pohľady (zástupca šéfredaktor a šéfre-
daktor), bol vedeckým tajomníkom. Venoval 
sa dejinám MS, na túto tému napísal naprí-
klad dvojzväzkovú knihu  Matica slovenská  
v rokoch 1919 – 1954. Z jeho viacerých mono-
grafií, venovaných významným osobnostiam 
národných dejín, spomenieme historickú 
knižnú esej o Jozefovi Miloslavovi Hurba-
novi  Perom a  mečom a či hodnotné knihy 
literatúry faktu  Cesty na popravisko  a  Kto 
proti osudu  (spoločne s  P. Štrelingerom), už 

spomínané biografické rozprávanie Čas pred 
nesmrteľnosťou. Kvalitné čítanie ponúkol aj 
románom  Dlho budeme mŕtvi, autentickým 
svedectvom o živote politicky a  spoločen-
sky prenasledovaných v rokoch normalizá-
cie,  odohrávajúcom sa v  turčianskej realite 
opisovaných čias. Mimoriadne plodná bola 
Winklerova esejistika a  literárna kritika, sce-
náre pre rozhlas aj televíziu… Ale aj spolo-
čenská publicistika. V rozhovore – pred viac 
ako tromi desiatkami rokov povedal aj toto: 
„V jednom zo svojich posledných článkov v Ma-
tičnom čítaní som napísal, aby sa ľudia dobre 
pozerali na prsty tým, ktorí robia politiku – ako 
sa klame, ako sa klamstvá budú meniť na prav-
du. Vtedy som si myslel, že sa s takýmto divad-
lom dlho nevystačí. A vystačilo!“ Slová, ktoré 
– ako mnohé ďalšie Winklerove – treba mať 
stále na zreteli. 
 Uzavrel sa čas pred nesmrteľnosťou mimo-
riadneho človeka Tomáša Winklera. No otvo-
rené – a hlavne bez bariér prístupné – je jeho 
dielo. Hodné vnímania a poučenia sa z neho. 
 
 Igor Válek

R210602
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Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov – MCORŠ
n MCORŠ je športové podujatie organizované mestom Mar-
tin. Vzniklo v roku 2005 a pozostáva z piatich kôl – pretekov, 
ktoré sa organizujú v priebehu kalendárneho roka, pričom 
každý pretek je organizovaný v jeden deň. 
 Podujatie je určené pre bežných občanov, ktorí športujú rekre-
ačne. Cieľom je umožniť verejnosti bez obmedzenia veku zúčast-
niť sa športov, ktoré sú považované za rekreačné, bežne dostupné. 
V prvých dvoch ročníkoch bolo zorganizovaných 5 súťaží: v behu 
na lyžiach, behu v prírode, cyklistike, jazde na kolieskových kor-
čuliach a v plávaní. Od roku 2007 sa z dôvodu nedostatku snehu 
upustilo od súťaže v behu na lyžiach a nahradilo sa kolkárskymi 
pretekmi, ktoré sú halovým športom a počasie ich neobmedzuje.
 MCORŠ si z roka na rok získava nových účastníkov od malých 
predškolákov až po seniorov, ktorých vek sa blíži k osemdesiatke. 
 Najúspešnejší jednotlivci jednotlivých kôl sú odmenení vecný-
mi cenami a  diplomami. Celoroční víťazi sú slávnostne ocenení 
na každoročnom vyhlasovaní najúspešnejších športovcov mesta 
Martin.

MESTO MARTIN A SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA MARTIN 
VÁS POZÝVAJÚ NA

13. 6. 2021  NEDEĽA

17. ROČNÍK

ATLETICKÝ AREÁL, UL. VÝCHODNÁ, MARTIN
Prezentácia od 8.30 h        Štart 9.30 h

Kategórie a trať: 
Ceny: diplomy a vecné ceny budú odovzdané prvým trom víťazom

MCORŠ 2021

ORGANIZÁTORI:

MARTINSKÚ CELOROČNÚ OLYMPIÁDU REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV

1. KOLO –  BEŽECKÉ PRETEKY

Občerstvenie: 

Zber osobných údajov pri registrácii a fotodokumentácia z pretekov sa vykonávajú za účelom spracovania  
a zverejňovania výsledkov MCORŠ. V prípade, že nechcete, aby vaše údaje a fotogra�e boli zverejnené, oznámte vopred.

rozpis vekových kategórií a dĺžky tratí nájdete na www.martin.sk

Vstup: 
zabezpečené
zdarma

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

Súťažné kategórie MCORŠ pre rok 2021:

VEKOVÉ KATEGÓRIE: ROK NARODENIA: DĹŽKA TRATE 
1 kolo = 250 m

Žubrienky (dievčatá/chlapci) 2015 a mladšie/í 100 m

Najmladší žiaci/žiačky 2014 – 2013 1 kolo + 50 m

Mladší žiaci/žiačky 2012 – 2011 2 kolá 

Starší žiaci/žiačky 2010 – 2009 2 kolá + 100 m

Dorastenci a juniori/doras-
tenky a juniorky

2008 – 2002 4 kolá

Ženy/Muži do 40 rokov 2001 – 1981 4 kolá / 8 kôl

Ženy/Muži 41 – 50-roční 1980 – 1971 4 kolá / 8 kôl

Muži 51 – 59-roční 1970 – 1962 4 kolá

Ženy nad 50 rokov 1970 a staršie 4 kolá

Muži nad 60 rokov 1961 a starší 4 kolá

Kolá MCORŠ:
– kolky, 
– bežecké preteky,
– cyklistické preteky,
– plavecké preteky,
– preteky na kolieskových korčuliach.

 Všetky podujatia majú rovnaký spôsob 
vyhodnotenia.  Víťaz preteku dostane toľko 
bodov, koľko je účastníkov podujatia v jeho 
kategórii. Posledný pretekár získa jeden bod. 
Bodové zisky z každého podujatia sa sčítava-
jú a okrem víťazov jednotlivých pretekov sa 
vyhodnocujú celkoví víťazi zo všetkých pod-
ujatí za celý rok.

 Kategórie môžu byť upravené podľa počtu 
a vekového zloženia účastníkov. Najúspeš-
nejší jednotlivci sú ocenení diplomami a vec-
nými cenami.

 Z  dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej 
s ochorením Covid-19, nie je možné vopred 
naplánovať harmonogram jednotlivých kôl 
MCORŠ na celý rok 2021 vopred. Bližšie in-
formácie o termíne a mieste konania jednot-
livých kôl MCORŠ 2021 budú zverejnené na 
webovej stránke mesta Martin www.martin.
sk, alebo na facebookovej stránke Martinská 
celoročná olympiáda rekreačných športov-
cov.
 Mesto Martin
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n O  tom, že náš Turiec je bohatý na 
množstvo krás, niet žiadnych pochýb. Má-
lokto však registruje, že je bohatý aj na 
viaceré exotické pomenovania mestských 
štvrtí, potokov či jazera, ktorých skutočný 
pôvod treba hľadať v  Afrike, Ázii, ba do-
konca až v Amerike. O to, že od roku 1964 
pribudlo k  turčianskemu „Habešu“, „Me-
xiku“, „Jordánu“, „Cedrónu“ a „Ontáriu“ 
aj známe európske pohorie Pyreneje, sa 
nechtiac zaslúžil cyklistický veterán Juraj 
Farbiak.
 V deň svojich 85. narodenín (s rúškom na 
tvári) poodhalil pre nás a  čitateľov Martin-
ských novín „rúško“ spomienok z rokov dáv-
no i nedávno minulých. „Myslíš, že to bude 
ešte niekoho zaujímať?“
Po mojom kladnom uistení, večný optimis-
ta, oplývajúci humorom, začína rozhovor 
spôsobom jemu vlastným: 
 Nielen ja mám dnes svoj sviatok. Je tomu pres-
ne 75 rokov, čo som si našiel „frajerku“ a som jej 
verný dodnes. Na rozdiel od „mamičky“ (man-
želky) som rád, keď je stále nafúkaná, vraví 
s úsmevom ukazujúc na dámsky bicykel pri plote. 
Obidve však ľúbim a sú mojou oporou. Tá na ko-
lesách, najmä v posledných rokoch, keď sa o ňu 

opieram idúc dolu Vríckom s nákupom. Bránička 
pred domom je miestom môjho štartu a  cieľa  
a obchod s potravinami „horskou prémiou“. Zví-
ťazím zakaždým, keď nespadnem a nezabudnem 
na nič, čo som mal kúpiť!
Pred viac ako polstoročím to bol iný bicy- 
kel, iný štart a  tiež iné ciele, pred ktorými 
stál Juraj Farbiak.
 Napodiv, moje prvé kontakty s  cyklistikou 
v  Turci nesúvisia s  Kláštorom pod Znievom, ale 
s Martinom. Bolo to v roku 1953. Mal som vtedy 
17 rokov a zúčastnil som sa ako dorastenec cyk-
listického kritéria v uliciach Martina. Po návrate 
z vojenčiny som niekoľko rokov pomáhal pri jeho 
organizovaní. Boli to atraktívne a napínavé pre-
teky obsadené najlepšími cyklistami Slovenska 
a  sledované mnohými stovkami divákov v uli-
ciach mesta.
Dajú sa oprášiť spomienky na začiatky 
v Kláštore a rodiace sa preteky, ktoré sa sta-
li tretím najstarším cyklistickým podujatím 
na Slovensku?
 Mal som iba 22 rokov, keď sa mi podarilo pre 
môj odvážny nápad získať vtedajšie vedenie obce 
a Lesného závodu a s pomocou ďalších zaniete-
ných pomocníkov zorganizovať v roku 1958 prvé 
cyklistické preteky v Kláštore pod Znievom. Nikto 
z  nás vtedy netušil, ako táto premiéra dopadne 
a, navyše, že sa dožije toľkých úspešných repríz. 
Dá sa spomenúť si ešte na ľudí, ktorí stáli pri 
zrode týchto pretekov?
 Okrem vtedajšieho metodika OV ČSTV Leoša 
Eugela a kláštorského profesora telesnej výchovy 
Tibora Hlaváča, to bol najmä žilinský cyklistický 
nadšenec a  rozhodca Igor Sitár. Popri nich tiež 
množstvo domácich nadšencov – Jozef Ivan, Du-
šan Iliš, Milan Černák, Ivan Országh, Miloš Dibák, 
Dušan Ferenčík, Jozef Majer,… Po nich prišli ďal-
ší, ktorí dlhé roky pomáhali držať tieto preteky 

pri živote – Ivan Krištof, Maroš Ferenčík, Marián 
Miko, Jozef Vitalaj, starostovia obce Kláštor: Vla-
dimír Šišan, Maroš Halahija, Erika Cintulová, Slo-
vian: Elena Jackulíková a Vrícka: František Hideg. 
Z  tých, ktorí sme stáli pri ich zrode, som zostal 
nažive už iba ja…
Čo vám utkvelo v pamäti z ročníkov označo-
vaných jednociferným číslom?
 Hoci odvtedy ubehlo viac ako polstoročie, zo-
stalo toho v  pamäti ešte neúrekom. Na dávno 
zašlé časy, ktoré priniesli mnohé úsmevné i ťažké 
situácie, si neraz spomeniem aj dnes. Ale najmä 
na to, ako sme to vôbec bez mobilov, vysielačiek, 
sprievodných vozidiel, počítačov, elektronic-
kých čipov, cieľových kamier a mnohých ďalších 
dnešných vymožeností vôbec dokázali zorgani-
zovať. Pretekári z Turca a od Prievidze prichádzali 
na preteky na bicykloch už z  domu. Tí vzdiale-
nejší vlakom na kláštorskú železničnú stanicu, 
na ktorej v deň pretekov stáli vlaky pri vykladaní 
mnohých bicyklov až nezvyčajne dlho. Desiatky 
dobrovoľníkov zametalo pred štartom v  zákru-
tách na trati štrk, aby sa predišlo pádom, v  ob-
ciach, ktorými viedli preteky, obecným rozhlasom 
vyzývali ľudí, aby hydinu (najmä husi) nepúšťali 
na ulicu… Naopak, mnohí ochotní Kláštorčania 
otvárali svoje príbytky a ponúkali ich na prenoco-
vanie desiatkam pretekárov, prichádzajúcich zo 
vzdialených kútov Slovenska.
Ako vyzerala trať prvých ročníkov a účasť na 
nich?
 V prvých štyroch ročníkoch sa súťažilo na inej 
trati, než je tá dnešná. Pretekári absolvovali nie-
koľko okruhov na trase, ktorá viedla z  Kláštora 
cez Slovany k Ležiachovu, kláštorskej železničnej 
stanici a späť do Kláštora. V I. ročníku zvíťazil môj 
vtedajší priateľ Dušan Blaho zo Sokola Blatnica. 
Žiaľ, ani on sa nedožil dnešných dní (pred niekoľ-
kými rokmi zahynul po zásahu bleskom). Na ďal-
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Športoví veteráni Turca

Martinskí hokejisti vo veľkom trénujú na novú sezónu. Povedie 
ich skúsená trénerská dvojica
n Od začiatku mája začali hokejisti HK 
Martin so spoločnou letnou prípravou. 
Tú absolvujú pod taktovkou nového skú-
seného trénerského dua – Daniel Babka  
a Ján Tabaček.
 „Od minulej sezóny sme očakávali viac, ne-
dopadlo to tak ako sme chceli. Bohužiaľ, taký 
je šport, ideme ďalej. Sú tu nové ciele, nové 
výzvy.“ Týmito slovami zhodnotil minulú se-
zónu riaditeľ HK Martin Milan Murček, čím 
nepriamo zdôvodnil aj odchod trénera Mi-
roslava Chudého. „Som rád, že v novej sezóne 
sa ujmú kormidla Dano Babka a Jano Tabaček, 
sú to naši rodáci, odchovanci, obidvaja profe-

sionáli,“ doplnil riaditeľ klubu. Ako prezradil 
Daniel Babka, keď prišiel klub s touto ponu-
kou, nerozmýšľal dlho: „Po tých piatich ro-
koch, ktoré som bol preč (pozn. redakcie: počas 
piatich uplynulých sezón pôsobil trénersky vo 

Francúzsku) som, samozrejme, sledoval ako sa 
vyvíja martinský hokej. Keď som bol oslovený 
zástupcami klubu, rozhodol som sa, že nebu-
dem váhať a ponuku som prijal.“ Pre skúsené-
ho trénera bolo rozhodovanie o to ľahšie, že 
bude opäť pôsobiť tam, kde to má najradšej. 
Doma. Navyše, veľkú oporu bude mať aj vo 
svojom asistentovi Jánovi Tabačekovi, v päť-
násobnom majstrovi Slovenska, ktorý len 
nedávno ukončil aktívnu kariéru. Popri po-
zícii asistenta trénera, bude Tabaček v klube 
naďalej pôsobiť aj ako člen dozornej rady  
a športový manažér.
 TV Turiec

Juraj Farbiak  foto: autor

Pyreneje netreba hľadať iba na hraniciach Francúzska a Španielska

Príprava na suchu  foto: autor
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šieho víťaza z  Turca sme museli čakať až dlhých 
45 rokov! Veľký obdiv v prvých ročníkoch si získal 
aj cyklista Jozef Lukáč z  neďalekých Mošoviec. 
Napriek tomu, že mu chýbala jedna horná konča-
tina, dokázal sa pohybovať na trati a v pelotóne 
s absolútnou istotou.
Prečo práve „Slovenské Pyreneje“?
 Ja som síce priviedol cyklistické preteky v Kláš-
tore na svet, ale o  ich pomenovanie sa postaral 
niekto iný. Bol to víťaz ich VII. ročníka v roku 1964 
Pavel Jelen. Viedla ho vraj k  tomu podobnosť 
profilu trate s pohorím na hraniciach Francúzska 
a Španielska a prekrásna príroda Turca a hornej 
Nitry. O pár rokov neskôr však preteky o svoje pri-
liehavé pomenovanie skoro prišli.
Z bývalého pretekára sa čoskoro stal orga-
nizátor a o pár rokov aj úspešný tréner?
 Je to tak. V prvých ročníkoch som ešte súťažil aj 
ja. Nikdy sa mi však nepodarilo zvíťaziť (v r. 1959 
– II. miesto a  v  r. 1962 – IV. miesto). Nebolo to 
však pre mňa to podstatné. Neskôr som sa dal na 
diaľkové štúdium trénerstva cyklistiky a začal tu 
pod Znievom vo veľmi skromných podmienkach 
učiť cyklistickej abecede prvých záujemcov. Veľ-
kú radosť v Cykloklube Zniev mi pred desiatkami 
rokov priniesli svojou usilovnosťou a výsledkami 
bratia Milan a Ivan Pavlíkovci, Ivan Caban, Mi-
roslav Novosedliak, Ján Baran, Jozef a Peter Bla-
hušiakovci a najmä Anna Čižniarová (6. miesto 
na Majstrovstvách Československa – žien!). Po 
Vladimírovi Vozárikovi a Marošovi Wiezikovi od-
štartoval svoju ďalšiu, veľmi úspešnú cyklistickú 
kariéru v  našom klube najmä Miroslav Keliar. 
Stále som na neho a  jeho výsledky hrdý. Stal sa 
nielen úspešným slovenským reprezentantom, 
ale aj trojnásobným víťazom Slovenských Pyre-
nejí (2003, 2004 a 2007).
Čo spôsobilo niekoľkoročnú pauzu vo viac 
ako šesťdesiatročnej histórii tohto poduja-
tia?
 Neviem, či to dnešná mladá generácia vôbec 
pochopí, ale tí skôr narodení budú určite vedieť, 
o čom hovorím. Krátko po okupácii vojsk v roku 
1968 nastalo obdobie „normalizácie“, v  ktorom 
sa paradoxne diali mnohé veci za hranicou zdra-
vého rozumu. Predsedovi straníckej komunistic-
kej organizácie v obci začalo prekážať, že preteky 
nesú v  sebe názov pohoria, ležiaceho v  západ-
nej (kapitalistickej) Európe a  požadoval zmenu 
názvu. Po nesúhlase a  následnom zákaze, sme 
problém vyriešili o  rok naozaj šalamúnsky. Ne-
zmenili sme zaužívaný názov, ale cieľ pretekov. 
Víťaz 18. ročníka Jaroslav Rosa zo Spartaku Dub-
nica finišoval do cieľa nie v Kláštore, ale na Vríc-
ku. O  vynechanie dvoch ročníkov (2019 a  2020) 
sa postarala generálna oprava cesty medzi Kľač-
nom a Nitrianskym Pravnom a obmedzenia súvi-
siace s pandémiou Covid-19. 
Nejedno športové podujatie na Slovensku 
„zomrelo“ na nedostatok financií. To vaše aj 
po päťdesiatich rokoch stále žije…
 Ale viackrát už malo namále a  prekonalo aj 

stav ozajstnej kómy. Je to problém, opakujúci sa 
každoročne a  náklady na toto, dnes už masové 
podujatie celoslovenského významu, neustále 
rastú. Zháňať potrebné množstvo peňazí bol 
pre organizátorov tou najťažšou a  najnepríjem-
nejšou úlohou. Rovnako ako na najúspešnejších 
cyklistov, s  vďakou aj po rokoch spomínam na 
tých, bez štedrosti a pomoci ktorých by aj Sloven-
ské Pyreneje zapadli prachom zabudnutia. Boli 
časy, keď organizátori neodovzdávali tým naj-
úspešnejším na stupni víťazov finančné odmeny. 
O ceny sa postarali družstevníci, či gazdovia a tí 
najrýchlejší v  cieli boli po pretekoch obťažkaní 
živým prasiatkom, barančekom, jahniatkom 
či vrecom pšenice. Poľovníci prispeli výborným 
guľášom z diviny… 
Slovenské Pyreneje si našli časom svojich 
priaznivcov aj za hranicami Slovenska či vte-
dajšieho Československa a už celé polstoro-
čie sú pretekmi s medzinárodnou účasťou.
  Je to tak. Už pred desiatkami rokov na ne za-
vítali mnohí zahraniční pretekári. Za polstoročie 
stáli na štarte tohto podujatia cyklisti z 19 štá-
tov a to nielen európskych. Okrem najčastejších 
účastníkov z  Poľska, Maďarska, bývalej Juhoslá-

vie a  Českej republiky našli si cestu do Kláštora 
aj cyklisti z  Rakúska, Dánska, Ukrajiny, Slovin-
ska, Talianska, Holandska, USA, Nového Zélandu 
či Austrálie. V posledných ročníkoch u nás štarto-
valo aj silné družstvo lotyšských cyklistov pod ve-
dením výborného ruského trénera Smirnova a re-
prezentácia zo Spojených arabských emirátov. 
Na jubilejnom 50. ročníku mala svoju premiéru 
reprezentácia Egypta, ktorú sem pritiahla legen-
da slovenskej cestnej cyklistiky – trenčiansky tré-
ner Vendelín Kvetan.
Za viac ako polstoročie sa počet zúčastne-
ných cyklistov na Slovenských Pyrenejách 
dá rátať na tisícky. Zostali z nich niektorí na-
trvalo v pamäti?
 Samozrejme. Sú ich celé desiatky. Nedá sa 
zabudnúť na štart majstra sveta Holanďana 
Dennena, slávneho Poliaka z  Pretekov mieru 
Gawliczka, vynikajúcich česko-slovenských pre-
tekárov Jána Svoradu, Aloisa Holíka, Pavla Gáli-
ka, vicemajstra sveta Milana Dvorščíka, Roberta 
Glajzu, alebo Milana Barényiho. Víťazi Sloven-
ských Pyrenejí Roman Broniš (2000), či Patrik Ty-
bor (2014 a 2016) to dotiahli k reprezentácii Slo-

venska na OH, Peter Prívara (1989) k funkcii šéfa 
Slovenského zväzu cyklistiky, Ján Valach (2006) 
k  funkcii športového riaditeľa tímu Bora – Han-
sgrohe a zásluhám na mnohých úspechoch Petra 
Sagana, lotyšský cyklista Tom Skujinš k viacerým 
úspechom na Tour de France…
Slovenské Pyreneje sa rokmi rozrástli až na 
trojdňové podujatie s  prezentáciou všet-
kých vekových kategórií.
 Je to tak. Znievske dni cyklistiky sa stali ob-
rovským športovým sviatkom, na ktorom sa 
mohli prezentovať nielen tí najkvalitnejší prete-
kári v  rámci Slovenských Pyrenejí, ale aj cyklisti 
v súťažiach masters a začínajúce detské talenty. 
Najmä pre ne sme začali v roku 1989 s organizo-
vaním jedinečného podujatia Memoriálu Karola 
Hercega. Okrem bratov Velitsovcov a  staršieho 
Juraja, v roku 2003 sa na ňom v časovke prezen-
toval aj jeho mladší 13-ročný brat Peter – neskorší 
trojnásobný majster sveta! Zásluhou Alexandra 
Lilgeho a  ďalších nadšencov cestnej cyklistiky 
z Neografie Martin sa v Kláštore po mnohé roky 
bojovalo aj o  tituly majstrov Slovenska polygra-
fov a novinárov.
Je pravdou, že pre mnohých cyklistov sa 
Slovenské Pyreneje stali nielen obľúbenými 
pretekmi, ale doslova srdcovou záležitos-
ťou?
 Určite na tom niečo bude, lebo mnohí sa kon-
com augusta objavujú v  sedlách svojich bicyk-
lov na štarte už dlhé roky. Najlepším príkladom 
je určite stále úspešný cyklistický „matuzalem“ 
a účastník svetového pohára Ladislava Longauer 
z Banskej Bystrice. Veterán (70 r.) s neuveriteľnou 
vitalitou, ktorý začínal v Kláštore ako kadet pred 
polstoročím, aj v  súčasnosti preháňa na trati 
o celé generácie mladších súperov. To isté možno 
povedať aj o jeho rovesníkovi a veteránskom maj-
strovi sveta Petrovi Ftorekovi zo Žiliny. Slovenské 
Pyreneje však prirástli k srdcu aj mnohým vyzná-
vačom cestnej cyklistiky v našom Turci. K  ich in-
ventáru patrí aj Ivan Pavlík z Turčianskych Teplíc, 
či bratia Rasťo a Braňo Belákovci, Ladislav Šidlo, 
či kláštorský veterán Milan Kováčik. Slovenské 
Pyreneje sa rokmi stali aj vhodnou príležitosťou 
na mnohé spomienky, ale aj výnimočné stretnu-
tia. Sediac na lavičke v spoločnosti svojich dvoch 
dávnych priateľov na jubilejnom 50. ročníku bol 
si to práve ty, kto nás naň upozornil. Veď sa na nej 
spolu so mnou (druhým v cieli) ocitli aj ďalší dvaja 
– víťaz Milan Michálek a tretí Ivan Koller – kom-
pletná trojica na stupni víťazov z II. ročníka v roku 
1959! Neuveriteľné, ale pravdivé.
 So zapadajúcim slnkom za kopcami nad 
Vríckom, končí rúšková debata v  záhrad-
nom altánku s  našim hostiteľom a  dávnym 
priateľom Jurajom Farbiakom v deň jeho 85. 
narodenín. Vyprevádza nás s veľkým poďako-
vaním a  uistením, že Slovenské Pyreneje na 
koronu určite nezahynú a budú žiť ďalej.

 Za rozhovor poďakoval  Martin Ferenčík
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Slovenské Pyreneje 70. roky  foto: archív autora
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Tipy na výlet – za krásami Turca
Teplické serpentíny
Veľká Fatra / nenáročná túra / 3 km / 2 h.
 Unikátny systém siedmich rybníkov dô-
myselne prepojený vodnými serpentínami 
a kaskádami, ktoré privádzajú vodu do Tur-
čianskej Štiavničky. Vybudoval ich v roku 
1875 gróf Révai. Nenáročný chodník v tieni 
stromov pravidelne križuje potok s malými 
vodopádmi. Obľubujú ho najmä deti. Ponúka 
osvieženie a zábavu aj v sparnom lete. Začína 
pri altánku s minerálnym prameňom na juž-
nom konci Turčianskej Štiavničky. Od najvyš-
šieho jazera možno pokračovať ešte vyššie na 
vrchol vrchu Teplica, k miestu zvanému „Na 
kríži“. Nielen, že je tu úžasný výhľad na hre-
beň Malej Fatry, vďaka miestnemu umelecké-
mu rezbárovi je rozpoznateľný každý vrch pa-
norámy. Vrátiť späť sa možno po lesnej ceste.

Slovanská modla pod Dunínom
Turčianska Štiavnička / jednoduchá túra / 
1,5 km (Turčianska Štiavnička → Slovanská 
modla → Turčianska Štiavnička).
 Slovanská modla pod Dunínom, odkazu-
júca na pohanské náboženstvo starých Slo-
vanov sa nachádza v blízkosti obce Turčian-
ska Štiavnička. Vyrezávaná modla zobrazuje 
z každej strany iné božstvo (Perún, Dažbog, 
Lada a Mokoš). Za zmienku bude stáť i fakt, 
že sa tu konajú oslavy rovnodennosti. Okolie 
slovanskej modly ponúka nádherné výhľady 
na hrebeň Krivánskej a Lúčanskej Malej Fatry. 
Návštevu tohto miesta môžete spojiť s výle-
tom na Teplické serpentíny, Katovu skalu či 
Sklabinský hrad. V samotnej obci Turčianska 
Štiavnička môžete navštíviť rodný dom Jána 
Kostru a expozíciu malej lesnej železničky.

Krpelianska tiesňava
Veľká Fatra / nenáročná túra / 1,6 km / 1 h (Kr-
peľany → Pri mlyne → Tiesňava → Krpeľany).
 Kto sa vydá po Náučnom chodníku Tiesňa-
va, má sa posadiť, pookriať a pokochať sa. Je 
to nenáročná trasa s príjemnou atmosférou. 
Čakajú vás kľukaté chodníky, studničky, mos-
tíky a lavičky. Prečítate si užitočné informácie 
o histórii, faune a flóre či lome, v ktorom sa 
ťažil materiál na stavbu protipovodňového 
valu ešte v roku 1934. Modrá značka a infor-
mačné tabule vás povedú. Vrátiť sa môžete 
rovnakou trasou, prípadne po lesnej ceste 
(mimo turistickej značky). Náročnejší turisti 
môžu pokračovať po modrej značke až do 
Ľubochnianskeho sedla. Za zmienku stojí aj 
neďaleká vodná nádrž Krpeľany, ktorá bola 
dobudovaná na rieke Váh v roku 1957. Trasa 
je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi.

FOTOsúťaž
n Milí priatelia (a nielen fotografi)!
 Radi fotografujete? Máte radi históriu? 
Radi sa túlate po meste, obdivujete naše 
mestské zákutia a  zaujímavé stavby? 
A, napokon, radi súťažíte?
 Práve pre vás redakcia Martinské noviny 
pripravila novú rubriku – FOTOsúťaž. V  kaž-
dom čísle novín uverejníme historickú foto-
grafiu a vašou úlohou bude nájsť miesto, od-
kiaľ bol objekt odfotený a  zhotoviť súčasnú 
snímku. 
 Nemusí ísť o presné miesto, skôr budeme 
hodnotiť kreativitu fotografov. Zaujímavé 
fotografie môžu byť odfotografované napr. 
v noci, z výšky a pod. To už necháme na fan-
tázii samotných fotografov. 
 V dnešnom čísle vám predstavíme budovu, 
ktorá od roku 1939 dominuje severnej strane 
námestia. Patrí k jednej z mála dochovaných 
funkcionalistických stavieb v našom meste. 
Projekt pochádza od architekta Jána Vranu 

a  budovu postavila 
martinská stavebná 
spoločnosť Hlavaj – 
Palkovič – Uličný. Bu-
dova slúžila na banko-
vé účely pre Roľnícku 
vzájomnú pokladni-
cu a byty. Martinčania 
si isto spomenú, že 
v  minulosti sa v  prí-
zemných priestoroch 
nachádzal obchod 
Tuzex.
 Súťažné fotografie 
posielajte do 20. na-
sledujúceho mesia-
ca. V  emaile uveďte 
meno a  ulicu bydlis-
ka. Porota vyberie dvoch výhercov. Hlavnou 
cenou je tričko s potlačou historickej budo-
vy. 

Fotografie zasielajte na email:  
redakcia@martinskenoviny.sk 
Tešíme sa na vaše fotografie! Redakcia
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