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Mesačník správ z mesta pre obyvateľov...
Výzva Martinčanom
Milí spoluobčania, Martinčania!
Keď sa pred rokom vo vašich
schránkach objavilo prvé číslo našich
novín, dali sme vám ponuku, že budeme vašimi očami a ušami, aby sme
spoločne zlepšili podmienky na život
v našom krásnom historickom meste.
Radi by sme boli aj vašimi ústami
a pýtali sa poslancov alebo vedenia
mesta, ako by riešili problémy, ktoré
vás ťažia. Veľmi dobre chápeme, že
nie všetci ste zruční na prácu s novými technológiami a neviete si nájsť
všetky informácie, tak ako my, mladší.
Preto by sme chceli robiť túto
prácu za vás. Nie všetci máte možnosť, alebo odvahu opýtať sa vášho
poslanca, alebo človeka, z ktoréhokoľvek úradu na problém čo vás trápi
a je pre vás dôležitý.
My to za vás radi urobíme a vy zostanete v anonymite, aby ste nemali
obavy, že by sa vám to do budúcna
vrátilo v podobe výčitiek alebo osočovania.
My sme tu preto, aby sme vaše požiadavky a otázky, častokrát možno
aj nepríjemné, posúvali predstaviteľom mesta, a tak zabezpečili riešenie
problému za vás.
Neváhajte nás kontaktovať mailom
na redakcia@martinskenoviny.sk,
sms alebo aj telefonicky na tel. číslo
0905 677 160, kde si vás vypočujeme a, hlavne, my nájdeme zodpovedného človeka, poslanca, možno
primátora, ktorý vám odpovie na váš
problém.
Tešíme sa na spoluprácu, lebo
to čo trápi vás, by určite pomohlo
k zlepšeniu života všetkých nás.
Redakcia
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Dopravný podnik prichádza s novou Dopravnou kartou
n S príchodom nového roka 2022 prídu
do Martina aj nové autobusy. Cestujúcich
v MHD čakajú aj ďalšie zmeny. Azda najdôležitejšou bude nová Dopravná karta,
ktorú Dopravný podnik mesta Martin
(DPMM) plánuje uviesť do života v polovici októbra.

Verejné obstarávania
Na septembrovom mestskom zastupiteľstve Ján Slamka opäť informoval o prípravách na spustenie mestskej MHD od
1. januára 2022. Po úspešnom verejnom
obstarávaní na 35 kusov nových CNG autobusov, ktoré sa vyrábajú vo Francúzsku a do
Martina by mali doraziť už čoskoro, spoločnosť úspešne zvládla aj súťaž na dodávku paliva. Podľa slov Jána Slamku čerpacia stanica

Zľavy na cestovnom len pre
držiteľov Dopravnej karty
DPMM.
by mala stáť v areáli bývalej ZŤS. Dohodnuté
je aj náhradné plnenie v prípade, že sa nepodarí do konca roka 2021 postaviť čerpaciu
stanicu. Realitou je už aj dispečersko-informačný systém tzv. srdce riadenia dopravy.
Vzhľadom na to, že ide o finančne veľmi
náročné prvotné investície, DPMM bude
mapovať ponúkané grantové schémy, napr.
na nákup autobusov a v prípade vypísania
výzvy, pri ktorej by bol oprávneným žiadateľom sa aj zapojiť.
Nová Dopravná karta
V súčasnosti môžu cestujúci v MHD používať 2 druhy kariet a to mestskú kartu (tzv.
žltú) od spoločnosti Multicard a dopravnú
kartu (tzv. modrú) spoločnosti SAD. Vzhľadom na to, že spoločnosť Multicard vypovedala mestu Martin zmluvu k 31. 12. 2021
v nových autobusoch sa bude používať nová
Dopravná karta.
Podľa zverejnených informácií, spoloč-

Takéto autobusy budú premávať v Martine

nosť SAD Žilina od
1. októbra pozastavuje predaj 90-dňových
časových lístkov a od
1. decembra aj predaj
30-dňových časových
lístkov z dôvodu, aby
bolo možné ich precestovať do konca
roka 2021 a cestujúci
sa tak vyhli zbytočnej
administratíve pri vracaní neprecestovanéJeden z možných priestorov pre depo
foto: TV Turiec
ho zostatku.
Dopravný podnik plánuje veľkú informačDopravca zjednotí cestovné pre všetky kanú kampaň, aby 9 757 držiteľov mestskej tegórie seniorov a to na 5 centov v prípade,
karty s trvalým bydliskom v meste Martin si že budú vlastniť dopravnú kartu DPMM.
mohlo túto kartu vybaviť a využívať naďaDo praxe prichádza aj tzv. ročný časový
lej zľavy na cestovnom, ktoré v novej MHD cestovný lístok. Jeho cena by mala byť cca
budú. Kartu bude možné vybaviť aj elek- 250 €. Ostávajú aj mesačné či štvrťročné čatronicky, prostredníctvom webovej stránky sové lístky. Samotná výška cestovného nateDPMM, ktorá sa už pripravuje.
raz ostáva nezmenená. Cestujúci si priplatia
O tom kde budú zriadené kontaktné miesta bude spoločnosť verejnosť v dostatočnom
MHD aj do Nového Martina
predstihu informovať. Posilnené budú aj
otváracie hodiny týchto centier.
a na železničnú stanicu.
Mestskú kartu vlastní aj 3 717 Nemartinčanov. Vydanie karty bude pre nich spoplatnené sumou 5 €. Dobrá správa je, že pre svojich pri platbe v hotovosti a to 1€. Základná cena
obyvateľov mesto Martin tento poplatok cestovného pre obyvateľa mesta Martin, ktouhradí. Ako peňaženku ju bude možné vy- rý bude vlastniť Dopravnú kartu DPMM bude
užívať aj u všetkých dopravcov na Slovensku vo výške 0,59 €.
zapojených v systéme TransCard.
Pre cestujúcich, ktorí využívajú mestskú
hromadnú dopravu viackrát počas dňa, možno bude vyhovovať tzv. denný lístok. Pre tuPrestupné lístky do 30 minút.
ristov, ale nielen pre nich, ktorí prídu do nášho mesta bez auta sa zavádza tzv. turistický
Základná výška cestovného
resp. víkendový lístok.
0,59 €.
Cena cestovného a trasovanie liniek
Ako informoval Ján Slamka, vedeniu mesta Martin, poslancom i zástupcom okolitých
obcí v polovici septembra predstavili trasovanie jednotlivých liniek a tiež ceny cestovných lístkov. Informácie sú momentálne na
pripomienkovaní a verejnosti budú predstavené v mesiaci november.
Autobusy MHD budú
jazdiť aj do časti Nový Martin. Veľkou zmenou v dopravnej obslužnosti bude
aj to, že všetky mestské
časti budú spojené aj so
železničnou stanicou.
Zavedené budú tzv. prestupné lístky. V prípade, že
cestujúci využije prestup
do 30 minút zaplatí iba
ilustračné foto
5 centov.

Depo pre autobusy
Ako ďalej informoval Ján Slamka, prebiehajú aj rokovania ohľadom prenájmu priestorov pre tzv. depo. Spoločnosť sa rozhoduje
medzi dvoma možnosťami. Pri konečnom
rozhodnutí bude dôležitá cena za prenájom
1 m2 na mesiac. Dôležitá je prevádzková potreba, ktorá pozostáva z parkovacieho miesta
pre 35 autobusov, 3 – 4 záložné vozidlá, ale
aj pre autá, na ktorých prídu vodiči a ostatní
zamestnanci do práce. O prenájme priestoru
vedenie DPMM uvažuje iba ako o prechodnom riešení do určitého obdobia. Spoločnosť
počíta s výstavbou vlastného depa v priestoroch pri Martinsko-flámskom inkubátorovom
centre. Priestor na takýto účel musí spĺňať
všetky technické normy a nie je možné ho
vybudovať len tak hocikde.
V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia.

TV Turiec
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Záujem o vyhradené parkovacie miesta v Martine rastie
n Mestské zastupiteľstvo v Martine na parkovacieho systému v celom meste Maruznesením 121/14 zo dňa 26. 5. 2014 tin nevyhnutná. Z tohto dôvodu sa v letných
schválilo VZN č. 103 o organizácii dopravy mesiacoch uskutočnila vo vytypovaných
na území mesta Martin a poverilo spoloč- mestských častiach, kde je problém s parkonosť Turiec, a. s., prevádzkou parkovacích vaním najvypuklejší a ktoré sú najfrekventomiest mesta Martin. V jesenných mesia- vanejšie, pasportizácia jednotlivých miest na
coch prebehol prostredníctvom vozidla parkovanie. Obhliadok sa zúčastnili dopravs kamerami monitoring počtu vozidiel, ný projektant, zástupca štátnej a mestskej
ktoré parkujú v meste Martin. V decembri polície, zástupca mesta Martin a aj poslanec
2020 bol schválený Dodatok č. 3 o postu- za tú-ktorú mestskú časť. Dopravné projekty
pe pri regulovaní dopravy vrátane všet- boli predložené na Dopravný inšpektorát PZ
kých mestských častí, nielen centrálnej SR, na potvrdenie umiestnenia parkovacích
mestskej zóny.
miest v zmysle platnej legislatívy.
Vzhľadom k množstvu nezodpovedaných
V MČ Podháj – Stráne, Stred a Sever preotázok bola účinnosť tohto dodatku pozasta- behne podľa slov Tomáša Zanovita obhliadka
vená a pripravuje sa nové znenie VZN, ktoré do konca novembra 2021.
by malo byť predložené na
Počet parko- Vyhradené
Podiel
októbrovom mestskom zaPre ZŤP
vacích miest
miesta
v%
stupiteľstve.
Na septembrovom mestĽadoveň
2 045
341
17
38
skom zastupiteľstve (16.
Košúty II.
691
195
28
36
9. 2021) predniesol Tomáš
Záturčie
1 411
604
42
54
Zanovit, člen predstavenstva spoločnosti Turiec, a. s.,
Priekopa
504
178
35
20
vedeniu mesta Martin,
poslancom a prostredníctvom priameho preZ obhliadky vyplynulo, že nie všetky parnosu Televízie Turiec aj verejnosti informatív- kovacie miesta zodpovedajú STN podľa cestnu správu o priebehu príprav na zmenu par- ného zákona. Táto zmena ešte viac skomkovného systému k 27. 8. 2021.
plikuje problém parkovania. Ako naznačil
Nakoľko len v mestskej časti Záturčie ročne Tomáš Zanovit, riešením by mohlo byť zjedpribudne cca 100 nových motorových vozi- nosmernenie niektorých ulíc, napr. Ul. Madiel, ktorých majitelia chcú parkovať a najlep- mateja v Záturčí, kde sú vyznačené kolmé
šie pri svojom bytovom dome, a zároveň sa i šikmé parkovacie miesta. K podobnému
vybuduje v priemere 70 miest ročne, je zme- zjednosmerneniu došlo v ostatnom čase na

Ul. Janka Kráľa v Jahodníkoch. Takúto zmenu
organizovania dopravy je potrebné zvážiť
a vysvetliť občanom dôvody pre a proti.
Ďalším riešením sú parkovacie domy. Ich
výstavbu, ako investičnú akciu mesta Martin
už poslanci v predchádzajúcich obdobiach
schválili a v jednotlivých mestských častiach
sú už v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta, Útvarom hlavného inžiniera, Dopravným inšpektorátom a ostatných dotknutých osôb vytypované miesta, kde by takéto
parkovacie domy mohli stáť.
Tomáš Zanovit ďalej informoval prítomných, že spoločnosť Turiec, a. s., pripravuje
verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na Parkovacie domy v Košútoch II.
Podiel
a v Záturčí. Na prípravu tav%
kejto súťaže bude potrebné
vyčleniť cca 50 000 €.
82
Ako vyplynulo zo správy,
28
záujem o vyhradené par56
kovacie miesto v roku 2021
deklarovalo 2 900 občanov
20
mesta Martin, z toho s 1 701
z nich je už podpísaná zmluva a tiež je uhradené ročné parkovné, čo predstavuje čiastku
327 091 €. Tento počet sa už približuje ku
50 % vyčlenených parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach, a preto nie
všetci žiadatelia budú môcť byť uspokojení.
K 31. 12. 2020 bolo vyhradených parkovacích
miest vrátane pre ZŤP 2 100.

TV Turiec

Pozrite sa, ako martinské mestské časti na jar rozkvitnú
n Aj keď jeseň sa spája s padajúcim
lístím a prípravou na zimný odpočinok,
je ideálnym časom na výsadbu cibuľovín
a trvaliek. Vďaka iniciatíve mesta tak už
na budúcu jar zakvitnú všetky mestské
časti.
Martin bude už na budúcu jar
o niečo krajší. V každej mestskej
časti pribudne záhon cibuľovín
a trvaliek, ktorý skrášli ich hlavné
časti. „Som nesmierne rád, že výbory jednotlivých mestských častí
súhlasili s výsadbou cibuľovín a trvaliek. Ide síce možno o drobnosť,
ale celok tvoria práve drobnosti,
a preto verím, že Martinčanov
a návštevníkov mesta na jar poteší pohľad na
pestrofarebné cibuľoviny, narcisy, tulipány či
trvalky,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján
Danko. Výsadba prebehne do konca jesene
na presne stanovených miestach v každej
mestskej časti.

Na akú výsadbu sa môžete tešiť?
V mestskej časti Priekopa budú vysadené
narcisy pozdĺž Zelenej ulice v rámci projektu
„Zo zelenej žltá“. Priekopa rozkvitne v čase
od marca do mája. Do mestskej časti Záturčie pribudnú „Vstupné brány“, ktoré budú

tvoriť narcisy a tulipány vysadené pozdĺž Ulice Aurela Stodolu. Doba ich kvitnutia je od
februára do mája. Na „Rozkvitnutú zastávku“
sa môžete tešiť v mestskej časti Košúty. Od
marca do mája budú zastávku na Ulici Jilemnického skrášľovať hyacinty, narcisy, tulipá-

ny a cesnaky. V mestskej časti Podháj – Stráne pribudne lokalita „Pod vŕbou“ so šiestimi
druhmi cibuľovín. Na Ulici Gorkého budú
kvitnúť od marca do júna. Kvitnúce lokality v mestskej časti Sever budú tri. „Farebná
križovatka“ na Ulici Jilemnického zložená
z narcisov a tulipánov bude kvitnúť
od marca do mája.„Vinúca sa stuha“
zložená zo štyroch druhov cibuľovín rozkvitne na Ulici Jilemnického
od marca do mája a „Záhon pri pamätníku SNP“ zložený zo 72 trvaliek
skrášli mesto od marca do novembra. Výsadba neobíde ani mestskú
časť Stred, kde pribudne „Predzáhradka tržnice“ na Ulici Riadok zložená zo siedmich druhov cibuľovín s kvitnutím od februára do mája. Posledným miestom,
kde pribudne sedem druhov cibuľovín bude
„Tulipánový okruh“ v mestskej časti Ľadoveň
– Jahodníky – Tomčany na Ulici Nade Hejnej.

Mesto Martin
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Hviezdoslavov park zmodrel technikou modrotlače
n Slnečné piatkové dopoludnie 10. septembra 2021 Hviezdoslavov park v Martine doslova ožil. Vďaka workshopu na výrobu modrotlače pod vedením známeho
slovenského modrotlačiara Petra Trnku
zavítali do centra mesta deti z výtvarného
odboru Základnej umeleckej školy mesta
Martin, zástupcovia kultúrnych inštitúcií,
ako aj predstavitelia partnerských miest
mesta Martin z českého Jičína, holandského Hoogeveenu a maďarskej Békéscsaby.
Účastníci workshopu si mali možnosť vypočuť odborný výklad o technike modrotlače, a taktiež sa sami zapojiť do výroby indigom farbených bavlnených látok,
ktoré predtým pomocou originálnych drevených foriem potlačili tradičnými vzormi.

Projekt „Modrotlač – kultúrne dedičstvo,
ktoré nás spája“ a jeho workshopy sú zamerané na to, aby deti, ktoré sa zoznámia s históriou a základmi techniky modrotlače neskôr
mohli svoje poznatky šíriť ďalej, pričom sa
stanú ďalšou generáciou, ktorá tak bude mať
možnosť využívať techniku modrotlače vo
všetkých oblastiach umenia (dizajn, úžitkové
umenie, módny priemysel a iné). Pokračovanie v tradícii modrotlače na Slovensku ako aj
v krajinách projektových partnerov prispeje

Bozsena Bacsáne Kutyej z partnerského mesta
Békéscsaba (Maďarsko)
foto: autor

Návštevníci workshopu

Mariska Groot Obbink z partnerského mesta
Hoogeveen (Holandsko)
foto: autor

foto: autor

k tomu, aby sa toto unikátne kultúrne dedičstvo zachovalo. Remeslo modrotlače bolo
zapísané v roku 2018 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO spolu s Maďarskom, Českom, Nemeckom a Rakúskom. Zaujímavosťou je záštita
projektu, ktorú počas workshopu deklaroval
prof. Filipe Themudo Barata, predseda UNESCO CHAIR nehmotného kultúrneho dedičstva, University of Évora (Portugalsko) a jeho
prísľub účasti na záverečnom podujatí projektu u nás – v Martine.

Projekt „Modrotlač – kultúrne dedičstvo,
ktoré nás spája“ je názov medzinárodného
projektu, na ktorom mesto Martin spolupracuje s partnerskými mestami Jičín, Hoogeveen, Békéscsaba a Kalisz od roku 2020 a bol
podporený z Medzinárodného vyšehradského fondu (www.visegradfund.org).

Mesto Martin

Deväť žiadateľov dostalo peniaze na aktivity v cestovnom ruchu
n 12. augusta na svojom zasadaní
schválili členovia komisie regionálneho
rozvoja a cestovného ruchu pridelenie dotácií subjektom, ktoré si podali žiadosti.
Do schvaľovania neboli zaradené žiadosti, ktoré nespĺňali stanovené podmienky
a kritériá. Z celkovej sumy 9 300 eur komisia pridelila finančné prostriedky deviatim, čiže všetkým oprávneným žiadateľom
na realizáciu predložených projektov.

Najvyššiu sumu dostalo združenie ALGARDE – ART, o. z., na starostlivosť o jazierko pri
Hrádku v Košútoch. Peniaze majú byť použité najmä na spevnenie brehov jazierka,
záhradnícke práce, dotvorenie atraktívneho
mobiliáru a trojrozmernej prírodnej kroniky.
So zaujímavým projektom prišla Bagarova chata, o. z. Pridelenú dotáciu využije na
vybudovanie interaktívneho detského náučného chodníka. Je určený predovšetkým
deťom. Účelom je získavanie a prehlbovanie
poznatkov z prírodných vied. Bude ideálnou

kombináciou pohybu v prírode a jej poznávania. Chodník je situovaný v lúčnom a lesnom prostredí v blízkosti Bagarovej chaty.
Bude na ňom 9 stanovíšť, na ktorých sa deti
dozvedia napríklad, že les nie je smetisko,
budú poznávať stromy, zistia, ako dlho sa
rozkladajú rôzne materiály, vyskúšajú si ako
ďaleko doskočí človek oproti zvieratám...
„Pešie prehliadky po meste Martin“ organizuje Objavuj svet, s. r. o. Vo svete bežne
známy free walking tours chce vo väčšej
miere preniesť do nášho mesta. Chce tak
podporiť mestský, kultúrny a, najmä, domáci turizmus. Okrem prehliadky historických
pamiatok Martina, sprievodcovia nasmerujú
návštevníkov i na ďalšie aktivity a atraktivity
mesta. Komisia tento projekt finančne podporila.
Dotáciu získalo tiež občianske združenie
Horolezecký klub NEOLIT na festival Hory
a mesto Martin – Noc horských filmov. Maratón filmov pod holým nebom v letnom kine
Amfiko si už získal značnú popularitu. Cie-

ľom podujatia je prostredníctvom filmových
premietaní a atraktívnych športovo-dobrodružných aktivít priblížiť verejnosti športy
realizujúce sa v prírode v spojení s environmentálnym aspektom.
Občianskemu združeniu Podoby slova,
bola pridelená dotácia na realizáciu projektu Návraty – Prírodné bohatstvo Turčianskej
záhradky. Východiskom podujatí, ktoré budú
realizované v priestoroch prírodovedného
Múzea Andreja Kmeťa je prezentácia a propagácia krás a hodnôt prírody v Turci. Poslaním projektu je vytvárať pozitívny vzťah
predovšetkým detí k prírode nášho regiónu,
poznávať ju a vážiť si naše najväčšie prírodné bohatstvo – zásoby mimoriadne kvalitnej
pitnej vody.
Menšie finančné čiastky pridelila komisia
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
na realizáciu aktivít Rádioklubu HOREC, o. z.,
Fatra SKI, s. r. o., Maďarskému spolku Turca,
o. z., a Vodáckemu klubu Lodenica Štrky, o. z.

Ján Farský

Aktuality

2

5

Návrhy ocenení osobností mesta Martin
n Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva boli na programe
aj návrhy na udelenie verejných uznaní
a ocenení. Tie mesto každoročne udeľuje
osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o šírenie dobrého mena
mesta doma i vo svete, osobnostiam,
ktoré dosiahli vynikajúce tvorivé výkony,
významné ekonomické a hospodárske
úspechy, či tie, ktoré sa dlhodobo a mimoriadnym spôsobom podieľali na dobrovoľnej činnosti.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrhy na
ocenenia piatich osobností:
– v kategórii Čestné občianstvo mesta Martin Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.,
ktorá patrí medzi najvýraznejšie osobnosti
svetovej patológie. V roku 2009 sa stala prvou profesorkou patológie a súdneho lekárstva na Slovensku, pričom prvenstvo jedinej
ženy – patologičky jej patrí dodnes. V našej
spoločnosti existuje len málo žien, ktoré sa
tak významne presadili vo svete, ako prof.
Adamicová. Okrem iného, významne sa zaslúžila o propagáciu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a mesta Martin
vo svete.
– v kategórii Cena mesta Martin Prof. Dr.h.c.
Ing. Jozef Uhrík, CSc. Narodil sa v Horných
Obdokovciach v okrese Topoľčany, po škole
pracoval v ZŤS v Dubnici nad Váhom. Martinčanom sa stal po tom, ako nastúpil na
najdlhšiu časť svojej profesionálnej kariéry –
do ZŤS v Martine. Nastúpil sem v roku 1973.

Spočiatku zastával funkciu 1. námestníka
generálneho riaditeľa výrobno-hospodárskej jednotky ZŤS, neskôr sa stal generálnym
riaditeľom. Spolu s kolegami sa významnou
mierou podpísal pod zásadnú zmenu štruktúry výrobných programov organizácie, aby
sa stala najvýznamnejšou vo vtedajšom Československu. Významnou mierou sa podieľal
aj na celkovom rozvoji mesta Martin.
– v kategórii Cena dobrovoľníka mesta Martin Janka Droppová, ktorá sa roky venuje
práci s postihnutými deťmi i dospelými. Prostredníctvom organizovania voľnočasových

aktivít, amatérskych výstav či divadelných
predstavení im pomáha byť súčasťou bežného života. Pracovala v Liptovskom Mikuláši
s rómskym súborom i v Klube Koliesko s deťmi s telesným postihnutím. Od roku 2006 žije
pani Droppová v Martine a venuje sa práci
s ľuďmi s poruchami autistického spektra.
Pracuje v rodinnom centre Sposa Turiec, píše
o autizme a jeho zvládaní, pomáha deťom
a dospelým s poruchami, aj ich rodičom, propaguje autistickú inakosť.

– PhDr. Adriana Fontányová, ktorá je štatutárkou martinského občianskeho združenia
Dom nádeje. Prostredníctvom neho v spolupráci s ďalšími terénnymi pracovníkmi pomáha ženám alebo matkám, ktoré sú obeťami domáceho násilia a nešťastných udalostí,
prípadne osamelým tehotným ženám v sociálnej núdzi, alebo starým matkám, ktorým
bola zverená starostlivosť o dieťa. Hlavným
cieľom poradne je zabezpečiť bezproblémový a promptný prístup k poradenstvu a pomoci. Cieľom Domu nádeje nie je položiť ženám v núdzi všetko ako na podnose. Nesnaží
sa suplovať krízové centrá. Naopak, podáva
pomocnú ruku a motivuje tieto ženy, aby za
seba prevzali zodpovednosť a postarali sa
o seba a svoje rodiny do veľkej miery samé.
Aby sa vrátili do bežného života.
– Gabriela Špalková, výtvarníčka, inšpiratívna a tvorivá žena, zanietená milovníčka prírody. Dobrovoľne a bez nároku na odmenu ponúka svoj čas, vedomosti a skúsenosti nielen
slovom ale, hlavne, skutkami. Výsledkom jej
húževnatosti a zmyslu pre krásu sú kvetinové záhony na Alexyho ulici v Košútoch, ktorými inšpirovala aj ľudí v ďalších mestských
častiach. Za podpory členov neziskovej organizácie Algade Art a ďalších dobrovoľníkov
iniciovala a vytvorila jazernú galériu pod názvom „Svet jazerných bytostí“. Drevené sochy
v nadrozmerných veľkostiach umiestnené
v jazierku pod „Atilákom“ sú krásnou atrakciou. Napriek svojmu hendikepu bojuje so
životom a nevzdáva sa.
TV Turiec

Traja lekári z martinskej nemocnice v top spoločnosti Slovenska
Už po siedmy raz vyhlásil odborný týždenník Zdravotnícke noviny prestížnu anketu TOP lekári na Slovensku. Jeho hlavným
cieľom je vyzdvihnúť lekárov, o ktorých sa
nie vždy hovorí. Lekárov do ankety nominujú nemocnice, zdravotnícke zariadenia,
hlavní odborníci pre jednotlivé špecializácie, ale aj samotní čitatelia Zdravotníckych
novín. Univerzitná nemocnica Martin mala
v tomto roku nominovaných štyroch lekárov v troch medicínskych oblastiach. Až
traja z nich sa napokon stali víťazmi, čo opäť
potvrdilo špičkovosť martinského zdravotníckeho zariadenia a martinská nemocnica
sa vďaka tomu stala najúspešnejšou v tohtoročnej ankete.
V špecializácii imunológia a alergológia sa
víťazom stal prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.,
MBA, Dott.Ric., MHA, primár Oddelenia klinickej alergológie a imunológie UNM. Jeho
dominantnou oblasťou sú imunodeficiencie,
respiračné alergické ochorenia, očkovanie
n

v špeciálnych situáciách, či ťažké formy alergických ochorení.
V medicínskej oblasti neurochirurgia získal
v ankete najviac hlasov doc. MUDr. Branislav
Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky UNM. Medzi dominantné oblasti,

Ocenení lekári

foto: autor

ktorým sa prednosta martinskej neurochirurgie
venuje sú detský hydrocefalus, neuroonkológia, rekonštrukčné výkony na lebke s využitím
individualizovaných titánových kraniálnych
implantátov a využitie individualizovaných ná-

hrad krčných medzistavcových platničiek vyrobených na mieru 3D tlačou v rámci operačnej
liečby degenerovanej krčnej chrbtice.
V kategórii pneumológia a ftizeológia bol
najúspešnejší primár pľúcnej kliniky UNM
MUDr. Ivan Kocan, PhD. Okrem toho, že sa
podieľal na zvládnutí pandémie Covid-19
v Univerzitnej nemocnici Martin, spolu s kolegami vyvinul aplikáciu, ktorá vďaka využitiu
telemedicíny umožnila časť pacientov s ochorením Covid-19 liečiť v domácom prostredí. Čo
zároveň pomohlo efektívnejšie využiť lôžkovú
kapacitu martinskej nemocnice a lepšie tak
zvládnuť vrchol 2. vlny pandémie.
Lekári Univerzitnej nemocnice Martin boli
nominovanými medzi odborníkmi z celého Slovenska a aj tieto výsledky ukázali, že v Martine
máme špičkových a profesionálnych lekárov,
ktorí vyčnievajú nielen po medicínskej stránke,
ale ich poznávacím znamením je aj ľudskosť,
empatia a prioritný záujem o pacienta.

TV Turiec
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Z denníka Mestskej polície
Znečistenie vozovky motorovým olejom
Dňa 19. 9. 2021 o 9.40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že na Námestí SNP je znečistená vozovka motorovým olejom. Hliadka
MsP, ktorá sa dostavila na miesto o 9.50, zistila,
že na Námestí SNP je na vozovke viacero škvŕn
od motorového oleja. Na miesto bol privolaný
HaZZ v Martine, ktorého príslušníci vozovku
vyčistili. Prostredníctvom MKS bolo zistené,
že olej vytiekol z motorového vozidla tov. zn.
AUDI, striebornej farby, dňa 19. 9. 2021 o 1.41.
Ako majiteľ vozidla bol zistený F. K., ktorý bol
zároveň zodpovedný za znečistenie vozovky.
Za spáchanie priestupku bola menovanému
uložená pokuta v blokovom konaní.
Znečistenie verejného priestranstva ľudskými výkalmi
Dňa 20. 9. 2021 o 8.53 bolo prostredníctvom
MKS zistené, že na Ulici M. R. Štefánika znečistila neznáma osoba verejné priestranstvo ľudskými výkalmi. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila
na miesto o 9.01, zistila, že znečistenia verejného priestranstva sa dopustil bezdomovec
O. L. Za spáchanie priestupku bol menovaný
riešený napomenutím a verejné priestranstvo
vyčistil.
Osoby v HM TESCO bez prekrytia horných
dýchacích ciest
Dňa 20. 9. 2021 o 16.35 prijalo Operačné
stredisko MsP podnet, že v HM TESCO na Ulici Obchodné centrum Turiec sa pohybujú
osoby, ktoré nemajú na tvárach ochranné

respirátory. Hliadka MsP, ktorá sa dostavila na
miesto o 16.40, zistila, že porušenia zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia sa dopustili P. K. a mladistvý
N. K. tým, že sa pohybovali v HM TESCO bez
prekrytia horných dýchacích ciest. Za spáchanie priestupku boli menovaní riešení napomenutím.
Zákaz voľného pohybu psa
Dňa 20. 9. 2021 o 19.38 bolo prostredníctvom MKS zistené, že v pešej zóne na Ulici 29.
augusta sa voľne pohybuje pes. Hliadka MsP,
ktorá sa dostavila na miesto o 19.45, zistila porušenie VZN mesta Martin č. 121 o verejnom
poriadku, ktorého sa dopustila V. J. tým, že sa
jej pes (šteňa) voľne pohyboval po pešej zóne,
kde je to zakázané. Za spáchanie priestupku
bola menovaná riešená napomenutím.
Fajčenie na detskom ihrisku
Dňa 19. 9. 2021 o 14.05 zistila hliadka MsP na
Ulici Hodžovej porušenie zákona č. 377/2004
Z. z. o ochrane nefajčiarov, ktorého sa dopustil
K. F. tým, že fajčil na detskom ihrisku. Za spáchanie priestupku bola menovanému uložená
pokuta v blokovom konaní.
Nepovolená freestylová aktivita na skejtborde v pešej zóne
Dňa 22. 9. 2021 o 18.43 bolo prostredníctvom MKS zistené, že v pešej zóne na Divadelnej ulici vykonáva neznáma osoba nepovolenú
freestylovú aktivitu na skejtborde. Hliadka MsP,

ktorá sa dostavila na miesto o 18.48, zistila, že
porušenia VZN mesta Martin č. 128 o miestnej
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla
v historickej časti mesta Martin a o ustanovení
činností, ktorých vykonávanie je v historickej
časti mesta Martin zakázané alebo obmedzené na určitý čas sa dopustil J. P. Za spáchanie
priestupku bol menovaný riešený napomenutím.
Hrubé správanie
Dňa 10. 9. 2021 o 8.40 prijalo Operačné stredisko MsP podnet od J. P., že na Podhájskej ulici
ho slovne napáda neznáma osoba. Hliadka MsP,
ktorá sa dostavila na miesto o 8.45, sa skontaktovala s oznamovateľom, ktorý uviedol, že
medzi ním a M. L., došlo k slovnej výmene názorov ohľadom parkovania na Podhájskej ulici,
po ktorej ho M. L. na verejnosti pourážal hanlivými výrazmi. Hliadkou MsP bol oznamovateľ
poučený o svojom ďalšom možnom zákonnom
postupe. Dňa 10. 9. 2021 o 10.35 podal J. P.
v predmetnej veci oznámenie na útvare MsP.
Vec rieši Priestupkový referát MsP Martin.
Rušenie nočného pokoja hlasnou hudbou
Dňa 18. 9. 2021 o 22.49 prijalo Operačné stredisko MsP podnet, že v rodinnom dome na Ulici Košarišťanovej dochádza k rušeniu nočného
pokoja hlasnou hudbou. Hliadka MsP, ktorá sa
dostavila na miesto o 22.57, zistila, že rušenia
nočného pokoja sa dopustila K. Ž. Za spáchanie
priestupku bola menovanej uložená pokuta
v blokovom konaní. 
MsP Martin

Mladí diskutovali, ako chcú Martin zmeniť
n Mladí Martinčania diskutovali o tom,
čo by chceli v meste zmeniť, s akými problémami sa stretávajú a ako by mohli aj oni
prispieť k lepšiemu životu mládeže.

Stretnutie na Osikove

foto: autor

Mesto Martin v spolupráci so Slovenským
inštitútom mládeže IUVENTA zorganizovalo
13. septembra stretnutie mládežníkov (zástupcov žiackych školských rád martinských
základných a stredných škôl) a zástupcov

Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin
pod názvom Participatívne stretnutie žiackych školských rád Martin k vytvoreniu koncepcie pre prácu s mládežou.
Na stretnutí sa mladí ľudia dozvedeli, ako
môžu participovať v meste, ako funguje Parlament mladých Martin, aké majú možnosti
na realizáciu svojich nápadov. Prostredníctvom zábavnej hry lepšie pochopili participáciu, uvažovali nielen o problémoch, ale aj
o ich možných riešeniach. Zástupcovia CVČ
predstavili mládeži možnosti vzájomnej spolupráce. „Radi vám poskytneme aj priestory
na voľnočasové aktivity, workshopy či neformálne stretnutia,“ ponúkla pomoc Alena Leštinská, riaditeľka CVČ.
V ďalšej časti sa zúčastnení venovali aktuálnej situácii v meste Martin, spoločne sa
zhodli na mnohých problémoch, ktoré trápia
mladých ľudí v meste Martin. Prezentovali
svoje postrehy, diskutovali o tom, čo by chceli vylepšiť či zmeniť. Zaoberali sa viacerými

Diskusia nad projektom

foto: autor

oblasťami: sociálnou, kultúrnou, športovou či
ekologickou. Ukázalo sa, že ani bezpečnosť či
dopravná situácia v meste im nie sú ľahostajné. Diskutovali aj o tom, ako by mohli prispieť
k lepšiemu životu v meste Martin aj oni sami.
Myšlienky a návrhy mládežníkov nezostanú
nevypočuté, ale budú zapracované do Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na
roky 2022 – 2027.

Mesto Martin
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Parlament mladých Martin sa zapojil do Týždňa dobrovoľníctva
n Na Slovensku každý rok 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva. Počas
tohto týždňa sa realizuje množstvo dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú dôkazom, že
Slováci sú solidárni a majú chuť nezištne
pomáhať.

Tento sa rok sa do Týždňa dobrovoľníctva
zapojil aj Parlament mladých Martin. V nedeľu 19. septembra sa skupinka mládežníkov
vybrala k rieke Turiec a spoločne vyčistili
okolie od odpadkov a neporiadku.
Ako uviedla Viktória Olléová, predsedníčka parlamentu, aktivita bola naozaj potrebná. Žiaci zo základných aj stredných škôl zaplnili vrecia na odpad veľmi rýchlo.
Všetci sa spoločne zhodli na tom, že upratovanie nášho okolia už bolo nevyhnutné.
„Verím, že aktivity tohto druhu sa spopularizujú a budú sa konať častejšie,“ vyslovila
prianie Olléová.


Mesto Martin

Dobrovoľníci v akcii

foto: autor

Čo robiť, aby nás tretia vlna Covidu-19 nezmietla
n O
príznakoch,
liečbe, testovaní na
vírusové ochorenie
hovoríme s lekárom
Slavomírom Šuchom.

Pán doktor, po lete
sa znovu začala preberať veľmi aktuálne
téma tretej vlny pandémie. Vy, ako lekár, aj na urgentnom príjme, máte už s touto chorobou skúsenosti,
čo by ste poradili našim občanom, aby
sme to spoločne zvládli čo najlepšie?
Máte pozitívny test, má pozitívny test, alebo je chorý na Covid niekto z okolia, alebo
máte niektorý z týchto príznakov (prejavy infektu dýchacích ciest, škriabanie v krku, nádcha, bolesť hrdla pri prehĺtaní, pocit choroby,
dráždenie na kašeľ, hnačku bez predchádzajúcej diétnej chyby, zvýšenú teplotu nad
37,5 °C, bolesti kĺbov, svalov, hlavy, krížov…)?
Máte vysokú pravdepodobnosť infekcie vírusom, mutácia delta. Zvážte čo najrýchlejšie
antigénový rýchlotest test na Covid v najbližšom centre, dovtedy dbajte na bezpečnosť
blízkych ľudí.
Čo môžeme urobiť pre zabránenie ťažkého priebehu ochorenia?
Zachovajte telesný pokoj, hydratujte sa
dostatočne, najlepšie bylinkovým čajom
s účinkom na dýchacie cesty a tráviaci trakt,
ktoré sú najčastejšie postihnuté deltou.
Nasaďte si ihneď, čo najskôr:  vitamín
C, najlepšie s pomalým uvoľňovaním, dávka
nad 3 gramy za deň  vitamín D v dávke prvý
deň 6 000 IU, potom 3 – 4-tisíc dlhodobo 
Zinok v dávke 3× 25 mg  Selén 3× 20 až
25 mg denne  probiotikum 3× denne 

Quercetin 3× 250 mg  NADH 2× 1/2 tbl
rozpustiť v ústach  B komplex forte 1 tbl
denne, alebo Milgamma N 3× 1 cps denne 
lieky na potlačenie bolesti, teploty a zápalu –
Ibuprofen, Paracetamol, Novalgin, alebo iné,
ktoré viete, že u vás zaberú, aspoň 2 – 3 jednotlivé dávky denne.
Dovolenkári hlavne z Egypta si priniesli
z dovolenky aj pár krabičiek Ivermectinu,
veď čo ak by sa zišiel. Ako ho užívať?
Zástancovia Ivermectinu od prvého dňa
do 80 kg 8 – 12 mg, nad 80 kg 12 – 16 mg denne, alebo obdeň, podľa intenzity príznakov.
S Ivermectinom vám obvykle váš lekár neporadí, jeho použitie je u covidu „off label“,
ale podľa môjho názoru, podloženého osobnými skúsenosťami z druhej vlny z liečby
niekoľkých desiatok pacientov, benefit používania Ivermectinu vysoko prevažuje nad
všetkými jeho rizikami.
Podvedomie mi hovorí, že môžem byť nakazená, čo mám urobiť?
Prvé 3 – 4 dni neexistuje iná dostupná ambulantná liečba, ktorú by ste si mohli nasadiť.
Chlieb sa láme na 5 – 6 deň trvania príznakov.
Ak pretrvávajú zvýšené teploty nad 38 °C,
ak sa zhoršujú príznaky a celkový stav, ak
nastúpia dýchacie ťažkosti, zvýrazní sa kašeľ
a nemáte pocit zlepšenia, je čas konzultovať
lekára – podľa veku, váhy, intenzity príznakov
a prítomnosti rizikových ochorení (vek nad
50 rokov, obezita BMI nad 30, cukrovka, astma, chronická bronchitída, ochorenia srdca,
vysoký tlak krvi, choroby štítnej žľazy, obličkové choroby, autoimúnne choroby a onkologické ochorenia).
Lekára môžete konzultovať cez linku 112,
čo je najrozumnejšie a pre vás najbezpeč-

nejšie riešenie. Nespoliehajte sa na diaľkové
telefonické „vyšetrenie“ praktickým lekárom
a elektronický predpis lieku.
Trvajte na osobnom vyšetrení lekárom
s auskultáciou pľúc, osobným rozhovorom,
RTG pľúc, zmeraním saturácie krvi kyslíkom,
vyšetrením krvi, zvlášť hladiny CRP, leukocytov, D-dimérov a v určitých prípadoch aj Troponínu a NT-pro-BNP (u ľudí s rizikom infarktu, srdcového zlyhávania, pľúcnej embólie
a veku nad 70 – 75 rokov).
Ak máte doma, nasaďte si na štvrtý – piaty
deň, pri neustupujúcich príznakoch, k dovtedajšej liečbe antibiotiká (napr. Klaritromycín),
Aspirín (100 mg) a vysokorizikoví nízkomolekulárny heparín (napr. Fraxiparín), (pokiaľ už
neužívate antikoagulanciá), kortikoid – Dexametazón (Krka) v dávke 6 mg denne, Pantoprazol, Omeprazol alebo Famotidin, antihistaminiká.
Túto liečbu je však vhodné, pokiaľ nemáte
skúsenosti, skonzultovať vždy s lekárom.
Tu viac-menej ambulantné (domáce) možnosti liečby končia, u väčšiny ľudí sú už aj
prekročené… Nebojte sa kontaktovať linku
112!
Domáca liečba lekárom nevyšetrených
chorých kyslíkom, len na základe hodnôt
saturácie krvi O2 necertifikovanými oxymetrami, odkladanie vyšetrenia lekárom a čakanie na „zlepšenie“ je najčastejšia príčina nezvratného poškodenia organizmu Covidom
so všetkými následkami (umelá ventilácia,
embólia, smrť).
Tretia vlna je tu, na štát ani vyššiu moc sa
spoliehať nedá. Pomáhajme si, zdieľajme
skúsenosti a starajme sa o seba aj blízkych.
Bohužiaľ, už to znovu začalo.


Jana Cikhartová
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Vychádzať by sme spolu mali aj vtedy, keď nám nie je dobre
Leto pomaly odchádza a na stromoch začínajú naberať žltočervenú farbu listy, ktoré
len pred pár dňami ešte boli zelené. Presne
tak, ako bolo celé leto v Covid automate naše
mesto, ale aj celé Slovensko. Zo dňa na deň
sa zmenila farba Covid automatu, presne tak,
ako po daždi listy na stromoch. Znovu sa vráti medzi ľudí téma pandémie a nevraživosti.
Znovu tí, čo dokázali v lete sedieť na lavičke v parku spolu, si nebudú vedieť prísť na
meno, lebo ich rozdelí téma očkovania a zodpovednosti jedného voči druhému. Pýtam
sa prečo je to tak? Prečo sa nesnažíme spolu
dobre vychádzať nielen vtedy, keď nám je
dobre, ale možno ešte viac by sme mali byť
k sebe ľudskejší, keď budeme možno potrebovať pomoc jeden od druhého.
Trošku sa vrátim aj do minulosti. Kto z vás
si pamätá ešte čas, keď mesiac október patril
úcte k starším? Skôr narodení asi áno, mladší
určite nie. Doba priniesla nové sviatky, doba

priniesla nové priority. Keď človek počúva
občas, chtiac-nechtiac, debaty mladých, tak
nestíha žasnúť. Hovoria napríklad o ekológii
a o ochrane životného prostredia, o uhlíkovej
stope a potrebe hybridných automobilov.
Samozrejme, že je to dôležité, aby sme robili
všetko pre ochranu našej planéty, na ktorej
máme stráviť náš život. Len mladí akosi zabúdajú, že tie krásne stromy, pod ktorými oni
vedú svoju ekodebatu, vysadili možno ich
starí rodičia. Hrdia sa ako oni chodia do prírody na opekačky a ako si to tam užívajú. Zabúdajú však po sebe miesto stretnutia upratať.
Príde mi nepochopiteľné, ako si niekto užije
grilovačku a donesie tam niekoľko plechoviek nápoja, že už mu je zaťažko odniesť späť
po sebe odpadky do smetného koša. Pýtam
sa v duchu sama seba, koľko mladých ľudí by
dnes prišlo pomáhať vysádzať stromy alebo
hrabať listy, tak ako to bolo v minulosti? Odpoveď všetci dobre poznáme. Ľahšie je mať

hrdinské komentáre na sociálnych sieťach,
ako chytiť hrable a vyhrabať listy na trávniku
v okolí bytového domu, kde chodia do „mamahotela“.
Začína sa aj u nás tretia vlna pandémie,
a veľmi by som chcela vedieť, či tí čo by sa
mali správať zodpovedne voči staršej generácii si to vôbec uvedomia. O pár dní, možno
ich starí rodičia v rámci svojej bezpečnosti,
sa zas začnú izolovať vo svojich bublinách
a budú potrebovať pomoc alebo aspoň milé
slovo. Počas uvoľnených opatrení, svojich
rodičov a starých rodičov, prišli navštíviť deti
a vnúčatá. Určite im to pomohlo, cítili sa zas
ako znovuzrodení. Situácia sa môže zmeniť
zo dňa na deň, a tí čo nabrali druhý dych,
zas budú len potichu vo svojom kútiku duše
dúfať, že zazvoní aspoň telefón a na druhom
konci sa ozve… ahoj, babi, ako sa máš??? Po
minulých skúsenostiach to asi zostane zas
len zbožné prianie.
Jana Cikhartová

Umelecká škola na Ľadovni má pätnásť rokov
n V piatok 10. septembra 2021 oslávila Súkromná spojená škola v Martine 15.
výročie svojho vzniku. Sídli na Ľadovni
a spája Súkromnú školu umeleckého priemyslu a Súkromné hudobno-dramatické
konzervatórium.

Mladý umelec v akcii

foto: archív SSŠ Martin

Pod mottom: „100 rokov bez Hviezdoslava, 50 rokov bez Benku, ale 15 rokov s nami,“
oslavovali jubileum mladí nádejní umelci aj
s pedagógmi netradične, ale príznačne – vo
Hviezdoslavovom parku.
„Oslavujeme 15. narodeniny, sme mladí,
odvážni, niekedy drzí, objavujeme svet – obdivujeme umenie – a tiež chceme zanechať
stopu – chceme sa s Tebou zhovárať, Pavol
Országh Hviezdoslav – túžime s Tebou pobudnúť v ateliéri, Martin Benka – chceme objaviť kľúč majstrovstva so slovom a štetcom
– a potom tiež ponúknuť svetu svoju tvorbu
– sme trúfalí? – ale to k pätnástke patrí!“
Umenie ľudí spája odjakživa, reprodukuje existujúce a objavuje nové sféry v živote
človeka. Je všade okolo nás, stačí sa iba lep-

Študenti oslavovali v Hviezdoslavovom parku

foto: archív SSŠ Martin

šie prizerať. Staré ožije, nové zostarne, je to
nekonečný kolobeh, ktorý nás núti posúvať
vlastné hranice.
Vďaka úsiliu študentov a pedagógov, ako
i finančnej podpore mesta Martin (mestskej časti Stred), dopadli oslavy s kultúrnym
programom nad očakávanie a zaujali aj martinskú verejnosť.
SSŠ Martin

Pribudli nové knižné búdky pri školách
n V septembri sa pokračovalo v mestskej časti Stred v osádzaní už obľúbených
knižných búdok. Vďaka projektu Ďakujem
sused, ktorý zrealizovalo Združenie Metro
v spolupráci s MsÚ, ÚHAM a VMČ Stred.
Doteraz boli osadené knižné búdky pri Turčianskej knižnici v centre mesta, pri železničnej stanici na Ul. Novákovej a pri detských
ihriskách na Malej hore a vo Hviezdoslavovom parku.
Teraz sa ďalšie umiestnili v areáloch škôl.
Jedna si našla miesto na školskom dvore na
ZŠ Ul. P. Mudroňa, druhá v areáli MŠ Ul. Tajovského. Obidve sa o chvíľu naplnili knižkami,

ktoré deťom a žiakom spríjemnia dni v škole
a v školskom klube detí.
„Projekt knižných búdok Ďakujem, sused
patrí medzi osvedčenú komunitnú aktivitu.
Vďaka knihám sa pri búdkach stretávajú ľudia zo sídliska alebo deti z blízkej školy. Každá búdka má svoj príbeh a vždy poteší, keď si
tam nájdete novú knižku, ktorá vás zaujme,“
hovorí koordinátor projektu Matej Bórik.
Poslanci mestskej časti Stred podporujú
tieto aktivity a ich snahou je, aby sa knižné
búdky postupne osadzovali aj v ďalších parkoch, pri detských ihriskách a v areáloch škôl
a školských zariadení. Je potešiteľné, že aj

Knižná búdka v areáli Mudroňky

foto: autor

v ostatných mestských častiach si zobrali pozitívne príklady zo stredu mesta a postupne
aj tam vyrastajú knižné búdky.
Heslo projektu je: Vezmi si knihu, po prečítaní ju vráť, alebo vymeň za inú.

Bruno Horecký
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V CVČ Kamarát pokračuje rekonštrukcia
n Mestské zastupiteľstvo minulý rok
schválilo finančné prostriedky na rekonštrukciu bývalého Posádkového klubu
armády pri amfiteátri, kde bude mať nové
sídlo Centrum voľného času Kamarát. Rekonštrukcia prebiehala pár mesiacov podľa plánov a CVČ sa chystalo na sťahovanie
počas letných prázdnin. Avšak stavbu sa
nepodarilo zatiaľ dokončiť a CVČ zostalo
na začiatku šk. roka v pôvodných priestoroch na Ul. A. Kmeťa.
Komisia školstva, vzdelávania a mládeže aj
preto urobila svoje septembrové zasadnutie
na mieste činu, aby si pozrela v akom stave
je v súčasnosti rekonštruovaná budova pri
amfiteátri. Členov komisie previedol po stavbe hlavný inžinier mesta Tibor Maňka, ktorý
informoval, že mesto Martin odstúpilo od
zmluvy s pôvodne vysúťaženým zhotoviteľom stavby.

Riaditeľka CVČ Alena Leštinská na margo
toho povedala, že ju mrzí, že stavbu sa nepodarilo zrealizovať v plánovanom termíne, boli
pripravení na sťahovanie. Uviedla, že budú
maximálne súčinní a pripravení riešiť akúkoľvek problematiku s dokončovaním stavby.

Budúce sídlo CVČ Kamarát

Vnútorné priestory centra

foto: TV Turiec

T. Maňka informoval aj o ďalšom pokračovaní stavby: „Momentálne sa intenzívne pracuje na spracovaní podkladov (technických
požiadaviek) na zadanie zákazky pre ďalšieho zhotoviteľa stavby na dokončenie prác. Je

foto: autor

potrebné ešte dokončiť podlahy, vybudovať
vonkajší výťah a budovu zatepliť. Nová kotolňa je už hotová, budova tak bude energeticky nízkonákladová, čo je veľmi pozitívne.“
Členovia komisie vyjadrili na záver presvedčenie, že rekonštrukciu sa podarí urobiť
do konca tohto kalendárneho roka a budúci
rok sa už bude môcť CVČ Kamarát sťahovať
do nových priestorov pri amfiteátri.

Bruno Horecký

Tridsaťročný klub stomikov chce byť stále užitočnejší
n Dňa 19. 12. 1991 lekári a sestry z chirurgickej kliniky v Martine založili Svojpomocný klub stomikov. Bol v poradí piatym
na Slovensku. Na pozvánke bolo zdôraznené, že ide o spolok, ktorého hlavným
cieľom bude všestranne pomáhať zlepšiť
kvalitu života stomikov. Bolo pozvaných
34 pacientov. Prišlo ich 23, čo bol povzbudivý počet.

J. Lúčan a Klub stomikov

foto: archív autora

Keď dnes spomínam a pozerám na fotografie z ustanovujúcej schôdze, v ich očiach
vidím plno očakávaní, či im dáme odpovede na otázky čo robiť, aby ich život bol lepší. V tej dobe sa o stomikov po prepustení
z nemocnice nikto nezaujímal a nestaral.
Mali vývod a zapáchali. Mnohí čakali doma
na koniec. Zdravotníci nemali informácie
o odoperovaných pacientoch, nevedeli či
žijú a ako žijú. Vo svete, ale už aj na Slovensku, sa začala venovať pozornosť stomikom.
Cieľom bolo zlepšiť kvalitu ich života. Na našej ustanovujúcej schôdzi sme im prisľúbili

pravidelnú poradenskú službu v stomickej
poradni, onkodispenzár a rehabilitáciu. Najväčší problém bol so stomickými pomôckami. Na Slovensku stomici používali jánošíkovský opasok, alebo plienky. Postupne sme
zabezpečili dostatok kvalitných pomôcok od
firiem Convatec a Coloplast. Pomôcky sú pre
stomika základnou potrebou. Pacienti ich
majú dnes dostatok a sú zadarmo. Možno
konštatovať, že v rámci Európy sú na tom
slovenskí stomici najlepšie. Vo výbore ILCO
klubu stomikov boli od začiatku veľmi obetaví a pracovití ľudia. Za 30 rokov sa ich vystriedalo mnoho. Zanechali po sebe množstvo získaných výhod v prospech nových
stomikov, ktorých začiatky života so stómiou
boli podstatne ľahšie. Čerpali zo skúseností
starých stomikov. Veď najlepšie vie poradiť
ten, ktorý je rovnako postihnutý. Po vyriešení najbežnejších stomických problémov žili
svoj ďalší život bez obmedzení. Trikrát v roku
organizovali stretnutia všetkých stomikov
a ich rodinných príslušníkov, ktorí mali o to
záujem. Zúčastňovali sa rekondičných pobytov kde si vymieňali skúsenosti. Prvý takýto
pobyt bol na Domaši a zúčastnilo sa ho 200
stomikov. Stomik mohol ísť na kúpeľnú liečbu. Stómia už nebola kontraindikácia. Majú
priznané ŤZP, vydávajú stomické časopisy.
Môžu sa kúpať v mori, čo bolo kedysi nepredstaviteľné. Martinský klub zorganizoval
niekoľko Celoslovenských dní stomikov, ktoré mali vysokú úroveň. Stomici sa každý deň
presviedčali, že kvalitný život s vývodom je
možný. Za 30 rokov boli v klube desiatky
stomikov, na ktorých rád spomínam. Do-

teraz sme mali troch predsedov. Prvá bola
predsedníčka Elenka Tabačeková z Bodorovej (1991 – 1995). Mala skúsenosti z prvého
klubu stomikov v Bratislave, ktorý založil
môj dobrý priateľ doc. Gusto Prochotský.
Druhým predsedom bol Ferko Polák z Ležiachova (1995 – 2007). Tretím našim predsedom je od roku 2007 až doteraz Janko
Tusjak z Martina. Boli to obetaví a vzácni
ľudia, i keď u niektorých základná choroba
pokračovala, alebo sa vrátila. Väčšina odovzdala pre kolektív všetko. Možno konštatovať, že náš klub je jedna veľká rodina. Aj
keď posledné 2 roky do našej práce zasiahla
pandémia Covidu-19 a na dlhšiu dobu prerušila stretávania, vybudované hodnoty sa
nestratili. Verím, že stomici pandémiu Covidu prečkajú a budú ďalej pokračovať vo svojej činnosti. Treba sa neustále snažiť a bojovať za vymoženosti, ktoré sme pre stomikov
za 30 rokov dosiahli, lebo ich môžu stratiť.
Aby život nových stomikov bol stále kvalitnejší ako ten pred 30 rokmi. Niektoré operácie budú vždy končiť stómiou. Incidencia
stomikov na Slovensku je 1 500 ročne, prevalencia je okolo 10 000 stomikov. Chirurg
stomika „urobí“, ale mal by stomikovi zaistiť
aj ďalšiu starostlivosť s odporučením postupu, aby jeho život bol čo najlepší. Stomické kluby v tomto významne napomáhajú.
Urobme všetko preto, aby každý stomik
na Slovensku dostal to, čo mu patrí. Na záver
želám všetkým členom nášho klubu mnoho
zdravia, rodinnej pohody a veľa elánu v ďalšej práci v prospech turčianskych stomikov.

Jaroslav Lúčan, zakladateľ klubu
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Jubileum pripomenulo, že Turčianske Venuše si cenu dobrovoľníka zaslúžili
n Koncom augusta si členky Občianskeho združenia Turčianske Venuše na slávnostnom stretnutí pripomenuli dvadsať
rokov svojej úspešnej existencie. Kytičkou
kvetov poďakovali členkám, ktoré celých
dvadsať rokov pracovali v prospech tejto
organizácie.

Krátko po vzniku Ligy proti rakovine SR, začali v niektorých mestách vznikať jej pobočky, pomenované ako kluby Venuša, ktorých
členmi boli nielen onkologické pacientky, ale
aj podporovatelia tejto myšlienky. Postupom
času vznikla potreba osamostatniť sa, a tak
v kluboch, kde boli ľudia schopní a ochotní
pracovať, začali vznikať občianske združenia.
Ani Martin nestál bokom. Trojica aktívnych
žien vyvinula snahu o zmenu štruktúry organizácie. Chcelo to veľa odvahy, keď všetku
odbornú aj ekonomickú zodpovednosť vzali
na seba. Pomoc našli v ďalších členkách, kto-

ré pracovali vo výbore OZ a tak sa začala formovať jeho tvár.
Na genézu vzniku a dlhoročného pôsobenia OZ Turčianske Venuše si zaspomínala
jeho zakladateľka a dlhoročná predsedníčka
PhDr. Želmíra Brozmannová týmito slovami:
Všetky tri sme na vlastnej koži spoznali, čo
je to onkologické ochorenie. Aj preto sme sa
po nadobudnutí nových síl rozhodli pomôcť
tým, ktorých to postihlo. Len tak – z dobrej
vôle, bez väčších skúseností, vari aj od radosti a z vďačnosti, že my to už máme za sebou.
Tak vzniklo pred dvadsiatimi rokmi Občianske združenie Turčianske Venuše po súhlase Ministerstva vnútra SR 24. augusta 2001,
s cieľom pomáhať ženám po onkologických
operáciách prsníka, čím nadobudlo právnu
subjektivitu. Vôbec sme nepredpokladali, že
raz budeme hovoriť o jeho dvadsiatych narodeninách a už vôbec nie, že z pôvodnej,
sotva tridsiatky členiek, sa rozrastie do bez-

mála stovky. Ale stalo sa. Už len to svedčí, že
nápad sa ujal, že to bolo rozhodnutie osožné.
Veď prečo by bol záujem o čosi, čo je iba zbytočnou formalitou? Teší nás to a ďakujeme
všetkým, ktorí nám pomohli takto vyrásť.
Ochotným lekárom, ktorí nás chodia nezištne vzdelávať, každému, kto prispel dvoma
percentami zo svojho príjmu na našu činnosť
a, samozrejme, mestu Martin. V posledných
rokoch nás podporilo pravidelným finančným príspevkom a s hrdosťou a vďakou sme
prevzali Cenu dobrovoľníka mesta Martin
„za mimoriadny prínos a záslužnú dobrovoľnícku činnosť v oblasti vzdelávania a odbornej pomoci onkologickým pacientom
v oblasti prevencie zdravia občanov mesta
Martin,“ a to ešte skôr, ako sme sa dožili tej
tohoročnej dvadsiatky. Snažíme sa dokázať,
že sme si ho zaslúžili a veríme, že sa nám
tak podarí pokračovať. Držte nám palce…

Ž. Brozmannová, K. Seemannová

Otázka pre advokátku

JUDr. Silvia Tatarková

n Čo je obchodné tajomstvo a čo
všetko chráni? Aké
sú prostriedky ochrany pred porušovaním práv vyplývajúcich z obchodného tajomstva?

Pojem obchodné tajomstvo vymedzuje priamo Obchodný
zákonník, ktorý uvádza, že ho tvoria všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré súvisia s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie
sú v príslušných obchodných kruhoch bežne
dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa
utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
Podľa právnej vedy je obchodné tajomstvo
nehmotným statkom, ktorý prináleží k podniku a je právom podnikateľa, ktorý podnik
vlastní. Z uvedeného je zrejmé, že obchodné
tajomstvo môže byť iba právom podnikateľa, ktorý prevádzkuje podnik. Skutočnosti,
ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
nepodliehajú registrácii, ale sú predmetom
obchodného tajomstva priamo zo zákona,
ktorý vo svojich pojmových znakoch určuje,
čo všetko je predmetom obchodného tajomstva.
Obchodné tajomstvo tvoria skutočnosti
obchodnej, výrobnej alebo technickej po-

vahy. Medzi skutočnosti tvoriace obchodné
tajomstvo patria napríklad know-how, ktoré
sa používa pri prevádzke podniku, prípadne
pri výrobe alebo poskytovaní služby, zoznamy zákazníkov, technické návody, výkresy
a podobne.
Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo
technickej povahy tvoria obchodné tajomstvo. Všetky tieto skutočnosti musia súvisieť
s podnikom a musia mať istú hodnotu, ktorá
by mohla potencionálne pomôcť ostatným
súťažiteľom v prostredí trhovej ekonomiky
získať lepšiu pozíciu oproti iným súťažiteľom

nekalo. Takáto skutočnosť nemôže byť v obchodných kruhoch bežne dostupná, inými
slovami, musí ísť o skutočnosť, ktorú sa väčšina podnikateľov objektívne snaží chrániť
a nesprístupňuje ju ostatným podnikateľským subjektom.
Podnikateľ musí prejavovať vôľu, aby boli
dané skutočnosti utajené a majiteľ uskutočňuje určité opatrenia, ktoré majú zabezpečiť
utajenie týchto informácií. Dôležité je upo-

zorniť na skutočnosť, že podnikateľ by mal
preukazovať svoju vôľu aj kontrolou, alebo
mať formálno-právne ošetrené nakladanie
s predmetmi obchodného tajomstva. V prípade, ak len jeden z definičných znakov
obchodného tajomstva nebude splnený,
nepôjde o skutočnosť tvoriacu obchodné tajomstvo a zákonná ochrana tejto skutočnosti
nebude poskytnutá.
Zákon chráni nielen porušenie obchodného tajomstva, ale aj samotné ohrozenie
obchodného tajomstva prostriedkami proti
zabráneniu nekalej súťaže. Je nevyhnutné,
aby porušenie alebo ohrozenie práv vyplývajúcich z obchodného tajomstva bolo v rozpore s dobrými mravmi a bolo spôsobilé na
spôsobenie ujmy súťažiteľovi (podnikateľovi), ktorému práva z obchodného tajomstva
vyplývajú.
Porušenie obchodného tajomstva je dôsledkom konania rušiteľa, ktorý neoprávnene získa, využije alebo sprístupní obchodné
tajomstvo. Neoprávnené získanie obchodného tajomstva, spočíva v konaní, kedy rušiteľ
bez súhlasu majiteľa obchodného tajomstva
získa predmet obchodného tajomstva na základe neoprávneného prístupu k dokumentom, materiálom, látkam, predmetom alebo
k elektronickým súborom, ktoré obsahujú
obchodné tajomstvo, alebo sa z nich dá obchodné tajomstvo vyvodiť.
Predpokladom na využitie obchodného
tajomstva neoprávnene je skutočnosť, že
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je využívané bez súhlasu majiteľa a rušiteľ
získal obchodné tajomstvo neoprávnene,
alebo porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti, alebo iné povinnosti, ktoré sa týkajú
nesprístupnenia obchodného tajomstva,
alebo porušuje zmluvnú alebo inú povinnosť, ktorá od neho vyžaduje obmedzenie
využitia obchodného tajomstva.
Súťažiteľ sa ochrany obchodného tajomstva môže domáhať návrhom na vydanie neodkladného opatrenia, v prípade, že riešenie ohrozenia a porušovania
obchodného tajomstva neznesie odklad.
Súd môže nariadiť neodkladným opatrením rušiteľovi povinnosti, ktoré stanovuje
Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach. Pri domáhaní sa vydania neodkladného opatrenia je nutné označiť dôvody,

2

pre ktoré je potrebné pomery upraviť neodkladne.
V prípade, že bol majiteľ obchodného tajomstva dotknutý nekalou súťažou, je možné
sa voči narušiteľovi domáhať, aby sa takého
konania zdržal a odstránil závadný stav. Keďže ide o prejednávanie veci, ktorá sa týka obchodného tajomstva, súd môže vylúčiť z ústneho pojednávania verejnosť v časti, ktorá sa
priamo týka obchodného tajomstva, aby sa
zabránilo ďalšiemu ohrozovaniu práv vyplývajúcich z obchodného tajomstva. Vo veci
samej môže súd rozhodnúť vydaním nápravného opatrenia, ktoré má zabezpečiť návrat
do pôvodného stavu a zabrániť ďalším porušovaniam obchodného tajomstva. Namiesto
nápravných opatrení môže súd za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom

11

rozhodnúť aj o poskytnutí peňažnej náhrady
rušiteľom, napríklad ak by vykonanie nápravných opatrení spôsobilo rušiteľovi neprimeranú ujmu.
Súd pri porušení obchodného tajomstva
môže rozhodnúť na návrh majiteľa obchodného tajomstva aj o uložení povinnosti rušiteľovi zverejniť rozhodnutie vo veci samej
alebo jeho časti na vlastné náklady.
V prípade, že ste majiteľom obchodného
tajomstva a vaše práva z neho plynúce sú
ohrozené alebo porušované, je potrebné sa
obrátiť na súd, ktorý rozhodne vo veci na základe ustáleného skutkového stavu na základe
relevantných dôkazov pre konanie.


Silvia Tatarková

MČ Sever

Na Severe posúvajú jeden z chodníkov do aleje
n Pred istým časom sme informovali
o niekoľkých investičných zámeroch, ktoré má pripravené a rozpracované Výbor
mestskej časti Sever. Zaujímalo nás ako to
vyzerá s ich realizáciou.

„V našej mestskej časti sa po dlhom období práce, námahy, niekedy až ‚bojov‘ začali
aspoň niektoré zámery hýbať dopredu a na-

Odbočovací pruh je vo výstavbe

foto: TV Turiec

berať reálnejšie kontúry. V tejto dobe sa už
realizuje vybudovanie odbočovacieho pruhu
z Východnej ul. na Ul. Jilemnického“ – hovorí Jozef Krištoffy, predseda VMČ Sever. Ako
sme už v našich novinách písali, je to miesto,
kde v pracovných dňoch, najmä ráno, počas
školského roka vznikajú dopravné zápchy.
O tom nám Jozef Krištoffy povedal: „Práve

cieľom vybudovania odbočovacieho pruhu
je to, aby vodiči, ktorí odbočujú na križovatke doprava, mali voľný vstup na komunikáciu
a neboli zbytočne blokovaní autami, ktoré
odbočujú vľavo a dávajú prednosť v jazde
vozidlám v oboch smeroch. Toto riešenie
by malo urýchliť výjazd z Východnej ul., počas ranných špičiek. Chodník pre chodcov
na pravej strane sa presunie do aleje medzi
stromami tak, aby nedošlo k ich výrubu. Práce začali práve budovaním tohto chodníka,
pretože pôvodný musel byť zrušený. Pevne
verím, že postupne sa nám podarí aj preasfaltovanie celej Východnej ulice, pretože na
mnohých miestach je jej povrch značne poškodený. Je tam veľmi veľa výtlkov a celkovo
je cesta v zlom stave. Po tom, ako my z prostriedkov našej mestskej časti zrealizujeme
vybudovanie odbočovacieho pruhu, verím,
že sa v rozpočte mesta nájdu peniaze na preasfaltovanie celej tejto komunikácie.“
Pýtali sme sa aj na to, v akom štádiu sa
nachádzajú ďalšie zámery, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov na
Severe.
„Druhý zámer, ktorý sa už tiež po dlhom
odkladaní začína realizovať, sú nové schody
a bezbariérová rampa so zábradlím z Ul. Rumunskej armády, smerom k hlavnej ceste,
popri predajni Coop Jednota. Dúfam, že počasie vydrží a zrealizuje sa to veľmi rýchlo.
Aj naďalej máme viaceré investičné zámery v štádiu prípravy. Finančné prostriedky na
ich zhotovenie máme rezervované v rozpočte našej mestskej časti. Len stále čakáme na
projektové dokumentácie, napriek tomu, že

Nový chodník vedie alejou

foto: TV Turiec

sme ich už neraz zadávali. Celý proces obsahuje najprv zhotovenie štúdie, potom nasleduje verejná súťaž na firmu, ktorá vytvorí
projektovú dokumentáciu. Tá potom vypracuje projekt, na základe neho nasledujú povoľovacie konania, obstarávanie zhotoviteľa
a na záver realizácia. Takže celý proces je veľmi zdĺhavý. Preto s niekoľkými rozpracovanými projektmi musíme čakať, kým celý proces
prebehne a konečne sa pristúpi k realizácii
nášho zámeru. Už sa ‚zjesenilo‘, mnoho cieľov
sa kvôli zime nebude dať realizovať. Pevne
verím, že sa teda stihne počas zimy všetko
pripraviť tak, aby sa hneď začiatkom jari zámery uviedli do života. Náš výbor mestskej
časti robí všetko pre to“ – povedal Jozef Krištoffy.

Ján Farský
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MČ Priekopa
Očistili potok Jordán

Kusému, s ktorým už spolupracujú niekoľko
rokov na tejto očiste. Ukazuje sa, že dlhodobá spolupráca je obojstranne veľmi dobrá
a prospešná.
SIM hostil veľké podujatie
Snáď už každý pozná areál oddychovej
zóny SIM. Tentokrát si tam dali stretnutie milovníci, ale aj odborníci na železničnú dopraUkážka zásahu hasičov

foto: autor

platne pozrieť exponáty v hasičskom múzeu
a, samozrejme, najviac sa tešili malí návštevníci, lebo mali možnosť si hasičskú techniku
aj vyskúšať.

Zelený Anton

Vyčistené koryto potoka v Priekope

foto: autor

V mestskej časti Priekopa bolo par dní okolo potoka Jordán rušno. Poslanci v spolupráci
s mestom a Povodím Váhu čistili dno a okolie
potoka, ktorý každoročne si tú svoju očistu
vyžaduje. Nenechávajú nič na náhodu, a aj
tak sa niekedy pri dlhodobejšom daždi, alebo
pri topení snehu doslova nebezpečne zapĺňa
koryto, ktoré ohrozuje okolité domy a majetok občanov. Poslanci mestskej časti by sa aj
takýmto spôsobom chceli poďakovať pánovi

foto: autor

vu. Európsky deň železníc bol organizovaný
v spolupráci s mestom a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Zišli sa tam odborníci,
ale aj laická verejnosť. Predviedli tam najmodernejšie rušne, ktoré nájdeme u nás, a ktoré
si mohla prehliadnuť aj verejnosť, ktorá zrovna vlakovú dopravu veľmi nevyužíva. Možno
práve vybavenie a technológie, ktoré novodobé vlaky poskytujú, inšpirujú občanov aj
nášho mesta na ich využívanie. O kultúrny
program na podujatí sa postarali kapely, a tak
prispeli k výbornej atmosfére, ktorá v tomto
areáli panovala. Návštevníci si mohli bez-

Dreviny skontrolovali a navrhli riešenia
Poslanci mestskej časti v spolupráci s komunálnym odborom uskutočnili obhliadku
drevín na Partizánskom cintoríne, ktorý patrí
do tejto mestskej časti. Dôkladne preverili
dreviny, ktoré sa tam nachádzajú a, samozrejme, majú svoju životnosť. Niektoré potrebujú
pomoc a zásah človeka, aby sa ozdravili a neohrozovali návštevníkov. Postupne v spolupráci s firmou, ktorá má revitalizáciu zelene
na starosti, bude sa aj táto zeleň riešiť. Pokiaľ
bude potrebné, staré stromy sa budú snažiť
revitalizovať, pokiaľ už toto nebude možné,
poslanci sa postarajú o vysadenie náhradnej
zelene, aby mesto ani okolie neprišlo ani o jeden strom.

Jana Cikhartová

MČ Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

Na Ľadovni už plánujú Vianoce, novinkou bude osvetlený most
n Je začiatok októbra, preto by sa téma,
o ktorej píšeme, mohla zdať predčasnou.
Ale opak je pravdou. Čas neuveriteľne
rýchlo letí, o krátku chvíľu nás v nákupných centrách (ak to pandémia dovolí)
budú vítať vianočné pesničky. Ani sa nenazdáme a čarovný vianočný čas nám
bude nástojčivo klopať na dvere. Preto si
aj poslanci MsZ z našej najväčšej mestskej
časti povedali, že sa nenechajú zaskočiť,
keď sa ich Vianoce opýtajú, čo robili v lete.
Už pred niekoľkými rokmi prišli s nápadom, novinkou – skrášliť námestie na Ľadovni, konečnú – obratisko autobusov vianočným stromčekom. „Tento nápad sa stal
každoročnou tradíciou a ľudom sa páči“,
konštatoval predseda Výboru mestskej časti
Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany Imrich Žigo.
„No nechceme ostať iba pri tom“ –
pokračuje a prezrádza ďalšie plány,
ako preniesť čo najviac vianočnej at-

Niečo z výzdoby centra mesta, by mohlo oživiť
Ľadoveň 
zdroj: internet

mosféry z centra mesta aj na sídlisko.
„Po rekonštrukcii mosta ponad cestu,
Ulicu Nade Hejnej, sme sa na zasadnutí
poslancov mestskej časti dohodli rozšíriť
vianočnú výzdobu na Ľadovni aj o výzdobu
mosta. Výbor mestskej časti dal spracovať
cenovú ponuku na svetelnú reťaz na celý

most. Myslím, že bude pekným a príjemným vianočným oživením pre všetkých
obyvateľov, či návštevníkov nášho sídliska.
Zároveň sme zadali úlohu kompetentným
pracovníkom mestského úradu, preveriť
možnosť presunúť jeden prvok vianočnej výzdoby z pešej zóny na most na Ľadovni. Myslíme si, že v centre chýbať nebude a Ľadoveň
skrášli. Ale našou snahou je takto vyzdobiť aj
ďalšie miesta, najmä v Jahodníkoch a Tomčanoch. Prispieť k tomu, aby aj tam večerná tma
ožila čarovnou vianočnou náladou.“
Na záver Imrich Žigo povedal: „Vianoce
sú nádherným sviatkom najmä pre deti.
V našej mestskej časti ich žije veľmi veľa.
Nepoznám nič krajšie ako svetielka radosti v ich očiach. Veľmi ma poteší, ak takéto
svetielka v nich rozsvietime aj vianočnou
výzdobou. To je pre nás najväčšou motiváciou.“

Ján Farský
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MČ Stred

Z cintorína sa stalo martinské korzo
n Na základe podnetu občanov sa
poslanci mestskej časti Stred na svojom
septembrovom rokovaní zaoberali situáciou na mestskom cintoríne na Ul. Sklabinskej. Občania poukazovali na to, že cez
gaštanovú alej si najmä chodci a cyklisti
robia skratku z Ľadovne do centra a naspäť, je tu vraj „martinské korzo“ a niektorí ľudia takto porušujú zákon mesta.
Mestský cintorín je pietnym miestom
Pri hlavnom vchode už pribudli nové značky

foto: autor

Cyklista pri prejazde cintorínom

foto: TV Turiec

Všeobecné záväzné nariadenie mesta
(VZN) Martin č. 111 sa zaoberá, okrem iného,
aj prevádzkovou dobou a povinnosťami návštevníkov na tomto mestskom cintoríne. Prevádzková doba na cintoríne je počas leta od
8. h do 20. h, v zimných mesiacoch od 8. h do
19. h, počas „Dušičiek“ je od 8. h do 21. h. Povinnosti návštevníkov pohrebiska sú v článku
6, kde sa o. i. píše o zákaze vjazdu automobilov, zákaze robenia hluku, zákazoch vstupu

pre cyklistov a skejtbordistov, zákaze vodenia psov a pod.
Na septembrovom rokovaní mestského
zastupiteľstva schválili poslanci uznesenie,
v ktorom žiadajú osadiť vstupnú bráničku
zo severnej strany (pri potoku), nainštalovať
zákazové značky (piktogramy) na vstupné
bráničky, nainštalovať tabuľky s prevádzkovou dobou na vstupné bráničky, uzamykať
bráničky podľa prevádzkovej doby.
Súčasne poslanci požiadali mestskú políciu, aby pravidelne hliadkovala na cintoríne
a kontrolovala plnenie VZN č. 111, najmä dodržiavanie prevádzkovej doby, uzamykanie
cintorína a dodržiavanie povinnosti návštevníkov pohrebísk.

foto: autor

Veríme, že tieto opatrenia prispejú ku skultúrneniu prostredia a ku väčšej spokojnosti
návštevníkov pohrebísk na Mestskom cintoríne v Martine.

Bruno Horecký

Zo severnej strany treba osadiť bráničku foto: autor

Frekventovaná križovatka za chrbtom Galérie dostala nové značenie
n Na najfrekventovanejšej martinskej
križovatke pribudla v septembri novinka,
ktorá pomôže plynulosti cestnej dopravy
v strede mesta.
Na križovatke pri svetelnej signalizácii od
Ul. Bernolákovej smerom na Ul. Kohútovu

Nový odbočovací pruh smerom ku nemocnici

foto: autor

a Ul. Kollárovu je nové vodorovné dopravné
značenie. Súčasne sa musel premiestniť stĺp
svetelnej signalizácie a rozšírila sa komunikácia v zákrute od Ul. P. Mudroňa smerom
na Ul. A. Bernoláka. Pri svetelnej signalizácii
v blízkosti Obchodnej akadémie sú na komunikácii vyznačené nové jazdné pruhy – priamy a odbočovací. Týmto spôsobom vznikli
pri ústí vyťaženej križovatky tri jazdné pruhy,
ktoré napomáhajú lepšej plynulosti dopravy
a autá sa nehromadia v kolónach na Ul. Bernolákovej až po železničné priecestie. Okrem
toho sa na tejto ulici (pri Obchodnej akadémii) upravil a vyasfaltoval chodník v dĺžke
50 m.
V blízkej budúcnosti sa plánujú urobiť
podobné vodorovné dopravné značenia

Na Ul. Bernolákovej je teraz plynulejšia premávka

foto: autor

s podobnou úpravou komunikácie a s pridaním odbočovacích a pripájacích pruhov
smerom na Ul. Bottovu a Ul. Novákovu. Aj
takéto „maličkosti“ pomôžu ku zrýchleniu
a skultúrneniu dopravy v centre mesta.

Bruno Horecký

Program Kina Moskva
nájdete na

www.kinomoskva.sk
R211001
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MČ Košúty

Košútske záhradky sú čoraz krajšie
n Pred niekoľkými rokmi prišiel Dalibor
Steindl so sympatickým nápadom – vyhodnotiť a oceniť najkrajšie predzáhradky, záhradky v mestskej časti Košúty. Zaujímalo nás, ako dopadla súťaž v tomto
roku.

D. Steindl: „Po pandemickej prestávke
prebehlo tento rok vyhodnotenie súťaže
‚Košútske záhradky‘. Porota ostala v rovnakom zložení, ako predtým. Spolu so mnou
hodnotili Tibor Adamko a Gabika Špalková.
Ale na rozdiel od minulých rokov sme navrhli
3 kategórie a ich víťazov. V tomto roku sme
vzhľadom na veľký pokrok v starostlivosti
o predzáhradky zvolili tieto kategórie:
1. Najkrajšia košútska predzáhradka roku
2020/2021
2. Najlepšia inovácia
3. Skokan roka

dovanie tento rok je naozaj náročné, pretože
bytoviek s krásnymi dielami nám pribúda.“
– Plánujete v ďalšom období ešte rozširovať súťažné kategórie?
D. Steindl: „Na budúci rok určite zavedieme
aj kategóriu kreativita. Niektoré záhradky sú
umelecké diela, ktoré si, myslím, zaslúžia pozornosť a ocenenie.“
– Prebehne aj nejaké verejné, slávnostné
vyhodnotenie súťaže?
D. Steindl: „Súťaž sme plánovali slávnostne
vyhodnotiť na Košútskom dni s Turčianskym kráľovstvom včiel a čírej vody, ktorý
sa mal uskutočniť 25. septembra. Žiaľ, z dôNajkrajšia predzáhradka

foto: Ľuboš Rybár

Najlepšia košútska inovácia: M. Galandu
18. Za kreatívne a funkčné prvky – zavlažovanie záhradiek z potoka, výstavba drevených
schodíkov k potoku.

Obhliadky sme robili náhodne a v podstate
počas celého vegetačného obdobia. Rozho-

Košútsky skokan roka: Košútska 12.
Za rýchlu a kreatívnu premenu priestoru okolo vchodu č. 12.

Ján Farský
Najlepšia košútska inovácia

foto: D. Steindl

vodov pandemických opatrení sa táto akcia
v plánovanom termíne nemohla uskutočniť
a tak prebehne vyhodnotenie individuálnou
formou. Ceny odovzdám osobne zástupcovi
vchodu, resp. SVB. V tomto roku si ocenenie
a cenu odnesú:

Najkrajšia predzáhradka

foto: Ľuboš Rybár

Najkrajšia košútska predzáhradka roku
2020/2021: partia obyvateľov J. Alexyho 11
– 13 – 15. Za celkovú premenu, starostlivosť,
kreativitu a udržiavanie priestoru okolo paneláku.

Košútsky skokan roka

foto: D. Steindl

Parkovacie plochy dostali nové povrchy
n V mestskej časti Košúty pokračuje aj
v druhej polovici roka renovácia parkova-

cích plôch. V priebehu septembra sa tak
udialo na Uliciach Košútska a Rázusova.

V Košútoch pokračuje renovácia parkovísk

foto: autor

Okrem toho, v predchádzajúcich mesiacoch, prebehla aj pasportizácia reálneho
počtu parkovacích miest. Tak napríklad v Košútoch 2 je podľa tohto spočítania k dispozícii
691 parkovacích miest, z toho 195 vyhradených a 36 ZŤP parkovacích miest. V najbližšom období plánujeme projekt a realizáciu
prekládky parkoviska a chodníka na Ul. C.

V Košútoch pokračuje renovácia parkovísk

foto: autor

Majerníka 1 – 3 – 5, čo umožní lepší komfort
a, hlavne, priechodnosť ulice pre záchranné
zložky.

Dalibor Steindl
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MČ Záturčie

V Záturčí pomaly dokončujú rozbehnuté projekty
n Začiatok septembra sa začal veľmi
dobre. 7. september bol „Deň D“, kedy sa
znovu otvorili vstupné dvere do Kultúrneho domu v Záturčí. To, čo si dali poslanci
do predvolebného programu, sa napokon
podarilo.

Slávnostné prestrihnutie pásky

foto: autor

Plánovali si to síce na skoršie časy, ale bohužiaľ, aj pod realizáciu tejto stavby sa podpísala pandemická situácia, ktorá postihla
celé Slovensko. Slávnostného otvorenia sa
zúčastnilo vedenie mesta na čele s primátorom, viceprimátori, ale aj poslanci. Medzi
milými hosťami boli aj občania, ktorí stáli pri
prvotnom zrode tohto objektu, ktorý bol vybudovaný v Akcii Z ešte za minulého režimu
a naozaj v minulom storočí. Preto si k slávnostnému prestrihnutiu pásky, ktorú strihal
primátor Ján Danko a viceprimátorka Tatiana
Červeňová, prizvali aj pána Karola Vigodu,
ktorý si dobre pamätá na výstavbu od prvého dňa, keď ešte ako mladík pridal aj on ruku
a um k dielu.
Slávnostný program, ktorý nasledoval,
otvorili v hlavnej sále na vynovenom javisku
tri flautistky zo Súkromnej základnej ume-

Z otvorenia KD

foto: TV Turiec

leckej školy v Záturčí, ktoré okrem iného,
reprezentujú školu aj na celoslovenských súťažiach. V hlavnej sále zazneli aj tóny z opery
Rusalka, ktorá vyznela akusticky fantasticky,
čo dáva predpoklady na využívanie týchto
priestorov na ozaj kvalitné kultúrne využitie.
Nasledovala prehliadka celej rekonštrukcie

kultúrneho domu, ktorej sa zúčastnili všetci,
aj pamätníci, ktorí sa
podieľali na prvotnej výstavbe a naozaj ich nie je
málo. Spomenieme len
pár mien a to Karol Vigoda, Štefan Vigoda, Ján
Zajasenský, Peter Záthurecký, František Staníček,
Štefan Balošák starší, Anton Karolčík a ďalší, ktorí
svoju minulosť spájajú
Zrekonštruovaná budova KD v Záturčí
foto: TV Turiec
s kultúrnym domom.
Ich pochvala nás poslancov veľmi teší, lebo VMČ v mene poslancov, poďakovať nielen
vidia, že sme sa postavili k tomuto objektu vedeniu mesta, že sa stotožnilo s myšlienkou
tak, aby sa na ich prácu nikdy nezabudlo. Už na rekonštrukciu, no najmä kolegom poslanpočas slávnostného otvorenia bola vo vstup- com MZ za podporu projektu rekonštrukcie.
nom vestibule aj výstava modrotlače, ktorá Rekonštrukcia stála dokopy 850 000 eur, čo
pripomína ako v minulosti modrotlač v Turci nie je malá suma. No práci dobrovoľníkov
vyzerala.
a ich šikovným rukám vďačíme za to, že sa financovanie nemuselo navyšovať dodatkami
zmlúv a zmestilo sa tak do odsúhlaseného
rozpočtu.
Poslanci nezostanú teraz spať, ako sa povie, na vavrínoch, ale už v najbližších dňoch
sa postupne zahryznú do ďalšieho projektu,
a to je výbežisko pre psov pri základnej škole. Firma starajúca sa o kosenie, im pomôže
areál pokosiť a v rámci jesenných brigád by
zas chceli v tomto priestore, ktorý vlani očistili od náletových drevín, vyzbierať kamene
a upraviť priestor. Postupne sa priestor oplotí a začne sa tam v budúcom roku pridávať
Vystúpenie flautistiek
foto: autor
malý mobiliár, aby vzniklo bezpečné miesto
Hlavná sála pojme na sedenie 150 divá- pre majiteľov štvornohých miláčikov, ktorých
kov, a preto ju bude možné využívať ozaj na je, podľa odhadov, na sídlisku viac ako 800.
všetky účely. Na poschodí sú priestory pre Poslanci majú hlavne na zreteli to, aby tento
športovcov a hasičov, ale aj miestnosti, kde priestor využívali psičkári, nájdu tu umiestzasadá VMČ a kde sa realizujú aj stretnutia nené koše na exkrementy, ale aj držiaky
s občanmi tejto mestskej časti. Na ďalšom s vrecúškami a časom pribudnú lavičky. Ide
poschodí sú pripravené priestory, ktorým do- im hlavne o priestor, kde budú bezpečne
minujú pôvodné vynovené trámy, ktoré mu chodiť so psíkom aj deti, keďže teraz majú
dodávajú komornú atmosféru a je v pláne vy- obmedzené možnosti.
užívať ich aj na malé výstavy pre martinských
Nakoniec sme sa pozreli aj na parkovaciu
umelcov. Popri tomto sa otvorila aj vynovená politiku, ktorú budem rozoberať podrobnejhasičská zbrojnica, na ktorú sa nám podarilo šie nabudúce, ale aj tak poslanci prosia obzabezpečiť financovanie z ministerstva vnút- čanov, hoci je ešte len začiatok jesene, aby
ra. Pokryje potreby hasičov, no najmä vytvá- si plánovali parkovanie svojich automobilov
ra priestor pre uschovanie nie najlacnejšej tak, že keby nás prekvapilo počasie, aby sa
hasičskej techniky a jej udržanie v bezpečí. dala na uliciach robiť zimná údržba. Je poK štátnym financiám sme z prostriedkov dob- zoruhodné, že bez nejakej chvály sa podarilo
rovoľného hasičského zboru uvoľnili 9 000 poslancom v súčinnosti s mestskou políciou
eur na rekonštrukčné práce v hasičskej zbroj- odstrániť všetky vraky zo sídliska, aby nezanici a v priestoroch zasadačiek. Hodiny prá- berali už aj tak obmedzené množstvo parce sa tam dajú ťažko zrátať, lebo sa na nich kovacích miest. Možno by vedeli poradiť aj
podieľali dobrovoľne hasiči v rámci svojho poslancom z iných MČ, ako sa s týmto probvoľného času. Ešte raz by chcel predseda lémom popasovať.
Jana Cikhartová
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MČ Podháj – Stráne

Upozornenie zabralo, vodiči stiahli autá z ciest
n Čas nezadržateľne plynie, a aby sme
v meste zvládli nastávajúce zimné obdobie, opýtali sme sa zástupcu primátora
Rudolfa Kollára ako sa mesto pripravuje.
Niektorí meteorológovia nám predpovedajú, že nadchádzajúca zima bude silnejšia
ako tá uplynulá. Čo to bude znamenať, či
silné mrazy, alebo veľa snehu, zatiaľ nevieme. V meste sa však pripravujeme na všetky
varianty a sme v procese pripomienkovania
a schvaľovania „Operačného plánu zimnej
údržby ciest a chodníkov“.
Ani najlepší plán nám však nebude nič
platný, ak nezmeníme chovanie a prístupy
občanov motoristov. Stačí sa prejsť po našom
meste a môžeme len konštatovať, že osobné
vozidlá, dodávky, ale často i nákladné vozidlá
nám blokujú cesty a chodníky. Ako potom zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu?
Zástupca primátora sa s nami podelil
o skúsenosť z roku 2019, kedy v jednej lokali-

te mestskej časti Podháj – Stráne v súčinnosti
s mestskou políciou upozorňovali prostredníctvom letáčikov za stieračom, že motoristi
parkovaním na miestnych komunikáciách
porušujú príslušné ustanovenia zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Priestupok
pozostával v tom, že v zmysle § 23 pri státí na
ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný
pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer
jazdy. Pritom napríklad každý v kolaudačných rozhodnutiach rodinných domov má
uvedené parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel na svojom pozemku, čiže mimo
cesty a chodníka. A čuduj sa, letáčik sa stretol
s porozumením, cca 30 % motoristov stiahlo
svoje „motorové tátoše“ z ciest.
Ďalší problém nám narobilo znenie § 52
ods. 2, ktoré umožňuje státie vozidiel na
chodníkoch za dodržania súvislej voľnej šírky chodníka najmenej 1,5 metra. Ako však
zabezpečiť strojové odhŕňanie snehu, posyp

Ilustračné foto

foto: TV Turiec

multikárou na takto zúžených chodníkoch
a pritom nepoškodiť parkujúce vozidlá? Výsledkom potom je vynechanie takýchto úsekov z údržby a sťažnosti občanov na výkon
zimnej údržby.
Chceli by sme preto apelovať na našich občanov, aby mysleli napríklad aj na tie skutočnosti, ktoré sme uviedli a nenútili zodpovedných pracovníkov nekompromisne použiť
represiu a takto vynútiť vytvorenie podmienok na kvalitné zabezpečenie zimnej údržby.


Jana Cikhartová



Jana Cikhartová

Chcú revitalizovať okolie škôl na Podháji
V polovici septembra sa stretli poslanci
výboru mestskej časti so zástupcami Útvaru
hlavného architekta mesta Martin v súvislosti s posudzovaním funkcií územia vymedzeným Ulicami Gorkého, Mládeže, Podhájska
a objektami bývalej ZŠ Mládeže a MŠ Gorkého – vnútro blokov, spočívajúce v jeho revitalizácii (zeleň) ako i vymedzení dopravnej

obslužnosti tohto územia (cesty, chodníky,
parkoviská).
Toto územie aj vzhľadom k zmene vlastníka
bývalej obchodnej prevádzky JEDNOTY, nástupný priestor do predškolských a školských
zariadení – je jedným z území mestskej časti,
ktorá si vyžaduje prehodnotenie doterajšieho
využitia a ponúknutie nových riešení.

Najlepšie knihy sa stretli na putovnej výstave
n V septembri si návštevníci Turčianskej
knižnice mohli pozrieť PUTOVNÚ VÝSTAVU REGIONÁLNYCH ČITATEĽSKÝCH SÚŤAŽÍ. Alena Sochuľáková nám výstavu takto
priblížila:
„Každoročne prebiehajú v regiónoch Žilinského kraja čitateľské súťaže o najkrajšiu
knihu regiónu. Vždy po vyhodnotení súťaží
sa v rámci ŽSK uskutočňuje putovná výstava
víťazných titulov v kategóriách beletria a odborná literatúra. Výstava sa približne po troch
týždňoch presúva do jednotlivých regionál-

nych knižníc. Knihy si môžu čitatelia pozrieť
postupne v Čadci, D. Kubíne, L. Mikuláši, Martine a v Krajskej knižnici v Žiline. Aj takouto
formou sa snažíme spropagovať diela, autorov a predstaviť ich verejnosti.“
Predtým Bibliotéka, teraz putovná výstava
„Ešte nedávno sme víťazné knihy každoročne vystavovali a propagovali na knižnom
veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Bolo to veľmi
dobre, pretože to bol priestor, kde sa stretávali tvorcovia literatúry, menej známi i známi,
úspešní autori. Vystaveným dielam sa dostávalo publicity“ – hovorí Alena Sochuľáková
a pokračuje: „Ale v ostatných dvoch rokoch
sa nenašli v rozpočte ŽSK peniaze na zabezpečenie účasti našich knižníc na veľtrhu. Tak
nám ostáva putovná výstava ako forma priblíženia krásnych kníh čitateľskej verejnosti.“
Ako sme už informovali, víťazom súťaže

o najkrajšiu knihu Turca za rok 2020 v kategórii beletria sa stal titul MODRÁ TRIKOLÓRA autora Petra Mišáka. V kategórii odborná literatúra zvíťazila publikácia fotografa
a publicistu Jána Farského – TURIEC MEDZI
FATRAMI. Tá získala ešte aj ďalšie pekné ocenenie. V prestížnej celoslovenskej súťaži „Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok
2020“, ktorú organizuje Klub fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov a Štátna
vedecká knižnica, sa umiestnila na 3. mieste
v kategórii Knihy o regióne.
Rgp.
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Martina sa konečne dotklo divadlo – vďaka za to
n Organizátori, hostia, účinkujúci, tohtoročného festivalu Dotyky a spojenia dostávali vkusný suvenír – tričká s nápisom:
SOM TU… KONEČNE. Dokonale vystihovali atmosféru festivalu a radosť všetkých
aktérov, organizátorov, účinkujúcich i divákov zo vzájomného stretnutia na tomto
veľkom sviatku divadla v našom meste.
Krátko po zavŕšení týždeň trvajúceho divadelného maratónu som sa stretol s riaditeľom SKD Martin Tiborom Kubičkom.
Napriek vyčerpaniu z podujatia sršal energiou a netajil ani spokojnosť s priebehom
festivalu a veľmi dobrou odozvou, ktorú
vyvolal. Dojmov bolo priveľa, hodnotenie
festivalu sme zredukovali aspoň na niekoľko najzákladnejších bodov.

Tibor Kubička: „Na začiatok by som chcel
s radosťou povedať, že tohtoročný festival
bol úspešný, pretože sa odohralo všetkých
40 plánovaných predstavení divadiel z desiatich miest Slovenska, ktoré sme do Martina
priniesli. V interiéri aj exteriéri. Divácka účasť
na všetkých predstaveniach, programe a vo
všetkých priestoroch presiahla magickú hranicu 10-tisíc divákov.
Som veľmi rád, že sa to podarilo po vyše
dvoch rokoch príprav, presúvania termínu
festivalu, konzultácií s našim hlavným partnerom – Fondom na podporu umenia a významnými podporovateľmi mestom Martin
a Žilinským samosprávnym krajom. Patrí
im naša vďaka za pochopenie a maximálnu ústretovosť.“

kontakte s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom
v Martine. Veľké pochopenie a pomoc sme
našli aj u regionálneho
hygienika pána Tibora
Záborského. Bol skvelý,
ďakujeme mu. Pomohol
nám i ŽSK, ktorý priamo
na festivale zabezpečil
vytvorenie a prevádzku testovacieho centra,
Nadšené publikum na Divadelnom námestí 
foto: B. Konečný
v ktorom sa testovali aj
všetci nezaočkovaní účinkujúci, aby sme ni- to aj napriek tomu, že kvôli pozitívne testojakým spôsobom neohrozili divákov.“
vaným žiakom i pedagógom na niektorých
školách, sme museli na poslednú chvíľu zaŠpecifický ročník
bezpečovať účinkovanie v iných školách.
O priebehu festivalu Tibor Kubička pove- Absolvovali sme tiež jedno výjazdové preddal: „V tomto špecifickom ročníku sme plno- stavenie v Banskej Štiavnici. Výjazd spočíval v tom, že sme naložili našich divákov do
autobusu a v nedeľu sme ich v rámci sekcie
Dotyky a spojenia hosť odviezli do Banskej
Štiavnice na jedno imerzné predstavenie.
Muselo sa odohrávať v prostredí, kde bolo
pôvodne inscenované. Naši diváci si tu pozreli predstavenie KOSMOPOL.

Otvorenie festivalu (zľava): Erika Jurinová,
Ján Danko, Tibor Kubička 
foto: B. Konečný

hodnotne rozšírili program od pondelka do
nedele. Rozšírili sme tiež sekciu Dotyky a spoBezpečný festival
jenia Junior. Vysokým umeleckým školám
„Urobili sme všetko preto, aby festival bol patril doteraz iba pondelok. Na tohtoročnom
bezpečným miestom“ – hovorí Tibor Kubič- festivale sme hrali ich predstavenia od ponka. „Zvolili sme všetky tri režimy, podľa toho delka až do piatka. Túto sekciu sme rozšírili
v akých priestoroch sa podujatia festivalu práve preto, aby študenti, ktorí v pandemickonali. Už od mája sme boli v intenzívnom kom roku nemohli hrať svoje absolventské
ročníkové predstavenia,
mohli ich odohrať práve
u nás v Martine. Okrem
bežnej diváckej verejnosti si mohli mladé talenty pozrieť aj riaditelia
divadiel, režiséri, umeleckí šéfovia, ktorí boli
prítomní na festivale. Zámer sa osvedčil, budeme
v tom pokračovať.
V tomto ročníku divadlo nielenže vyšlo na
námestie, ale navštívili sme aj školy. V cykle
Edudráma sme zahrali
štyri predstavenia pre
Slovenské národné divadlo s inscenáciou HRIECH/JEJÍ PASTORKYŇA

foto: B. Konečný
prvý stupeň. Podarilo sa

Koncert a krst CD – MILO KRÁĽ A PRIATELIA

foto: J. Farský

V tomto roku sa nám i program na námestí
podarilo rozšíriť od pondelka až do nedele.
Teší nás, že za tento počin prijímame priaznivé ohlasy od publika.“
Prínos aj pre ubytovacie a stravovacie zariadenia
Tibor Kubička: „Termín konania festivalu sme, okrem iných, museli konzultovať aj
s ubytovacími zariadeniami. Aby počas jeho
konania nemali kapacitu vyťaženú inými veľkými akciami, napríklad promóciami, konferenciami, kongresmi… Veď počas festivalu
sa v Martine ubytovalo a stravovalo veľké
množstvo akreditovaných hostí, účinkujúcich, ale i divákov z iných regiónov. Mali sme
tu tiež zahraničných návštevníkov, okrem
iného aj z partnerských miest Hoogeveen,
Békešská Čaba, Jičín, ktorí odchádzali z Martina nadšení.“

Ján Farský
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Martin včera a dnes
n Milí priatelia,
v dnešnej časti rubriky „Martin včera
a dnes“ sa bližšie oboznámime s domom,
ktorý poznáme ako Domkovský dom, postavený na dnešnej pešej zóne.

Pôvodne to bol dom Topercerovcov, ktorý bol postavený okolo roku 1895. Dom
v roku 1901 pán Topercer predal vdove Aranke Moškóciovej. Tá v roku 1904 dala pristaviť
vo dvore budovu, v ktorej zriadila Uhorskú
tlačiareň. Po roku 1918 dom prešiel do vlastníctva Tatra banky, ú. s., ktorá obchodné
priestory na prízemí postupne prenajímala
– Kníhtlačiarenskému spolku Tatran, Kníhtlačiarenskému účastinárskemu spolku (obidve
spoločnosti mali v obchodných priestoroch
zriadené kníhkupectvo) a, napokon, koncom
20. rokov ho mal v prenájme Ján Domko. Ten
v ňom zriadil obchod s papiernickým a kancelárskym tovarom. Do úplného vlastníctva
rodine Domkovcov prešiel až v roku 1937. Po
znárodnení v ňom sídlil obchod Papier. V 90.

Foto z knihy Martin včera a dnes

rokoch 20. storočia bol reštitúciou vrátený rodine Domkovcov. Dom prešiel počas storočia
výraznou architektonickou premenou.


Igor Dobrovolný

Martinský kultúrny kalendár
n V dnešnej rubrike „Martinský kultúrny kalendár“ si pripomenieme významnú
martinskú herečku Naďu Hejnú, rod. Pietrovú.
Naďa Hejná sa narodila 6. októbra 1906
v Martine do významnej rodiny Pietrovcov.
Otec Miloš Pietor bol redaktorom a úradníkom (hlavným pokladníkom Sporiteľne), no
dlhé roky pôsobil v Slovenskom spevokole
v divadelnom odbore ako herec, režisér a spevák. Vytvoril viac ako 50 postáv, najmä komického charakteru. Účinkoval aj v známych martinských kabaretoch. Mama Mária Pietrová
bola ochotníckou herečkou a režisérkou. Pôsobila rovnako ako jej manžel v Slovenskom
spevokole.
V tomto prostredí, kde bolo ochotnícke divadlo hlboko zakorenené, vyrastala Naďa Hejná. V Turč. Sv. Martine vychodila ľudovú školu
aj meštianku a v Prahe nastúpila na Vysokú
školu obchodnú. No viac ju to ťahalo k divadelníctvu, kde napokon zakotvila.
Pravidelne dostávala roly v Slovenskom
spevokole, postupne hrávala aj v iných, najmä

mimomartinských ochotníckych divadlách.
V roku 1944 sa stala jednou zo zakladateliek
Slovenského komorného divadla. Po vojne až
do roku 1948 pôsobila v Prahe, kde nasledovala svojho manžela Víta Hejného, ktorý pracoval na Ministerstve školstva a osvety. Po návrate do Martina (roku 1948) až do roku 1980,
kedy Naďa Hejná odišla do dôchodku, stvárnila desiatky postáv, ale už ako profesionálna
herečka v Martinskom divadle.
Naďa Hejná pôsobila aj vo filme a televízii. Jej debutovým filmom bol „Katka“ z roku
1949. Celkovo slovenskú a českú kinematografiu obohatila účinkovaním vo vyše 70 filmoch. Zahrala si aj v niekoľkých televíznych
seriáloch napr. Lekár umierajúceho času.
V roku 1985 hrala v nemecko-československej
koprodukčnej dráme Zabudnite na Mozarta.
Veľmi blízky jej bol aj rozhlas, kde stvárnila tiež
desiatky postáv.
V roku 1964 jej bol udelený titul zaslúžilá
umelkyňa.
Naďa Hejná patrila k najvýraznejším osobnostiam martinského divadelného prostredia.

V októbri si pripomíname jej 115. výročie
narodenia.
Igor Dobrovolný

Komentáraniny Milana Lechana
Návod na použitie
Čítajte to, prosím, zľava doprava. Pre istotu som to písal
pomaly, lebo viem, že všetci nevedia rýchlo čítať.
Stalo sa na Podháji
Vravím bezdomovcovi:
– Prepáčte, nemôžem vám nič dať, momentálne nemám peniaze.
– Ta čo nejdeš pracovať??


foto: Braňo Konečný

Otázka na telo
Keď pijeme na zdravie, nemala by to hradiť poisťovňa?

Súdne ingrediencie
§ Keď ma vlákal do parku, tušila som, že o niečo prídem, ale že to bude kabelka, mi nenapadlo.
§ Trestný čin krádeže, pri ktorej som bol pristihnutý,
úprimne ľutujem a sľubujem, že druhý raz si dám väčší
pozor.
P. S.
Zaručený spôsob ako neopakovať chyby, je premenovať
ich.


Milan Lechan
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Umelci tvorili suvenír inšpirovaný Turcom
n Je tu už 6. ročník projektu Suvenir.
Tentoraz počas neho umelci zapojení
do projektu tvorili suvenír inšpirovaný
regiónom Turiec. Architektúra, história,
dejiny, národní umelci a dejatelia, zaujímavé miesta a lokality z regiónu budú
tvoriť bohatý zdroj inšpirácie pre vznik
nových, lokálnych suvenírov od profesionálnych umelcov a dizajnérov zo Slovenska. Tento ročník projektu zastrešuje
Turčianska galéria v Martine, finančne
ho podporili Fond na podporu umenia
a Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec.

Účastníci workshopu v TG Martin 

zdroj: TG Martin

Workshop i prechádzka mestom
Suvenír z Turca budú tvoriť Markéta Nováková – dizajnérka, keramička, Nina A. Šošková – sochárka, autorka projektu Suvenir,
Patrik Illo – dizajnér, Emília Rigová – sochár-

ka, Hany Kašičková – umelecká šperkárka,
Patrícia Koyšová – výtvarníčka.
Súčasťou umeleckej rezidencie, ktorá sa
konala v Martine v dňoch 2. – 5. septembra
boli odborné prednášky, prezentácie, komentovaná prehliadka mestom Martin a PechaKuchaNight v spolupráci s o. z. Parta.
2. septembra sa v TG Martin uskutočnila
komentovaná prehliadka výstavami Stále
živá expozícia – Výtvarné umenie Turca a Socha v meste VIII – Memorandum zabúdania.
Nasledoval workshop pod vedením Jaroslava Vargu o tvorbe monumentálneho stĺpu
z plastelíny, ktorý vznikol v rámci projektu
Socha v meste. Podvečer patril prezentácii
Pamäťové stopy alebo Turčianske národné
čokoľvek – v mieste bývalej mestskej sporiteľne (dnes VÚB). V ďalších dňoch sa uskutočnila prezentácia – Fenomény, ktoré sformovali
kultúrne a umelecké dejiny Turca. Podujatie
PechaKuchaNight edition suvenir Turiec sa
konalo v Dome služieb, v stavbe architekta
Ivana Matušíka.
Kritická masáž
Sobota 4. 9. bola určená prechádzke mestom. Účastníci navštívili
vybrané miesta a lokality, spoznávali umenie
a kultúru. Sprevádzal
ich Adam Galko, kurátor TG Martin.
Záver septembrovej
časti projektu „Suvenir
Turiec 2021“ sa udial

Pri prechádzke mestom navštívili umelci aj Literárne
múzeum SNK 
zdroj: TG Martin

v nedeľu 5. 9. opäť v Turčianskej galérii. Pod
názvom Kritická masáž sa konal okrúhly stôl
s prizvanými umelcami. Patril predstaveniu
umeleckých nápadov od umelcov a dizajnérov zapojených do projektu.

Ján Farský

PechaKuchaNight v Martine

foto: TV Turiec

Príbehy žijú ľudia, ale aj odznaky
n V našom seriáli pokračujeme veľmi zaujímavou a aktuálnou historickou pamiatkou. Ide o členský odznak Slovenského
spevokolu z roku 1871.

Slovenský spevokol v Martine bol schválený vo februári 1872 ministerstvom vnútra
vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie. Na
budúci rok si pripomenieme 150. výročie
tohto aktu.
Bol to jeden z ďalších úspešných počinov
slovenskej inteligencie v ťažkých obdobiach
útlaku. Vo februári 1872 sa uskutočnilo valné
zhromaždenie Slovenského spevokolu v Turčianskom Svätom Martine. Zaujímavosťou
je, že tento členský odznak nesie rok vzniku
– 1871.
Je to pravdepodobne z toho dôvodu, že
martinskí ochotníci už v roku 1871 uskutočňovali systematickú činnosť a v tomto roku

podali aj žiadosť o schválenie Stanov spolku.
Počítali s tým, že budú schválené ešte v tom
roku a uskutoční sa aj valné zhromaždenie,
na ktorom by členovia spevokolu dostávali
tento členský odznak.
Medzi zakladateľov Slovenského spevokolu patria významné osobnosti vtedajšieho
kultúrneho života: Jozef Inštitoris, Pavol Mudroň, Gustáv Dérer, Žigmund Melfelber, Ambro Pietor, Ján Kadavý, Jozef Kuzma a ďalší.
Prvým predsedom Slovenského spevokolu
bol Ž. Melfelber. Od apríla 1872 až do roku
1914 zastával túto funkciu Pavol Mudroň.
Výrobu odznaku si objednali u známej rakúskej firmy A. Belada vo Viedni. Tá sa objednávky zhostila veľmi dobre a vyrobila krásny
odznak.
Bol vyrobený z pozláteného bronzu s dvojfarebnou emailovou glazúrou. Bledomodrou na stužke s nápisom Slovenský spevo-

Členský odznak Slovenského spevokolu v Turč. Sv.
Martine 
foto: J. Farský

kol a bielou glazúrou na ostatných častiach
na stužke a na lýre. Odznak má rozmery
6,7 × 4,3 cm.

Vladimír Bullo
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Roztočil sa prvoligový hokejový kolotoč
V stredu 22. septembra odštartoval
nový ročník druhej najvyššej hokejovej
seniorskej súťaže, ktorá priniesla niekoľko noviniek. Okrem toho, že jej menný
zoznam sa od aktuálnej sezóny rozšíril
na dvanásť účastníkov, súťaž prevzala aj
nový názov TIPOS Slovenská hokejová
liga, keďže len dva dni pred začiatkom súťaže sa Slovenský zväz ľadového hokeja
(SZĽH) dohodol na dlhoročnej spolupráci
so spoločnosťou TIPOS, ktorá sa stala generálnym partnerom a, zároveň, mediálnym partnerom súťaže sa stala televízna
stanica JOJ Šport.
„Je to pre nás veľmi pozitívna správa, lebo
táto zmluva sa uzavrela na obdobie štyroch
rokov, čo by malo znamenať, že podpora zo
strany SZĽH bude stabilná,“ zhodnotil riaditeľ
HK Martin Milan Murček, ktorý víta aj vstup
mediálneho partnera, vďaka ktorému sa aj
zápasy prvej ligy dostanú bližšie k slovenskému divákovi. Tieto novinky uvítal aj tréner HK
Martin Daniel Babka, ktorý je presvedčený, že
stávkové kancelárie by mali financovať šport,
keďže šport im vyrába predmet podnikania.
„Samozrejme, že vítame takýchto partnerov.
Je to len dobré a verím, že postupnými krokmi
sa z tej ligy stane to, čo chcú všetci, aj my. Teda,
aby sa stala kvalitnou prestupnou stanicou
a najlepšou príležitosťou pre mladých hráčov,
ktorí sa etablujú v mužskom hokeji, ale ešte sa
nepresadili v extralige.“
n

Chalani počas prípravy pracovali dobre
a aj cieľ v Slovenskom pohári splnili
Príprava na sezónu bola v HK Martin dlhá.
Začala už v polovici mája „na suchu“ aby od
27. júla hráči vykorčuľovali na ľad. Veľkou
predsúťažnou previerkou bola aj účasť Mar-

Doterajšie výsledky martinských hokejistov

1. kolo Martin – Žiar nad Hronom
1:4
tinčanov v Slovenskom pohári, do kto2. kolo Levice – Martin
2:1
rého sa modro-bieli prihlásili s jasným
cieľom – postúpiť do záverečnej fázy.
3. kolo Martin – Považská Bystrica 2 : 4
„Toto sa nám podarilo, takže myslím, že
4. kolo Skalica – Martin
3:4
tam bola spokojnosť. Odohrali sme aj tri
48. kolo Slovensko U18 – Martin
4 : 3 pp
zápasy s extraligistami (Michalovce, Košice a Prešov), ktoré nám ukázali pozitíva,
5. kolo Martin – Trnava
4:5
ale aj rezervy, na ktorých treba popracovať. V konečnom dôsledku sme spokojní.
čák. Naopak, dobrou správou pre fanúšikov
Treba si uvedomiť, že extraliga je trošku roz- a celý martinský hokej bolo, že v mužstve
diel od našej ligy, takže možno niektorý fanúšik aj v tejto sezóne ostala prvá a najproduktívbol sklamaný, ale celkové zhodnotenie pre nás nejšia útočná formácia Miloš Fafrák – Michal
je, že cieľ bol splnený,“ zhodnotil Milan Murček, Murček – František Poliaček. Z útočníkov zoku ktorému sa pridáva aj Daniel Babka: „Pre- stali Matej Dírer, Daniel Babka, Tomáš Nauš
javila sa jednak kvalita extraligového súpera, a Lukáš Toma. Výbornou správou bolo, že
ale aj ešte nie úplná stabilita našich mladých do Martina sa vrátil obranca Marek Pacalaj,
chalanov, keďže náš vekový priemer je 22,7 ktorého dopĺňajú domáci Jakub Burzík, Miroka. Treba mať teda trpezlivosť, ale chalani chal Dvořák a Matúš Lavička. K nim sa pridali
sú pracovití a verím, že vytvoria dobrý kolektív juniori Dávid Nátny, Sebastián Štekláč, Lukáš
a budú si navzájom pomáhať.“
Belica a Jakub Kovačka. Viacerí juniori dostali
šancu aj v útoku.
Novinky v kádri
Počas prípravy skúšali v Martine rôznych, Začiatok nie je podľa predstáv
hlavne zahraničných hráčov, z ktorých nie
Sezóna z pohľadu Martinčanov neodštarvšetci na skúške uspeli. Martinský dres si na- tovala dobre. Súťaž ma nateraz (do času napokon nebude obliekať ani ruský hokejista šej uzávierky) za sebou 5 kôl. Martinčania
Kirill Nižnikov, s ktorým sa v Martine muse- odohrali zatiaľ šesť zápasov, keďže na prograli rozlúčiť nie pre športové výkony, ale pre me mali aj predohrávku 48. kola, v ktorom po
nedotiahnutie administratívnych úkonov predĺžení podľahli mladíkom reprezentačnej
(nepodarilo sa splniť vízové povinnosti). Na „18“ 3 : 4. Z doterajších zápasov vyhrali len
rozdiel od minulej sezóny, v tej tohtoročnej raz, keď si tri body, po víťazstve 4 : 3 odniesli
už nebudú figurovať Rastislav Špirko, Roman zo Skalice. Za nestabilnými výkonmi mužstva
Kukumberg, Juraj Cebák, Andrej Themár, môžu byť aj zranenia viacerých kľúčových
Christián Pavlas, Filip Krasanovský, Branislav hráčov, a tak sa nechajme prekvapiť, čo priLigas, Adam Paulíny, Martin Barto, František nesú ďalšie kolá. V každom prípade, martinSmidžár, Marat Murtazin, Alexander She- skí hokejisti sú povestní srdciari, a tak snáď
pelev, Vladimír Antonov, Jakub Müller a ani spoločne naplnia to, čo si pred začiatkom
brankár Branislav Bernát. Hráčsku kariéru na- súťaže predsavzali.
vyše ukončili Andrej Jurášek a Tomáš Pokriv- 
TV Turiec

Legendy z FC CCM Citron okúsili ako chutí Liga majstrov
n Už celých 35 rokov ťahajú za jeden
povraz hráči malého futbalu, obliekajúci dres FC CCM Citron. Začínali ako mladí
-násťroční chalani a dnes, hoci už niektorí
oslávili 50, stále sú verní svojej značke.
S tímom už majú na konte nejeden úspech,
no ten najväčší prišiel vlani, keď sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v Košiciach, kde
mala veľkú premiéru kategória masters (hráči
40+). Boli to práve Martinčania, ktorí získali
majstrovský titul, čo im zároveň zabezpečilo
miestenku na prestížny európsky pohár Eurocup. Ten sa mal konať ešte vlani v septembri,
no vtedy všetko zatienila pandémia koronavíru. Citronistom však bolo umožnené, cestovať na prestížnu súťaž tento rok. Medzinárodný turnaj prebiehal začiatkom septembra

v malom talianskom futbalovom mestečku
Misano Adriatico a Martinčania tam odohrali 4 zápasy. Sily si zmerali s aktuálnymi majstrami Slovenska z Bardejova, nastúpili proti
talianskemu tímu Super Club, bulharskému
Hashove Sofia a rumunskému Mav Glissando. Martinčanom sa síce nepodarilo zvíťaziť
ani v jednom zápase, no treba povedať, že
na rozdiel od drvivej väčšiny mužstiev, v ich
neprospech hrala hlavne dlhá herná odmlka
spôsobená covidom. Hoci sa im výsledkovo
nedarilo tak ako chceli, rozhodne sa nemajú
za čo hanbiť. Do každého zápasu išli naplno,
vydali zo seba maximum, ešte viac utužili už
i tak pevný kolektív a hlavne, aj tí, ktorí po
Taliansku plánovali zavesiť hráčsku kariéru
na klinec, svoje pôvodné plány prehodnotili.

Skrátka, ešte o nich budeme určite počuť. Sú
to proste srdciari.

TV Turiec

Zostava FC CCM Citron Martin: Jozef Kunik, Pavol
Siekel, Rudolf Pekelský, Alan Lukašík, Branislav
Zeman, Roman Kusý, Rastislav Rovnianek, Richard
Lukašík, Gregory Delton, František Hollý, Boris Šenšel,
Ján Ladňák, Marek Hollý
foto: FC CCM Citron
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Aj deti môžu byť vo svojom športe majstrami
n Volám sa Slávka Holubjaková a brazílskemu jiu-jitsu (bjj) sa venujem od svojich deviatich rokov. Bavilo ma zápasiť
a nemala som rada prípravné cvičenia ako
kotrmelce a stojky a šprinty, aj keď teraz
už viem, že bez toho by som sa ďaleko neposunula.

Pohybový talent som nikdy moc nebola,
ale rada som trénovala, a tak mi časom začali techniky dávať zmysel a ja som pomaličky
napredovala. Chodili sme na množstvo turnajov, zbierali veľa skúseností a pomaly sa
z nás začali formovať malí športovci.
Postoj a teda muay thai a MMA ma začali
lákať krátko po mojich začiatkoch v bjj. Znamenalo to niečo nové, niečo kde sa môžem
opäť nejak zlepšiť, niečo nové naučiť. Rodičia
s tým zo začiatku moc nesúhlasili, predsa len
n Volám sa Miroslav Mlynček a bojovým
športom sa venujem už od mala. Brazilskému jiu-jitsu sa venujem už od štyroch
rokov spolu s bratom Matejom v SAI clube Martin pod vedením trénera Miroslava
Ševčíka.

Zo začiatku boli tréningy zamerané na všeobecnú pohybovou prípravu, rozvoj pohybu,
obratnosti a rýchlosti. Prvý zápas v jiu-jitsu

udiera sa tam do hlavy a oni ma chceli pred
tým veľmi chrániť. Po dlhom presviedčaní
ale ustúpili a tak sme v klube pod vedením
môjho trénera Miroslava Ševčíka začali robiť
muay thai a pracovať na postoji pre MMA.
K MMA sme sa dostali až teraz pred rokom.
Viete, v klube sme naozaj celkom vyťažení,
máme tu detské tréningy bjj aj pohybovú prípravu, kondičné tréningy, bjj pre dospelých,
muay thai a k tomu po víkendoch za normálnej situácie beháme po turnajoch v Čechách,
Poľsku a, vlastne, kde sa dá. Preto sme si
úplne s trénerom nevedeli predstaviť kde sa
nám to do programu zmestí. Napokon sme

si však všetci spolu, aj s mojim sparingami
a najlepšími kamarátmi v jednom sadli pekne
k rozpisu a našli si čas pre MMA.
som mal v 6 rokoch a odvtedy sa pravidelne
zúčastňujem na turnajoch všade kam s klubom ideme, hlavne v Česku a Poľsku. Dote-

raz som už absolvoval cez 140 zápasov v BJJ
a s veľkou väčšinou výhier.
Keď som mal 11 rokov zaujalo ma MMA
(mix bojových umení). V klube sa MMA netrénovalo, ale boli tam tréningy thajského boxu
a tak som začal presviedčať rodičov, aby som
mohol chodiť aj na thajský box. Ocinovi to
moc nevadilo, no mamine sa tá myšlienka
moc nepáčila. Po čase, keď to nebolo na úkor
môjho školského prospechu a zdravia, zmierila sa s tým. V dvanástich som bol na prvom
tréningu thajského boxu. V thajskom boxe
som mal zatiaľ 3 zápasy s dvoma výhrami.

Myslím si, že sa nám to celkom vyplatilo. Po
roku vo svete amatérskeho MMA máme v Sai
clube Martin štyroch (ak by nebolo zranenia,
možno aj piatich) šampiónov slovenskej ligy
MAMMAL a tretie a prvé miesto z Majstrovstiev sveta IMMAF. Verím však v to, že sme
stále len na začiatku cesty a ozajstné výsledky ešte len prídu. Každopádne sme ukázali, že
i napriek krátkej dobe trénovania MMA sme
schopní konkurovať súperom z celého sveta
a byť hrdými reprezentantmi Slovenska.
Opäť sme to ukázali aj teraz cez víkend
(18. 9.), kedy sme spolu s kolegom Šimonom
Kleinom štartovali na ADCC European, Middle East and African Championship. Podarilo
sa nám vybojovať pekné zápasy a, nakoniec,
som obsadila druhé miesto v kategórii ženy
pro 60+.

Mesto Martin
O necelý rok sa začalo trénovať v klube
MMA, čo som hneď, samozrejme, využil a začal skĺbovať moje skúsenosti z jiu-jitsu a thajského boxu. Po asi dvoch mesiacoch trénovania som mal prvý zápas MMA v lige MAMMAL
(medzinárodná amatérska MMA liga), ktorý
som vyhral. Po piatich zápasoch som sa stal
šampiónom MAMMAL-u a kvalifikoval sa na
majstrovstvá sveta IMMAF (Medzinárodná
federácia amatérskeho MMA). Na IMMAF-e
som po troch výhrach a jednej prehre skončil tretí. Porazil som súpera z Ruska, Ukrajiny
a Bahrajnu. Bola to pre mňa veľká skúsenosť,
zápasil som s najlepšími na svete a priniesol pre Slovensko historicky prvú medailu
v amatérskom MMA. V MMA som mal doteraz
9 zápasov s 8 výhrami.

Mesto Martin
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Turčianske leto aj tentoraz patrilo obľúbenej cyklistike
n Cyklista Ján Palúch po prekonaní covidu zdolal aj všetkých svojich súperov.

bora Mazáková, víťazka ženskej kategórie
(masters A).

TURČIANSKE OKRUHY
Cyklistický klub R.C.T. Martin z poverenia Slovenského zväzu cyklistiky usporiadal
v dňoch 3. – 5. júla tradičné dvojetapové
podujatie TURČIANSKE OKRUHY, ktoré boli
zároveň aj 10. ročníkom Memoriálu Milana
Beláka, propagátora cestnej cyklistiky v Turci.
Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou, rozkrútil sa aj kolotoč Slovenského
pohára v cestnej cyklistike. Po Voderadoch,
Komárne, Kuchyni, Teplom vrchu a Vršatci
zavítalo až 123 cyklistov do Turca, aby v 14
kategóriách bojovali o ďalšie body do súťaže MERIDA CUP 2021. Počas troch dní predĺženého víkendu čakal na nich prológ a dve
náročné kopcovité etapy, na ktorých spolu
najazdili viac ako 17 500 km. Viac ako úspešne reprezentovalo mesto Martin na tomto
podujatí aj 12 cyklistov domáceho cyklistického klubu R.C.T. Martin.
Úlohu favorita už v úvodnej časovke (4,2
km) začal potvrdzovať jej víťaz Ján Palúch,
ktorý ju absolvoval v najrýchlejšom čase.
Jeho hodnota v cieli nad obcou Horný Kalník

SLOVENSKÉ PYRENEJE
Po dvoch rokoch nútenej pauzy uskutočnili sa v dňoch 21. – 22. augusta v Kláštore pod
Znievom tretie najstaršie cyklistické preteky
na Slovensku Slovenské Pyreneje, ktorých
začiatok siaha do roku 1958. Na svoje úspe-

Víťaz pretekov Turčianske okruhy v cieli nad obcou
Horný Kalník
foto: autor

chy z predchádzajúcich ročníkov v kategórii
masters opäť nadviazali aj martinskí cyklisti
v dresoch R.C.T. Martin. Na ich 59. ročníku
s medzinárodnou účasťou sa ich zúčastnilo
až desať.
Na náročnej trati vedúcej Turčianskou kotlinou a Hornou Nitrou opäť ukázal svoje kvality Ján Palúch. Dva okruhy v dĺžke 100 km
zvládol za 2:27:10 a zvíťazil v kategórii masters A pred Tomášom Kojtalom (CK Epic Dohňany). Rovnaký úspech dosiahla na polovičnej vzdialenosti v kategórii masters A ženy

Trojica najúspešnejších pretekárov na Turčianskych
okruhoch: zľava – 2. Ladislav Šidlo, v strede víťaz Ján
Palúch, vpravo 3. miesto Tomáš Kojtal
foto: autor

bola 0:06:23. Iba jedinú sekundu za ním zaostal jeho oddielový kolega Ladislav Šidlo.
Rovnako suverénne si počínal aj v ďalších
dvoch dňoch, keď kraľoval na okruhoch medzi obcami Horný Kalník, Záborie, Belá-Dulice, Necpaly a Žabokreky. Trať v celkovej
dĺžke 180 km zvládol za 4:26:15 a stal sa absolútnym víťazom Turčianskych etáp. Úspech
martinských cyklistov podtrhli aj pretekári,
ktorí obsadili 2. – 4. miesto – Ladislav Šidlo,
Tomáš Kojtal a Patrik Kubala, a najmä Bar-

Turč. okruhy (štart II. etapy, Horný Kalník – v žltom
drese Ján Palúch)
foto: autor

Pelotón na 40. kilometri (v žltom drese Ján Palúch –
R.C.T. Martin)
foto: autor

Pri neúčasti vlaňajšieho víťaza slovenského
reprezentanta Jána Andreja Cullého sa iniciatívy od úvodných kilometrov chopili pretekári domáceho klubu R.C.T. Martin. Na druhom
kilometri sa do sólo úniku vydal Ladislav Šidlo
(víťaz z r. 2017), ktorý sa stal aj víťazom rýchlostnej prémie na 23 km. A hoci jeho únik bol
na 30 km zlikvidovaný, neustálymi nástupmi
odčerpával sily najväčších súperov. Po tom
čo v obci Belá bola dostihnutá vedúca štvorčlenná skupina, v prudkom stúpaní smerom
na Turčianske Jaseno ukázal Ján Palúch svoj
chrbát aj maďarskému cyklistovi Bálintovi
Magyarovi a s prehľadom v čase 02:27:53 si
zopakoval svoje víťazstvo z roku 2019. Na
ďalších troch miestach preťali cieľovú pásku:
2. Bálint Magyar, 3. Viktor Feťko a 4. Ladislav
Šidlo. Dominanciu na turčianskom Cyklomaratóne svojím siedmym víťazstvom potvrdila
pretekárka ŠK cyklo-tour Sereď Tatiana Jaseková. Výborne si počínala na krátkej 65 km
trati aj dvojica martinských bežeckých veteránov. Miroslav Vanko (slovenský reprezentant, účastník OH) v kategórii mužov nad 40
rokov obsadil 2. miesto a Richard Demeter
v kategórii nad 50 rokov 3. miesto.
Ján Palúch – víťaz XIII. ročníka
„Moje víťazstvo je dielom kolektívu. Najväčšiu
zásluhu na ňom má Laco Šidlo. Neustálymi

Na trati druhej etapy

foto: autor

– aj Barbora Mazáková. Do prvej desiatky
vo svojich vekových kategóriách sa dostali aj
ďalší cyklisti R.C.T. Martin – 5. Daniel Švolík,
8. Milan Šugár a Milan Lelek.
CYKLOMARATÓN PO CESTE SNP
Vyvrcholením letných cestných cyklistických podujatí v Turci boli preteky, ktoré zorganizoval Cyklistický klub R.C.T. v spolupráci
s mestom Martin 29. augusta. Presne v deň
77. výročia vypuknutia SNP sa zišlo v Martine
na XIII. ročníku tradičného medzinárodného
Cyklomaratónu 110 pretekárov, ktorých na
slávnostnom štarte privítal primátor mesta Ján Danko a vyslal na zaužívané dve trate – kratšiu 65 km a dlhšiu 100 km, lemujúcu takmer celú Turčiansku kotlinu s cieľom
v Martine.

Pri zjazde do Dražkoviec (v žltom J. Palúch,
v modro-bielom Ladislav Šidlo)
foto: autor

nástupmi žmýkal sily najväčších favoritov až
po deväťdesiaty kilometer. Zvyšných 10 km už
bolo v mojej réžii. Ale nebolo to vôbec ľahké.
To isté sa dá povedať o celej mojej tohtoročnej
sezóne. Po ťažkom priebehu covidového ochorenia na začiatku jari sa mi ani nesnívalo, že
bude nakoniec tou najúspešnejšou. Šľahačkou
na torte bol navyše ešte aj zisk titulu majstra SR
v pretekoch jednotlivcov v kategórii masters A.“

Martin Ferenčík
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Športoví nestori si vypočuli slová chvály
n K výnimočným podujatiam nášho
regiónu bezpochyby patria aj stretnutia turčianskych športových nestorov,
ktorých začiatok sa začal rodiť na konci
20. storočia. Myšlienku Miroslava Kmeťa
(všestranného športovca, pretekára, trénera, metodika, uznávanej a rešpektovanej autority nielen na športovom poli)
organizovať stretnutia športových veteránov nášho regiónu začal realizovať v roku
2003 bývalý metodik OV ČSZTV Leoš Eugel a spolu s ním neskôr aj zakladateľ hokejových tried a telovýchovný činovník
Vojtech Niksch. Hoci všetci traja už, žiaľ,
nie sú medzi živými, stretnutia športových
veteránov Turca stále žijú. Na tradičnom
mieste v Jasenskej doline mali 27. augusta
už svoje siedme pokračovanie.

Hostia VII. stretnutia – prezident SOŠV, primátori
miest, poslanec NR SR
foto: autor

Zásluhou obetavých organizátorov po
troch rokoch Furmanská koliba opäť praskala
vo svojich švíkoch. Pod vydarené podujatie
sa, okrem členov OZ nestorov turčianskeho
športu, mesta Martin, ďalších troch turčianskych miest a Olympijského klubu Turiec,
podpísalo aj sedem obcí nášho regiónu.
Takmer 50 pozvaných seniorov, ktorých
spájalo silné puto k turčianskemu športu
a venovali mu desiatky rokov svojho života,
poctili svojou prítomnosťou nielen všetci štyria primátori miest Turca, ozajstné športové
celebrity, ale aj najvyšší predstaviteľ olympijského hnutia na Slovensku – prezident
Slovenského olympijského a športového
výboru pán Anton Siekel.
Defilé odovzdávania Ďakovných listov za
celoživotný prínos pre turčiansky šport otvorila pätica jubilantov – Jozef Ďurička (80 r.),
Gustáv Konečný (80 r.), Juraj Farbiak (85 r.),
Pavol Földvári (90 r.) a Gustáv Kohút (90 r.).
Z rúk primátorov miest a starostov obcí Čestné uznania s poďakovaním si prevzali ďalší
turčianski športoví nestori: Blažena Vaňková (Belá-Dulice), Milan Adamec (Benice),
Ľubica Remeňová (Dražkovce), Ivan Krištof
(Kláštor pod Znievom), Ladislav Bíro, František Časo, Jozef Huťka, Pavol Chovaňák,
Jozef Jaško, František Mrukvia, Jozef Za-

novit, Ladislav Žáčik (všetci Martin), Ján Žirko, Imrich Arvay (Mošovce), Milan Bobuľa,
Andrej Majtáň (Sučany), Pavol Múkera, Juraj Múkera in memoriam (Turany), Ľudovít
Lettrich, Július Sitár, Ivan Pavlík (Turčianske Teplice), Miroslav Danihel, Ivan Hajko, Dušan Štekláč, Ladislav Zvarik (Vrútky) a Milan Bartoš (Žabokreky).
Ocenenia za rozvoj a propagáciu futbalu
v Turci si odniesli aj zástupcovia FO Tatran
Sučany a ŠK Drienok Mošovce pri príležitosti stého výročia organizovaného futbalu
v obci.
Každé stretnutie športových veteránov je
aj vhodnou príležitosťou na pietnu spomienku na turčianskych športových nadšencov,
ktorí toto spoločenstvo navždy opustili od
posledného stretnutia. Nebolo tomu inak ani
teraz. Minúta ticha a horiace sviečky patrili
okrem iných aj Vojtechovi Nikschovi, Leošovi Eugelovi, Karolovi Rybárikovi, Emilovi Kunertovi, Jánovi Kubačkovi, Jánovi
Junasovi, Milanovi Šimkovi, Jánovi Cyprichovi, Jozefovi Lukáčovi, Jánovi Drgovi,
Jozefovi Uhliarikovi a Tiborovi Hlaváčovi.
Slová hostí na adresu podujatia a jeho účastníkov
Anton Siekel, prezident SOŠV
„Región Turca mal a stále má významné
miesto na športovej a olympijskej mape Slovenska. Aj Vašou zásluhou v ňom vyrástli mnohí úspešní športovci, olympionici. Myšlienky
olympizmu dnes aktívne propaguje Olympijský
klub Turca, ktorý v roku 2018 získal Cenu Vincenta Lafku pre najlepší olympijský klub na Slovensku.
Všetkým, ktorí sa stretávate na VII. stretnutí

Ocenenie jubilanta Pavla Földváriho (90 r.)
A. Siekelom a J. Dankom
foto: autor

Ocenenie vrútockého veterána Dušana Štekláča
primátorom B. Zacharidesom
foto: autor

športových veteránov Turca, patrí od nás zo
Slovenského olympijského a športového výboru veľké poďakovanie. Oceňujeme to, čo ste
urobili pre rozvoj športu i olympijských ideálov
vo Vašom regióne. Mnohí z Vás ešte aj dnes pomáhajú formovať slovenský šport. Máme sa od
Vás čo učiť, Vaše skúsenosti so športom sú nenahraditeľné.“
Ján Danko, primátor mesta Martin a predseda Združenia miest a obcí Turca
„Dobré veci nemajú záručnú dobu. Pretrvávajú nielen dni či mesiace, ale celé roky a desaťročia. Tak ako sen Miroslava Kmeťa, ktorý Leoš
Eugel zhmotnil. Sedmička vraj prináša šťastie,
a preto som si istý, že aj dnešné stretnutie sa
bude niesť v duchu spomienok, radosti a hlavne plánov do najbližších dní a rokov. Hovorí sa,
že šport neutvára charakter, ale odkrýva ho. Vy,
ctení nestori, ste toho dôkazom. Bez ohľadu na
šport, ktorému ste sa venovali, ste počas rokov
dokázali, že Vaše srdce preň bije. Nezáleží na
funkcii, či režime. Tie sa menia. Ale skutočné
osobnosti nie.“
Ivan Némethy, reprezentant v športovej
streľbe, účastník piatich LOH
„Ľudské ocenenie, úcta, priateľstvo. To sú
hodnoty, ktorých sa vrcholovému športovcovi
počas jeho kariéry niekedy dostane, inokedy
nie. Aby sa však spoločenského uznania športovcom dostávalo i dlhé roky po tom, čo svoje
svoje kariéry ukončili, je skôr výnimočné. A práve toto sa deje na stretnutiach športových veteránov v Jasenskej doline.
Veľmi si vážim, že v mojom rodnom meste
je spoločensky oceňovaný poctivý šport, jeho
hodnoty a najmä ľudia, ktorí nimi žijú a doslovne dýchajú. Stretnutia veteránov sú pre
mňa sviatkom, pretože šport urobil môj život
krásnym a naplneným. Členom organizačného
tímu a sponzorom dnešného stretnutia patrí
moje veľké poďakovanie.“

Martin Ferenčík
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FOTOsúťaž o zaujímavé ceny
Milí priatelia (a nie len fotografi)!
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
zapojili do súťaže a zaslali nám neobyčajne krásne fotografie. Vidíme, že fotografov je medzi našimi čitateľmi dosť. Vybrať
sme však z vás mohli iba dvoch. Prvú cenu
– tričko s potlačou historickej fotografie –
dostane pani Karolína Kapustová. Druhú
cenu – výstavný panel – putuje do rúk pani
Veroniky Jančíkovej. Výhercom gratulujeme!
Tentoraz máme pre vás prichystanú novú
úlohu. V dnešnej časti sa vyberieme na Martinskú terasu a to k najstaršej stavbe v tejto
lokalite – k budove Štefánikovho ústavu. So
stavbou Štefánikovho ústavu sa začalo na
jeseň v roku 1923. Plány vypracovali architekti Dušan S. Jurkovič a Jan Pacl. Zaujímavosťou z obdobia stavby bol dovoz stavebn

ného materiálu. Štrk
na betónovanie, tehly
z tehelne Jána Hlavaja
a piesok na murovanie dovážali na stavbu po úzkokoľajnej
železničke postavenej
k tomuto účelu. Železnička prechádzala
ponad dolinu Opleto
po drevenom provizórnom moste. Budovu dokončila firma
Hlavaj – Palkovič – Uličný a svojmu účelu bola
slávnostne odovzdaná pri augustových slávnostiach spolu s budovou Matice slovenskej
v roku 1926.
Súťažné fotografie posielajte do 20. nasledujúceho mesiaca. V emaile uveďte meno

a ulicu bydliska. Porota vyberie dvoch výhercov. Hlavnou cenou je tričko s potlačou historickej fotografie.
Fotografie zasielajte na email:
redakcia@martinskenoviny.sk
Tešíme sa na vaše fotografie!Redakcia

Tipy na výlet – za krásami Turca
Hadviga
Zaniknutá obec na konci sveta so zvláštnou atmosférou. Aj tak možno charakterizovať cieľ tejto nenáročnej cesty – osadu Hadviga ukrytú v pohorí Žiar. Je bez vodovodu,
bez elektriky, prísť sem možno iba po poľnej
ceste z obce Brieštie alebo cez hory. Obývaná je už iba chalupármi. Je tu kostol, cintorín
i zvonica, pár domov. Pritom pred vojnou tu
bývalo 350 obyvateľov v stovke domov. Založili ju v 14. storočí nemeckí kolonisti. Mali
tu poštu, školu, krčmu i kostol. Po druhej
svetovej vojne boli nútení utiecť a väčšina
domov doslova zmizla. Boli rozkradnuté ľuďmi z okolia až po základy. Jedinou značenou
turistickou trasou, ktorou sa dá prejsť k obci
je paradoxne červená diaľková trasa Cesta hrdinov SNP. Práve partizáni a ruské vojsko boli
dôvodom pre útek celých rodín.

Začať môžete na Vyšehradskom sedle alebo zo vzdialenejšieho Vríckeho sedla. Zostúpiť do osady možno pri smerovníku Hadviga
po neznačenom lesnom chodníku.
Nolčovská Magura
Nolčovská Magura je menej známy kopec vo Veľkej Fatre, ktorý miestni obyvatelia
premenovali na „Mogura“, aby ju odlíšili od
tej Kľačianskej. Na Moguru vedie žltá turistická trasa. Stúpanie po žltej značke je dosť
strmé. Určite sa zapotíte, no odmenou vám
bude okolitá príroda a nádherné výhľady na
hrebene Krivánskej Malej Fatry. Ak máte radi
tradície, nenechajte si ujsť každoročné letné
podujatie „Nolčovská kosa“. Ide o dvojdňové
podujatie s prenocovaním pod šírym nebom,
počas ktorého kosci kosia lúky so skutočnými
kosami a v krojoch.

Stráža nad Socovcami
Vďaka svojej polohe a napriek svojej malej
výške je vrch Stráža označovaný za dominantu Turca s najkrajším kruhovým výhľadom. Pomer vynaloženej námahy k zážitku
je v prípade Stráže asi najlepší v celom turčianskom chotári. V minulosti tadiaľto viedla Jantárová cesta, na vrchu bolo postavené
hradisko. Zvyšky sa zachovali dodnes. Okrem
dych berúcich výhľadov zhora, uvidíte aj neupravený meander na rieke Turiec tiahnuci sa
popri Kláštorských lúkach. A cestou môžete
obdivovať Kostolík Panny Márie. Na svoje si
prídu aj bylinkári. Na okolitých pasienkoch
rastie množstvo liečivých byliniek, ako repík,
čakanka či materina dúška. Túto prechádzku
zvládne naozaj každý, stačí prejsť len niekoľko stoviek metrov. Po niekoľkominútovej
chôdzi zo samotnej obce ste na vrchole.
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