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Mesačník správ z mesta pre obyvateľov...

Karty
šetria
peniaze

V zime sa nebudú šmýkať
Na Severe opravujú schodisko, má sa
stať bezpečnejším 
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Cestujúci s trvalým pobytom v Martine
dostanú dopravnú kartu zadarmo. Strana 2 – 3
Zaočkovanosť
v Martine

43,59 %

Už to chcelo poriadok
Za budovou Senium Medica finišujú so
značením parkovísk
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Očkovaním proti kovidu chránite seba, svoju rodinu,
blízkych a spolupracovníkov.
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Do autobusov majú od januára
ľudí lákať aj výhodné ceny lístkov
DOPRAVNÉ Karty sa oplatia nielen seniorom, už si ich možno ZADOVÁŽIŤ
n Zmena v organizovaní mestskej hromadnej dopravy, ktorú má od januára na
starosti Dopravný podnik mesta Martin,
sa už týka aj praktických rozhodnutí bežných cestujúcich. Začal sa predaj kariet na
cestovanie a ľudia majú k dispozícii aj cenník lístkov, aby sa vedeli rozhodnúť, ktorý
sa im najviac oplatí.

Dopravný podnik mesta Martin pokračuje
v prípravách spustenia mestskej hromadnej
dopravy. Do nových autobusov produktovej
rady Urbanway od Iveco Bus, ktorých dodávka do Martina sa v týchto dňoch realizuje,
sadnú cestujúci od 1. januára 2022.
Ekologické nízkopodlažné autobusy budú
jazdiť na CNG pohon, budú vybavené klimatizáciou, wifi pripojením i zásuvkami na nabíjanie telefónov, ale aj informačným systémom so zahlasovaním zastávok. Spoločnosť
má k dispozícii dostatočný počet vodičov
a iných pracovníkov.

Ceny lístkov sú nižšie ako doteraz

V polovici októbra v meste spustili aj predaj dopravných kariet, ktoré zlacňujú cestovné lístky.
„Pri tvorbe cenníka sme sa zamerali na reálny stav využívania mestskej hromadnej dopravy v Martine. Ceny lístkov sú vo všeobecnosti nižšie ako u súčasného prevádzkovateľa
a sú prepojené na dopravnú kartu,“ povedal
pri otvorení Klientskeho centra Dopravného
podniku mesta Martin v Obchodnom centre
Galéria Martin jeho konateľ Ján Slamka.
Druhé klientske centrum funguje v budove Mestského úradu v Martine. Osobný
predaj kariet má doplniť aj avizovaný online
predaj. Meškanie spôsobila karanténa v spoločnosti, ktorá tento predaj zastrešuje.

Jedno z klientských centier je v martinskej Galérii.

Kúpa dopravnej karty s možnosťou využitia
zľavnených cestovných lístkov
má byť jeden z motívov pre presun ľudí z individuálnej do hromadnej dopravy, aspoň
v počtoch z predkovidového obdobia.

Starým kartám končí život

Túto motiváciu podporuje aj fakt, že doterajšie karty, ktoré Martinčania pri cestovaní
v MHD používali, prestávajú koncom roka
platiť. Spoločnosť Multicard (žltá karta) vypovedala mestu zmluvu k 31. decembru 2021
a modrá karta od spoločnosti SAD Žilina sa
po uplynutí platnosti štvrťročných a mesač-

Mestské zastupiteľstvo a výška cestovného
K tarifným podmienkam a výške cestovného
v Dopravnom podniku mesta Martin sa na
mimoriadnom októbrovom rokovaní mestského zastupiteľstva asi v dvojhodinovej rozprave vyjadrovali aj poslanci.
Napriek tomu, že v ich kompetencii nie je odhlasovať výšku cestovného (túto kompetenciu má iba primátor), upozorňovali hlavne na
riziko plnenia naplánovaných príjmov v do-

pravnom podniku. Ak sa nedosiahnu, napríklad aj predajom cestovných lístkov či kariet,
rozdiel bude znášať mesto, a to nielen vo forme dorovnania straty za služby vo verejnom
záujme. Napriek tomu niektorí z poslancov
predložili ďalšie úpravy cenníka smerom
k zlacneniu lístkov, resp. rozšíreniu cestovania
zadarmo na širšiu kategóriu verejnosti. Ani jeden z týchto návrhov hlasovaním neprešiel.

Foto: Ján Farský

ných časových lístkov po 31. decembri 2021
v januári už používať nebude.
„Cenník zohľadňuje aj viacero noviniek,
ktoré zavádzame v doprave, a síce možnosť
využitia prestupových lístkov, časových lístkov, z ktorých najvýhodnejší je ročný,“ informuje ďalej J. Slamka.
Deti do 6 rokov, kočík s dieťaťom a so sprievodom jednej dospelej osoby, invalidný vozík
s držiteľom preukazu ŤZP-S, jeho sprievodca
a vodiaci pes majú cestovanie zadarmo.
Kartu dostanú obyvatelia s trvalým pobytom v Martine bezplatne, inak stojí 5 eur.
„K podobnému kroku môžu pristúpiť aj
ostatné samosprávy – Vrútky, Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany, ak im to rozpočty
dovolia,“ dopĺňa viceprimátor mesta R. Kollár.
Upriamuje pozornosť na zmenu pre seniorov. „Lístky pre nich, v prípade preukázania sa
kartou, budú mať od januára cenu 5 centov.
Môžu ich využiť všetci cestujúci vo veku nad
62 rokov. Zlučujeme tak do jednej skupiny
všetkých seniorov, bez rozdielu toho, v akom
veku odchádzajú do dôchodku.“
Táto zvýhodnená cena cestovného lístka
platí aj pre držiteľov Janského plakety. Dopravnú kartu bude možné ako peňaženku
využívať aj u všetkých dopravcov na Slovensku zapojených v systéme TransCard.

Aktuality
NOVINKY V MHD OD JANUÁRA

2

3

Cenník cestovného Dopravného podniku mesta Martin

Zavádza sa:
 okrem jednorazového aj jednodňový, mesačný, štvrťročný
a ročný lístok
 prestupný lístok
 okružné linky, ktoré prepoja časti mesta, vrátane Nového Martina
 spojenie sídlisk a železničnej
stanice
Perspektívne môže dôjsť, po skúsenostiach s prevádzkou dopravného podniku, k úpravám počtu
zastávok, ktoré odrazia záujem
cestujúcej verejnosti.

VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA
Bude spustená. Rokovania
s Google Pay a Apple Pay sú časovo veľmi náročné, lebo k celej
operácii sa musia vyjadriť tieto
nadnárodné korporácie. Zatiaľ sa
záujemcom odporúča aplikácia
Ubian, kde si môžu cestujúci nahrať svoju plastovú kartičku, na
ktorej si vzápätí budú môcť kontrolovať pohyby, zostatky, dobíjanie a podobne.

Hotovosť v autobuse nie je vítaná

Kúpa lístka v hotovosti bude v autobuse
možná, ale prevádzkovateľ ju vzhľadom na
manipuláciu s drobnou hotovosťou a poplatky v bankách chce obmedzovať na nevyhnutné minimum. „Budúcnosť aj tak patrí mobilným aplikáciám, ktoré sa budú pri platení za
cestovné preferovať,“ uzatvára R. Kollár.
Klientske centrum v Galérii bude otvorené každý deň, vrátane soboty a nedele, od
8. do 17.30 h, v klientskom centre na mestskom úrade si dopravnú kartu vybavíte počas pracovných dní vždy od 7.30 h – v pondelok do 16. h, utorok a štvrtok do 15. h, stredu
do 16.45 h a v piatok do 13. h.
Dopravný podnik mesta Martin taktiež
spúšťa Hodinu otázok, počas ktorej budú
môcť obyvatelia osobne prísť do jeho sídla
na Flámskej 1, kancelária č. 205, každý utorok od 10. do 11. h. Tam dostanú odpovede
na otázky týkajúce sa mestskej hromadnej
dopravy. Otázky či svoje pripomienky alebo
návrhy môže cestujúca verejnosť adresovať
aj na e-mailovú adresu info@dpmmartin.sk
respektíve telefonicky na 0945 505 060.

Viera Legerská

Časový predplatný lístok (ČPL)

Vysvetlivky:
TARIFA 1 – platí pre držiteľov dopravnej karty s trvalým pobytom v meste Martin, ktorých emitentom je DPMM.
TARIFA 2 – platí pre držiteľov dopravnej karty s trvalým pobytom v obci Bystrička, ktorých emitentom je DPMM.
TARIFA 3 – držitelia dopravnej karty iných dopravcov, ktorí sú zmluvnými partnermi systému TransCard.
* MESAČNÝ PAUŠÁLNY POPLATOK
– úhrada prebieha bezhotovostne a plne automaticky z elektronickej peňaženky dopravnej karty,
– uhrádza sa mesačne, tiež za obdobie, v ktorom sa dopravná karta nepoužije.
** PRESTUPNÝ LÍSTOK platí len pri platbe z dopravnej karty/virtuálnej dopravnej karty, ktorý je možné použiť na
jednotlivú cestu pri dodržaní časového rozsahu 30 minút.
*** DENNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY sú určené predovšetkým turistom alebo cestujúcim, ktorí v priebehu krátkeho obdobia plánujú zrealizovať väčšie množstvo ciest. Cestujúci môže počas doby platnosti neobmedzene prestupovať na
linkách MHD Martin.
Autor fotografie na titulnej strane: Ján Farský
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Mesto chce kúpiť pozemok
pod kruhovou križovatkou
Martinčania si už zvykli na využívanie tzv.
bypassu pri okružnej križovatke v Košútoch.
Zrýchľuje dopravu v smere do Martina a bez
neho by mohla v špičke kolabovať. Okružná
križovatka mala časovo limitované užívanie,
preto mesto ešte v minulom roku požiadalo OÚ Žilina o predĺženie užívania dočasnej
stavby spomínanej okružnej križovatky. Dostalo ho, platí do konca roka 2025, ale netýka
sa bypassu. Časť pozemku pod ním vlastní
košická firma Europrojekt Theta. Preto zastupiteľstvo na tohtoročnom septembrovom rokovaní odporučilo, aby mesto okrem okružnej križovatky odkúpilo aj bypass a pozemok
pod ním. Na októbrovom rokovaní odsúhlasilo aj zámer nadobudnúť tento pozemok
do vlastníctva mesta. Odporučili primátorovi
Jánovi Dankovi, aby rokoval so spomínanou
košickou firmou, obstaral znalecký posudok
na stanovenie hodnoty pozemku, ktorý bude
slúžiť ako podklad k rokovaniu a v tejto súvislosti aj k predloženiu návrhu na rozpočtový
rok, aby sa zabezpečili financie na odkúpenie
pozemku. Od úspechu tohto zámeru bude
závisieť aj ďalšia rozvojová aktivita mesta,
a síce výstavba novej veľkej svetelnej križovatky v tomto území.
vl

Minulosť je dnes
V Obchodnom centre Galéria sprístupnili
výstavu Minulosť je dnes. Súbor fotografií na
nej predstavuje známe miesta Martina, ktoré sú z rôznych dôvodov pre mesto historicky významné, no ich autori prinášajú na ne
a s nimi nový uhol pohľadu. Vďaka historicko-súčasným fotografickým kolážam sa návštevník výstavy pozrie na objekty či miesta
tak, ako vyzerali v minulosti a aké sú dnes.
Projekt Minulosť je dnes navrhol kreatívny
tím bratislavskej reklamnej agentúry Hiroäs.
Jeho cieľom je ukázať a porovnať život našich starých rodičov so životom, ktorý žijeme
dnes. Výstava bude sprístupnená počas celého novembra.
vl

Investície: čo je hotové, na čom
sa v tomto roku pracuje
n Takmer 7 miliónov eur je hodnota stavieb, ktoré mali v tomto roku finále a Martinčania ich môžu užívať , resp. sa priblížili
k užívaniu.

V sumári stavieb, ktoré v tomto roku patria v Martine k finančne najhodnotnejším, sú
napríklad tréningový zimný štadión (2,09 mil.
eur), cyklotrasa Martin – Vrútky (1,7 mil. eur),
Šport park Pltníky II. etapa (1,55 mil. eur), ale
aj Kultúrny dom v Záturčí (0,85 mil. eur) či
bývalá administratívna budova Advokátskej
komory (0,56 mil. eur), Hasičská zbrojnica
Záturčie (35-tisíc eur) alebo stavebné úpravy budovy v amfiteátri pre Centrum voľného
času Kamarát a sociálne zariadenia pre návštevníkov (0,112 mil. eur).
S presnou štatistikou práce investičného
oddelenia Mestského úradu v Martine sa zoznámilo mestské zastupiteľstvo na svojom
októbrovom zasadnutí. V správe hlavný inžinier mesta Tibor Maňka ešte pripomenul, že
v minulom roku jeho oddelenie pracovalo na
tridsiatke investičných zámerov, ktoré umožnili začiatok i ukončenie práce na takých
stavbách, ako sú prvá etapa cyklochodníka
a chodníka pre peších Martin – Tomčany,
sanáciu obvodového plášťa v MŠ na Tajovského ulici, ale aj začiatok práce na druhej
etape Šport parku Pltníky a na tréningovom
zimnom štadióne. Pripomenúť treba aj ukončenie atletického štadióna pri „Slimáku“.
Vo finančnom vyjadrení to v skupine pripravovaných investičných zámerov predstavovalo sumu vyše 4 milióny eur a v skupine
ukončených stavieb viac ako 2,7 mil. eur.
V tomto roku, ako to uvádza spomínaná
správa, oddelenie pracuje na 35 investičných
zámeroch. Medzi najvýznamnejšie patria
centrá sociálnych služieb na Podháji a na
Škultétyho ulici, vrátane kuchyne a denného
centra pre seniorov. 
Viera Legerská

Fakty k investíciám
Čo sa pripravuje:
 Výstavba Centra sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby Podháj.
 Obnova Centra sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
s navýšením kapacity kuchyne
na Škultétyho ulici.
 Rekonštrukcia Námestia SNP.
 Atletický štadión – zázemie s tribúnou.
 Veľká telocvičňa pri ZŠ na Ulici
J. Kronera.
 Východný mestský okruh – križovatka v Košútoch.
 Obnova interiéru Advokátskej
komory.
Čo sa už odovzdalo stavbárom:
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní pre činnosť CVČ
Martin v budove v amfieátri.
 Skatepark Martin.
 Parkovisko pri ZUŠ na Ulici
P. Mudroňa.
 Rekonštrukcia detských jaslí Záturčie.
Čo sa verejne obstaráva:
 Stavebné úpravy budovy amfiteátra pre CVČ Martin.
Čo sa kontroluje:
 Prvá etapa stavebných úprav
bytového domu na Ul. A. Pietra.

Dotáciu z rozpočtu na svoje aktivity dostali ďalšie kolektívy
n Mestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom rokovaní schválilo poskytnutie
dotácií ďalším kolektívom.

V balíku dotácií s prívlastkom navýšené – boli tri kolektívy, im poslanci oproti už
schválenej sume navýšili dotáciu. V prípade
Algade-art to bolo o 250 eur na sumu 2 750
eur. Občianske združenie sa stará o jazierko
pri Hrádku. Ďalej to bolo občianske združe-

nie Bagarova chata, ktoré dostáva 250 eur
(navýšenie na sumu 1 850 eur) na budovanie
detského náučného chodníka na Karvaša
a Blahovca a rovnaký prídavok 250 eur (navýšenie na sumu 750 eur) dostáva na svoje
aktivity aj Maďarský spolok Turca.
Zastupitelia vyhoveli aj žiadosti Medik-M
na poskytnutie dotácie vo výške 400 eur na
podujatie Spájame generácie, konkrétne na
tvorivé dielne pre seniorov a žiakov. Rovna-

ko súhlasne odhlasovali aj žiadosti o dotácie pre športové kolektívy, a to pre Metro na
Canicross Fatranský vĺčko vo výške 500 eur,
Old Boys ZŤS Fomat na Ligu majstrov 40+
1 000 eur, Športovo strelecký klub Martin na
strelecké súťaže 500 eur, ale aj Plaveckému
a vodnopólovému klubu Vrútky, v ktorom
pôsobia aj martinské deti, na zimné M-SR kadetiek 400 eur a tiež Zebra Studiu 600 eur na
Zebra Night Run, ktorý bol v Martine. 
vl
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Ak máme splniť platnú normu,
bude menej parkovacích miest

n Parkovanie v Martine. Téma, ktorá vzbudila vášne. Dnes sa k nej s Miroslavom Lepetom, predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Turiec, vraciame, aby sme verejnosť informovali o tom, aký je súčasný stav v parkovaní v meste a čo sa pripravuje.

Začnime od parkovacích domov. Aká je
ich budúcnosť?
Vízia výstavby parkovacích domov v našom meste nie je nová, plánuje sa už tri desiatky rokov. Na sídliskách je to jediný spôsob
ako riešiť akútny nedostatok parkovacích
miest, lebo áut pribúda. Výstavbu parkovacích domov sme pripravovali dlhodobo,
konzultovali sme ju s odborníkmi, aj s renomovanou firmou, ktorá ich stavia vo svete,
a jej skúsenosti sú pre nás neoceniteľné. Ich
perspektíva je v súlade s územným plánom
mesta a generelom dopravy mesta.
Konkrétnejšie…
Keďže výstavba parkovacieho domu s kapacitou 300 – 400 miest má nadlimitnú hodnotu, na základe dohody s vedením mesta
budeme zhotoviteľa stavby vyberať cestou
verejného obstarávania. Súťažné podmienky
verejnej anonymnej kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov schválila odborná porota, ktorá verejnú súťaž vyhodnotí. Po vyhlásení v EÚ vestníku výsledok
verejnej súťaže môžeme poznať približne
v polovici februára budúceho roka.
V minulých týždňoch sa v Martine konala
pasportizácia parkovacích miest. S akým
výsledkom?
Áno, v priebehu roka sme overili skutočný
stav parkovacích miest na sídliskách Košúty
II., Záturčie, Ľadoveň. Momentálne dokončujeme obhliadky na sídlisku Priekopa. V ďalšej
fáze prikročíme k vyznačeniu parkovísk podľa
platnej normy. Odstránime súčasné biele čiary a nahradíme ich novými. Jedno parkovacie
miesto bude široké 2,5 metra, pre občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím bude jeho
šírka 3 metre. Predpokladáme, že tento proces bude trvať niekoľko mesiacov. Už dnes je
po novom parkovanie označené pri tržnici na
Ul. J. Francisciho a tiež za budovou Senium
Medica na rekonštruovanom parkovisku.
Budú sa môcť do procesu organizácie
statickej dopravy zapojiť aj výbory mestských častí?
Budú rozhodovať o všetkých zmenách – aj
o optimalizácii počtu parkovísk, aj o zmene
organizácie dopravy, budú ich odsúhlasovať.
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Stav parkovacích miest

Ľadoveň
V súčasnosti je vyhradených 341
parkovacích miest a 38 parkovacích miest pre občanov s ŤZP.
 Existujúci stav: 2 389 parkovacích miest.
 Normový stav: 2 261 parkovacích miest.
Košúty II
V súčasnosti je vyhradených 195
parkovacích miest a 36 parkovacích miest pre občanov s ŤZP.
 Existujúci stav: 716 parkovacích
miest.
 Normový stav: 668 parkovacích
miest.

Parkovacie miesta na tržnici sú už vyznačené po
novom.
Foto: J. Farský

V Záturčí pôjde o Gándhího ulicu a v Košútoch II. o Ulicu C. Majerníka. Navrhujeme tam
súčasný stav zmeniť na jednosmernú premávku, chceme ním dosiahnuť normový stav
počtu parkovacích miest a najmä bezpečnejšiu dopravnú situáciu. Podobne si budú
musieť výbory mestských častí odsúhlasiť
aj vytvorenie nových parkovacích miest, ak
to priestor dovolí. Väčšinou sa pri tom bude
musieť ubrať zo zelene. Pri nich už bude šírka kolmého parkovacieho miesta 2,75 metra.
Okrem toho v každej mestskej časti hľadáme
priestor na odstavné parkovisko. Musí byť
v dostupnej pochôdzkovej vzdialenosti maximálne 700 metrov od bydliska. Tam budú
môcť obyvatelia tiež parkovať.
A teraz to najdôležitejšie. Kto, koľko a za
čo bude platiť?
Kto bude chcieť mať vyhradené parkovacie miesto iba pre svoje auto, bude platiť tak
ako doteraz – 239 eur ročne. Toto parkovacie

Záturčie
V súčasnosti je vyhradených 604
parkovacích miest a 55 parkovacích miest pre občanov s ŤZP.
 Existujúci stav: 1 438 parkovacích miest.
 Normový stav: 1 416 parkovacích miest.
miesto nesmie obsadiť iný obyvateľ bytového domu. Takýmto rezidentom môže byť iba
majiteľ osobného motorového vozidla s trvalým pobytom na príslušnej ulici, teda ten,
ktorý tam býva. Miesto na parkovanie mu vyznačíme. Vyznačíme tiež parkovacie miesta
pre ostatných rezidentov, ktorí nebudú platiť
nič. Ale budú musieť spĺňať podmienky pre
rezidenta a musia sa zaregistrovať. Na rezidentských miestach budú môcť parkovať iba
s automobilom s EČV, ktoré bude zaregistrované. Toto navrhneme pri úprave všeobecne
záväzného nariadenia spolu so zapracovaním všetkých odborných pripomienok. Registrácia je spustená na stránke mesta Martin
– DATA MESTA od 1. 5. 2021.

Ján Farský

O tom, kde, ako a dokedy je potrebné sa zaregistrovať ako rezident, budeme
občanov opätovne informovať v ďalšom čísle Martinských novín, na našich webových stránkach, na stránkach mesta Martin, v TV Turiec a ďalších médiách.
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Stále sa niečo deje
 NEO City Martin a doprava. V susedstve
Vajanského námestia sa formuje objekt NEO
City, ktorý uvažuje s výstavbou približne 600
parkovacích miest. Štúdia Žilinskej univerzity, ktorú vypracovala pre mesto Martin, skúmala, ako bude po spustení jeho prevádzky
vyzerať doprava v okolí. Analýza dopravného zaťaženia preukazuje značné navýšenie
dopravy – približne o 200 vozidiel oproti
dnešnému stavu, ktoré ale bude súvisieť predovšetkým s popoludňajšou špičkovou hodinou. Podľa univerzity variant dopravy bez
podzemného parkovania pod Vajanského
námestím v tomto území nepriaznivo zaťaží
funkčnosť dopravného systému, čo preukázalo aj kapacitné posúdenie blízkych križovatiek. Čiastočne zlepší dopravnú situáciu
na križovatke Záborského – Hviezdoslavova
a v križovatke Štefánikova – Záborského, ktoré ale nie sú z dopravného hľadiska kritické.
No Martin príde aj o možnosť vytvorenia pešej zóny popri Vajanského námestí.
 Medzi laureátmi aj vedec z Martina. Nadácia Eset už po tretí raz ocenila výnimočné
osobnosti slovenskej vedy cenou Eset Science Award. Medzi finalistami ocenenia boli aj
traja vedci z Univerzity Komenského, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov
k nim patril aj Pavol Mikolka, ktorý pôsobí
v Martinskom centre pre biomedicínu na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Venuje sa
výskumu pľúcneho surfaktantu.
 Ešte štyri termíny mediačného poradenstva do konca roka. Mesto Martin pokračuje
v službe bezplatného mediačného poradenstva, ktorá je alternatívou mimosúdneho riešenia sporov. Do konca roka má mediačné
poradenstvo ešte štyri termíny – 10. a 24. novembra a 8. a 22. decembra. Poradenstvo sa
poskytuje na MsÚ, kancelária 219 v čase od
15. do 17. h.
 Mesto si uctilo obete Bukovín. Na Bukovinách prišlo 3. októbra 1944 o život 48
obyvateľov Martina, Sklabine, Vrútok, Sučian, Valče a Turian. Zavraždili ich tu Nemci
a ich pomáhači a mala to byť odplata za misiu podplukovníka Otta, ktorú postrieľali na
dvore martinských kasární v auguste 1944.
Primátor mesta Ján Danko počas pietnej spomienky pri tamojšom pamätníku zdôraznil
odkaz obetí II. svetovej vojny, ktorá je v príkrom rozpore s narastaním nebezpečenstva
extrémistických tendencií v spoločnosti.
 Umožňujú prístup k miliónom originálnych biografických článkov. Slovenská
národná knižnica do polovice novembra →

V tomto školskom roku ešte počet žiakov v základných školách stúpol. 

Foto: autor

Treba myslieť na demografiu,
v školách bude menej detí
n V tomto školskom roku klesol počet
žiakov v martinských základných umeleckých školách a centrách voľného času. Naopak, v materských školách, základných
školách a školských kluboch detí počet
detí a žiakov mierne stúpol.

MATERSKÉ ŠKOLY
V školskom roku 2021/2022 bude predprimárne vzdelávanie detí predškolského
veku zabezpečovať 10 MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Martin, ktoré navštevuje
1 234 detí. Ich počet sa oproti predchádzajúcemu šk. roku znížil o 14. V súkromných
a cirkevných materských školách je 608, čo je
o 39 detí viac ako v minulom školskom roku.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
V školskom roku 2021/2022 povinnú dochádzku zabezpečuje 9 základných škôl (ZŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré
navštevuje 3 692 žiakov, pričom počet žiakov
sa oproti šk. roku 2020/2021 zvýšil o 75. Počet
tried v ZŠ sa nezmenil. Jedna trieda pribudla
v ZŠ, P. Mudroňa a v ZŠ s MŠ Priehradná. Počet tried sa o jednu znížil v ZŠ Nade Hejnej
a ZŠ A. Dubčeka (špeciálna trieda). Priemer-

Fakty
MŠ – v materských školách vzrástol počet oproti predchádzajúcemu roku o 25 detí.
ZŠ – v základných školách stúpol
počet žiakov o 114.
ŠKD – v školských kluboch detí
stúpol počet žiakov o 25.
ZUŠ – v základných umeleckých
školách klesol počet žiakov o 92.
CVČ – v centrách voľného času
klesol počet členov o 1 934.

ný počet žiakov v triedach mierne vzrástol,
priemerne je v triede 21 žiakov. Súkromné
a cirkevné školy, ktorých je v meste 6, zaznamenali nárast počtu žiakov o 39.
ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ
Súčasťou každej ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sú školské kluby detí
(ŠKD), ktoré zabezpečujú činnosť pre žiakov
školy podľa svojich výchovných programov.
Počet žiakov v ŠKD sa zvýšil oproti minulému
školskému roku o 38, počet oddelení ŠKD sa
zvýšil o 5. Počet žiakov v súkromných a cirkevných ŠKD sa znížil v tomto šk. roku o 13,
pribudli 3 nové oddelenia.
ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY
Počet žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa oproti predchádzajúcemu šk. roku
znížil o 41. V súčasnosti ZUŠ P. Mudroňa
navštevuje 965 žiakov. Pokles počtu žiakov
v tomto šk. roku je aj v súkromných ZUŠ.
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Počet členov záujmových útvarov (ZÚ) za
jednotlivé školské roky narastal, v mestskom
CVČ z pôvodných 530 až na súčasných 2 551.
Podobná situácia je aj v súkromných a cirkevných CVČ, kde počet členov ZÚ tiež narastal.
Kulminoval v šk. roku 2019/2020, kedy sme
zaznamenali až 9 262 členov v SCVČ. V aktuálnom školskom roku je počet členov v SCVČ
7 818, čo je pokles o 336 členov.
Financovanie škôl a školských zariadení
ovplyvňuje ekonomika poznamenaná pandémiou. Normatív niektorých kategórií škôl
a školských zariadení sa nezvyšuje dostatočne. Školy a školské zariadenia sú závislé na
dofinancovaní zo zdrojov zriaďovateľa. Vzhľadom na klesajúci demografický vývoj a finančnú situáciu v školstve sa treba školstvom
systematicky zaoberať. 
Bruno Horecký
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Vaša otázka – naša odpoveď
Toto už roky nikto nerieši. Ide o totálne
rozbité chodníky na Novomeského ulici
od nábytku Kondela až po krytý bazén
a možno až po priemyselnú školu a internáty na Hostihore. Najhorší úsek je popri
bytovkách, tam už nie je ani asfalt a na
niektorých miestach je vydutý od koreňov stromov. Ďalší problém je pri krytom
bazéne. Pribudla tam autobusová zastávka a pred ňou sa počas dažďa vytvára
veľká kaluž. Cestujúci musia odskakovať
od prichádzajúceho autobusu, nehovoriac o tom, že tam nie je žiadna lavička,
kde by si mohli čakajúci cestujúci sadnúť.

Cyril Púčala
Je to pravda. Obidva dlhé chodníky na
Novomeského ulici by potrebovali obnovu.
Avšak naša mestská časť Stred má v porovnaní s ostatnými mestskými časťami najnižší rozpočet, čo súvisí s počtom obyvateľov.
Preto si nemôžeme bez pomoci mesta dovoliť rekonštrukciu spomínaných chodníkov.
Za posledné tri roky sa najmä kvôli rozkopávkam inžinierskych sietí v strede mesta podarilo zrekonštruovať stovky metrov
chodníkov (Ulice P. O. Hviezdoslava, Daxnerova, Moyzesova, Kuzmányho, Škultétyho,
Sokolíka, P. Mudroňa, V. P. Tótha, Holubyho,
Thurzova, A. Pietra, Tajovského…). Väčšinu financií zaplatili firmy, ktoré to rekonštruovali, časť mesto a naša mestská časť
zo svojho rozpočtu financovala obrubníky.
Na ďalšie ulice nám už nezostali peniaze.
Chodník preto budeme musieť obnovovať postupne, najmä z rozpočtu mesta.
Asfalt vydutý od koreňov stromov od križovatky Ulíc Novomeského – P. O. Hviezdoslava opravíme na jar budúceho
roku aj s novou výsadbou stromovej aleje. Pozemok pri plavárni je súkromný, takže tam nemôžeme osadiť lavičku. Časť nášho
chodníka pri plavárni (pri zastávke MHD), kde sa vytvára kaluž, čo
najskôr opravíme.

Bruno Horecký,
predseda výboru mestskej
časti Stred
Ako bude mesto posielať informácie tým, ktorí nemajú dotykové mobily s apkou? Doteraz
sme boli informovaní – skôr
neinformovaní cez SMS.
Mesto Martin aj naďalej na komunikáciu s občanmi aktívne využíva webovú stránku, sociálne
siete a reklamný priestor, ktorý
ma k dispozícii v centre mesta.
Informácie o dianí v meste tak-

tiež zasiela každý týždeň prostredníctvom
e-mailu (v prípade, že obyvateľ mesta má
zaregistrovanú v rámci aplikácie Munipolis
svoju e-mailovú adresu) a Martinských novín.
Samozrejmosťou sú aj informácie prostredníctvom notifikácií z aplikácie a v prípade krízovej komunikácie aj formou SMS.

Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta
Čo s chodníkom v Odtokoch? Kedy bude
zrekonštruovaný aj chodník na druhej
strane Ulice na Bystričku?
Stav chodníka na Ulici na Bystričku bol
veľmi zlý, preto sme pre pár rokmi pristúpili k rekonštrukcii pravej strany chodníka od
železničného priecestia po letné kúpalisko.
V tom čase rozpočet mestskej časti nedovolil, aby sme zrekonštruovali aj druhú stranu
chodníka. Medzitým sme zrekonštruovali
ďalšie ulice a chodníky v mestskej časti, ktoré boli v horšom, alebo dokonca havarijnom
stave. Tento rok napríklad odčerpala najviac
z rozpočtu rekonštrukcia chodníka na Ul.
J. Kollára. Uvedomujeme si, že tento stav nie
je dlhodobo udržateľný a tento investičný
dlh treba postupne sanovať. Preto sme sa
štyria predsedovia mestských častí dohodli, že na októbrové mestské zastupiteľstvo
predložíme materiál, na základe ktorého by
sa dofinancovali rekonštrukcie chodníkov
v každej mestskej časti vo výške 200-tisíc eur.
Ak tento materiál poslanci schvália, verím, že
sa nám podarí zrekonštruovať aj druhú časť
chodníka Ul. Na Bystričku.
Imrich Žigo,
predseda výboru mestskej časti
Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

Takto vyzerá nezrekonštruovaný chodník na Ulici na Bystričku.

Foto: J. Farský
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→ v spolupráci s vydavateľstvom De Gruyter
prináša v priestoroch knižnice na Hostihore
skúšobný prístup do online databázy World
Biographical Information System. Systém
je najrozsiahlejšou digitálnou biografickou
databázou na svete a predstavuje užitočnú
pomôcku pri tvorbe referátov, seminárnych,
diplomových, dizertačných a iných prác. Obsahuje 8,4 milióna biografických článkov.
 Jesenná očista mesta. O pár dní sa v Martine skončí jesenná očista mesta. Počas nej
bolo od 10. septembra rozmiestnených
v jednotlivých častiach mesta až 183 veľkokapacitných kontajnerov, do ktorých mohli
obyvatelia vkladať nadrozmerný odpad. Po
týždňoch takto kontajnery „precestovali“
takmer všetky mestské časti. Projekt bude
mať finále 5. novembra na Ľadovni, kde na
veľký odpad bude čakať 19 kontajnerov a 12.
novembra v Tomčanoch a Jahodníkoch, tam
na obvyklých stanovištiach rozmiestnia spolu 15 veľkokapacitných kontajnerov.
 Zbierka pre Janku a Barborku. Janka
a Barborka sú žiačky základnej a strednej školy a nedávno prišli o mamu Marcelku. Tá dlhé
roky pracovala ako mestská policajtka. Bola
to ústretová, milá a férová žena, ktorá mala
rada hory a prírodu. Jej dievčatá teraz zostali
bez príjmu. Preto sa pre ne organizuje dobrovoľná finančná zbierka. Jej výťažok sa použije na úhradu ich základných životných potrieb. Pomôže každé euro. Poslať ho treba na:
SK03 1100 0000 0029 3828 948.
 Odhalili bustu Štefanovi Boleslavovi
Romanovi. Významná osobnosť slovenského krajanského života má na nádvorí sídla
Matice slovenskej, v Parku sv. Cyrila a Metoda, bustu – prvú na Slovensku. Odhalili ju
začiatkom októbra, matičiari tým vyzdvihli
význam tejto osobnosti v dejinách Slovenska a formovaní slovenskej samostatnosti.
Š. B. Roman založil Svetový kongres Slovákov,
bol významným kanadským podnikateľom
a uvedomelým gréckokatolíkom. V roku 1995
mu udelili najvyššie štátne vyznamenanie
Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.
 Hľadajú sa aktívni a empatickí ľudia.
Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom Žilinského kraja predložiť návrhy na
udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cenu udelia v piatich kategóriách – Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/
primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom
k mládeži a Top čin ľudskosti. Nominácie treba posielať do 8. novembra 2021.

Pripravila: V. Legerská
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MČ Záturčie

Zrekonštruovaný kultúrny
dom nebude zívať prázdnotou
n Nedávno zrekonštruovaný Dom kultúry v Záturčí chce mať za svoju domovskú
scénu divadelný súbor z Vrútok. O priestory v ňom sa uchádzajú aj ďalšie kolektívy.

Ako sa ukazuje, na dokončenie rekonštrukcie Domu kultúry v Záturčí čakalo viacero kolektívov, ktoré v ňom plánujú rozvíjať svoju
činnosť. Majú záujem o spoluprácu a priestory. Momentálne sa rokuje s divadelným súborom z Vrútok, v ktorom svoj talent rozvíja
aj mnoho ľudí zo Záturčia, dokonca z tejto
mestskej časti je ich v súbore väčšina. Preto
by radi využívali nové priestory na svoju činnosť a chcú, aby sa kultúrny dom stal ich domovskou scénou.

Javisko možno bude patriť divadelníkom z Vrútok
Divadelníci
prejavili záujem
o premenovanie
svojho súboru na
Divadlo Oľgy Borodáčovej, ktorá
bola rodáčkou zo
Záturčia. Narodila sa v Dávidovskej kúrii, a bola
Borodáčová.
to prvá profesio- Oľga

Foto: archív SND
nálna slovenská
herečka. Aj cez jej meno by v Martine ostala
spomienka na postavy, ktoré stvárnila najskôr ako ochotnícka herečka vo Vrútkach
a neskôr na profesionálnej scéne v divadlách
v Košiciach a Bratislave.

Záujem o kultúrny dom
majú aj kluby
O tom, že priestory kultúrneho domu budú
mať svoje využitie, niet pochýb. Už dnes sa
hlásia záujemcovia o usporiadanie rôznych
kultúrnych podujatí, ale aj svadieb. Na októbrovom zastupiteľstve poslanci schválili aj
cenník prenajímania jeho priestorov, keďže
od novembra sa má začať s plnou prevádzkou domu.
O možnosť trénovať v jeho priestoroch sa
prihlásil už aj stolnotenisový oddiel, ale aj
šachisti. Na nové miesta sa tešia aj v klube
dôchodcov, a nielen v tom záturčianskom.
Keďže v pláne je rekonštrukcia Klubu dôchodcov v Martine, nájdu tu svoje miesto na
činnosť všetci dôchodcovia.

Jana Cikhartová

Do roboty sa bolo treba tiež dobre oprieť.

Foto: archív MsČ

Rodičia zobrali na brigádu aj svoje staršie deti. Nech
sa učia, že nič nie je zadarmo.
Foto: archív MsČ

Ak plán vyjde, v Záturčí budú
mať výbežisko pre psov
n Na jar majú v Záturčí odovzdať do
užívania výbežisko pre psov. Areál má za
sebou niekoľko brigád, ktoré ho posunuli
k tomuto cieľu.

čanmi sa poslanci mestskej časti dohodli, že
v areáli osadia pre začiatok mobiliár v podobe lavičiek a košov na psie exkrementy. Pridajú aj prvky, ktoré budú môcť psičkári využívať
na výcvik svojich psích miláčikov, alebo len
tak pre zábavu, aby si to aj zvieratá užili.
Dokončenie a sfunkčnenie tohto areálu
majú v Záturčí naplánované na jar budúceho
roku. Ale to iba vtedy, keď všetko pôjde podľa
plánu. Už teraz je možnosť do areálu so psíkmi chodiť, len tam ešte nemajú ten komfort,
ktorý bude toto miesto ponúkať po ukončení
všetkých prác.
Plán je taký, že po dokončení areál odovzdajú Správe športových zariadení mesta
Martin a pripravia aj prevádzkový poriadok,
aby jeho užívanie malo svoje reguly, aké má
podľa platných predpisov a zákonov mať.

Jana Cikhartová

Poslanci mestskej časti Záturčie v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a občanmi
v sobotu 16. októbra zorganizovali brigádu
v zóne, kde sa pripravuje areál výbežiska pre
psov. Na brigádu prišla asi štyridsiatka dobrovoľníkov, ktorí si vysúkali rukávy a dali sa do
práce.
Nebola to prvá brigáda v tomto areáli.
Vlani na jeseň urobili prvé väčšie očisty od
náletových drevín a na jar pokračovali hrubými prácami za pomoci techniky. Bagrom
povyrovnávali terén a vyzbierali veľké skaly
a, hlavne, odpratali kopec odpadkov, ktoré
sa tam objavil po zime. Počas letných mesiacov budúce výbežisko postupne oplotili.
Brigáda počas spomínanej soboty tiež mala
svoj plán. Počas nej sa ľuďom podarilo orezať suché konáre na drevinách,
vyzbierali plné vrecia odpadkov, vyčistili a vyhrabali trávnaté plochy. Pokiaľ bude počasie priať
a občania pridajú ruku
k dielu, chcú ešte urobiť
drobné zemné práce, aby
sa areál doformoval na
hotový stav, na ktorom
by na jar radi vysiali už aj
prvú dávku trávy.
Kto chcel, mohol pridať ruky k dielu. Veď majitelia psov si zaslúžia, aby za
poplatky niečo aj dostali.
Foto: archív MsČ
Po konzultáciách s ob-
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MČ Stred

Zdravie a najmä život
nie sú na rozdávanie
n Tento rok sa v mestskej časti Stred
zamerali na obnovu starých a budovanie
nových bezpečnostných prvkov najmä pri
školách a školských zariadeniach.

Živenou. Na tej istej ulici oproti zastávke MHD
pri hoteli Turiec bolo odstránené poškodené
zábradlie a zachovalé sa natieralo,“ vymenúva predseda MsČ Stred Bruno Horecký.
Dodáva, že v najbližších dňoch sa má osaPoslanci v súvislosti s bezpečnostnými diť nové zábradlie, ktoré bude ochraňovať
prvkami pri komunikáciách naplánovali chodcov pri priechodoch na križovatke Ulíc
najmä bezpečnostné zábradlia, priechody Škultétyho a Mudroňa. Všetky červeno-biele
a podchody pre chodcov, chodníky, ale aj in- zábradlia natierali aktivační pracovníci pod
štalácie osvetlení.
vedením Martina Magurského z mestského
Konkrétne išlo o natieranie bezpečnost- úradu, finančné prostriedky išli z rozpočtov
ného zábradlia na križovatkách Ulíc A. Pietra mesta Martin a mestskej časti Stred.
a Škultétyho, a potom na križovatke Ulíc
Okrem toho sa na žiadosť Rady školy v ZŠ
A. Bernoláka a P. Mudroňa pri obchodnej aka- P. Mudroňa a poslancov mestskej časti Stred
zvýraznil na začiatku školského roka na čerdémii a špeciálnej základnej škole.
Nebolo to všetko. „Na Ulici P. O. Hviezdosla- veno-bielo aj frekventovaný priechod pre
va sme osadzovali a natierali zábradlie pred chodcov medzi ZŠ a ZUŠ na Ulici P. Mudroňa.
Nebolo to všetko.
V septembri v mestskej časti vyasfaltovali
aj dva podchody na
Štúrovom
námestí
č. 1 a č. 11 a čoskoro
tu nainštalujú na žiadosť obyvateľov aj
osvetlenie, ktoré ešte
viac zvýši bezpečnosť
chodcov.
Myslelo sa aj na cestujúcich. Pri ŽelezničPriechod pre chodcov na Mudroňovej ulici je výrazne sfarbený. Foto: B. Horecký
nej stanici v Martine na

Nový náter dostalo zábradlie pri Živene. Zabraňuje,
aby deti nevbehli na frekventovanú Hviezdoslavovu
ulicu.
Foto: archív BH

Novákovej ulici budú do konca roka vybudované nové priechody pre chodcov. Súčasťou
projektu je aj nový, 250 metrov dlhý, chodník
od železničnej stanice až po železničné priecestie smerom na Robotnícku ulicu.
„V najbližšom čase by mal byť pred MŠ Tajovského vybudovaný nový nadštandardný
priechod pre chodcov s nasvietením," dopĺňa
predseda.
Bezpečnostné prvky motivujú aj žiadosti ľudí. Od obyvateľov Ulíc V. P. Tótha a P. O.
Hviezdoslava prišla na výbor mestskej časti
prosba zabezpečiť, aby deti mohli bezpečnejšie prichádzať do škôl po priechodoch.
Premávka medzi 7. a 8. h ráno je na uliciach
pri školách veľmi hustá. Poslanci preto požiadali mestskú políciu, aby sa o to postarala,
požiadali tiež o nadštandardné zvýraznenie
priechodov a doplnenie ďalšieho dopravného značenia. brý

Za umeleckou školou už nebude vody ako v Benátkach
n Za Základnou umeleckou školou a pri
školskej jedálni ZŠ na Ulici P. Mudroňa sa
prvý októbrový týždeň začali práce na riešení statickej a dynamickej dopravy. Pribudne tam parkovisko i cesta.

Areál za martinskou ZUŠ-kou bol vždy po
daždi zaplavený ako v Benátkach a bolo tam
tiež plno blata. Výbor mestskej časti Stred dával viackrát do roka vyrovnávať nespevnený
povrch makadamom. Na definitívne riešenie
sa viac rokov čakalo. Dnes je realitou.
Čo sa tam bude diať? „Súčasťou akcie bude
nová prístupová a zásobovacia komunikácia s asfaltovým povrchom, tá bude ústiť ku
schodom kuchyne školskej jedálne. Oproti
nej stavbári vybudujú stojisko pre smetné

nádoby,“ vymenúva predseda výboru mestskej časti Stred Bruno Horecký.
A pokračuje. „Z kuchyne do vchodu výdajne jedálne bude viesť chodník zo zámkovej
dlažby. Zo zámkovej dlažby bude vybudovaných aj 15 nových parkovacích miest, ktoré
boli navrhované tak, aby bola v čo najväčšej
miere zachovaná zeleň.“
Táto investičná akcia, jedna z priorít mestskej časti Stred, je financovaná z rozpočtu
mesta Martin (150 000 eur) a za 8 týždňov by
mala byť vo finále. V decembri by sme už mali
za ZUŠ-kou kultúrne parkovať.
„V blízkej budúcnosti by sa mal tiež riešiť
vedľajší pozemok, ktorý je dnes zarastený burinou a náletovými drevinami. Výbor požiadal architektov mesta o návrh riešenia tohto

Tieto miesta už okupujú stavbári – budujú prístupovú
komunikáciu a parkovisko. 
Foto: Bruno Horecký

územia, ide približne o 20 × 50 m, nielen pre
ďalšie parkovacie miesta, ale súčasne aj pre
priestor na oddych pre deti a ich rodičov.“
no
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MČ Sever

V zime sa na nových schodoch už nebude šmýkať
n Na Ulici Rumunskej armády pri predajni Coop Jednota rekonštruujú schodisko.
Nie je to jediný zámer, ktorý má zlepšiť život na sídlisku.

Schodisko už bolo v dezolátnom stave.
V zimných mesiacoch je chôdza po ňom nebezpečná. Zasahuje aj do komunikácie, o to
dôležitejšia je jeho rekonštrukcia,“ hovorí
predseda výboru MČ Sever Jozef Krištoffy.
Súhlasí s ním aj Dušan Hadaniak, správca
bytového domu č. 5 a 6: „Som veľmi rád, že
schodisko bude v poriadku ešte pred zimou.
O rekonštrukciu sme žiadali už dávnejšie.
Poslankyňa Zuzana Vonsová nám ju sľúbila,
teší ma, že neostalo len pri sľube.“
Schodisko tvorí prístup z obytnej zóny
k hlavnej ceste, zastávkam MHD a obchodom. Preto výbor mestskej časti po zaregistrovaní požiadavky od ľudí, začal konať. No
chcelo to schvaľovanie a ubehol istý čas.
„Ide nám o bezpečnosť. Staré schody budú
odstránené a vybuduje sa miesto nich klasické schodisko s parametrami podľa platných
noriem. Ku schodisku pribudne aj rampa pre
bezproblémový pohyb rodičov s detskými
kočíkmi, starších či zdravotne hendikepovaných. Aby bola rampa bezpečná, umiestnili
sme okolo nej kovové zábradlie,“ upresňuje
J. Krištoffy.

Dušan Hadaniak a Jozef Krištoffy v pozadí kontrolujú postup rekonštrukcie.

Foto: Ján Farský

„Majstri ma ubezpečili, že oporné zábradlia budú spevnené. Takže, odolnosť by mala
byť v poriadku. Hádam si na ňom nebudú sily
skúšať vandali,“ zamyslel sa D. Hadaniak.
Nie je to všetko, čím výbor mestskej časti
teraz žije. „V tejto časti sa nachádza aj malé
detské ihrisko. No lokalita má väčší potenciál. Uvažujeme tu o budovaní nového ihriska.
Veľkou výhodou sú stromy, ktoré v horúcich
mesiacoch poskytujú tieň, deti budú chránené pred úpekom,“ pokračuje ďalej J. Krištoffy.
Plocha ihriska nebude v blízkosti bytových
domov, obyvateľom by nemal prekážať ani
trochu hlasnejší detský džavot. Poslanci plánujú požiadať architektov, aby v priebehu
zimy spracovali štúdiu ihriska s naprojektovaním zóny a s hracími prvkami, predpísa-

Pani Barbore sa myšlienka
o vytvorení nového ihriska
páči.
Foto: Ján Farský

nými odstupovými vzdialenosťami, bezpečnostnými zónami.
„Tak aby ihrisko zapadlo do prostredia,
bolo bezpečné, funkčné a zároveň estetické.
Ak budeme stavať úplne nové ihrisko, môžeme sa uchádzať aj o zdroje z rôznych fondov,“
dopĺňa predseda výboru.
Podporuje ho aj D. Hadaniak: „Je to dobrý
zámer. Ak sa tu nebude chcieť budovať futbalové ihrisko, naši obyvatelia by s tým nemali mať problém. A pekné ihrisko pre menšie
deti určite privítajú.“
Pristavila sa pri nás aj mamička Barbora. Tej
sa myšlienka väčšieho priestoru pre detské
hry páči. Veď ihrísk nikdy nie je dosť. Uvítala
by viac rôznorodejších hracích prvkov, aby sa
deti po chvíli nenudili. 
Ján Farský

MČ Priekopa

Stroje sa konečne zahryzli do chodníkov, najskôr na Kratinovej
n Poslanci mestskej časti Priekopa celé
roky bojovali s legislatívou a mesiace aj
s pandémiou, kým sa podarilo odštartovať opravu chodníkov.

Rekonštrukcia chodníkov začala na Kratinovej ulici, postupne by sa k tejto ulici mali pridať
opravy chodníkov aj na ďalších. Postup nezáleží iba na rozhodnutí výboru mestskej časti, ale
predovšetkým od rozpočtu, ktorý budú mať
k dispozícii na budúci rok.
Finančné prostriedky sú, tak ako všade, obmedzené, ale ako nás predbežne informovali,
opráv by sa mali dočkať nielen chodníky lemujúce hlavné dopravné tepny mestskej časti, ale
aj tie, ktoré slúžia chodcom v menej dopravne
frekventovaných uličkách. „Veď aj tam si občania zaslúžia mať rovnaký štandard a bezpečnosť ako chodci kráčajúci popri hlavnom ťahu,“
sú presvedčení poslanci. 

Jana Cikhartová

Poslanci mestskej časti Priekopa sa prišli pozrieť na postup rekonštrukcie chodníkov na Kratinovej ulici.

Foto: archív MČ
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MČ Košúty

Značky treba nielen udržiavať,
ale najmä dodržiavať
n V mestskej časti Košúty sa prednedávnom uskutočnila jesenná obhliadka
dopravného značenia. O tom, čo bolo jej
cieľom, nás informoval predseda výboru
mestskej časti Tibor Adamko.

Čo počas obhliadok riešite?
Je veľmi dôležité, aby sa obhliadky vykonávali aspoň raz do roka, pretože na nich riešime rôzne požiadavky ľudí. No dopravným
značeniam treba venovať pozornosť neustále, dokážu doslova zachraňovať ľudské životy.
Kto vykonáva takúto obhliadku?
V predchádzajúcom období sme obhliadku vykonávali spolu so zástupcami PZ SR
a mestskej polície. No pri súčasných opatreniach sa ich zúčastňujeme len v zredukovanom počte. Okrem mňa na nej boli prítomní dvaja pracovníci mestského úradu, ktorí
majú túto oblasť vo svojej kompetencii.
Na čo ste sa pri ostatnej obhliadke zamerali?
Vždy si pozrieme všetky dopravné značenia, aby sme zistili, v akom sú stave. Niektoré
musíme podľa aktuálnej legislatívy zmeniť.

Kde je to možné, navrhujeme pre zvýraznenie použiť reflexnú
potlač. Navrhujeme
aj to, aby boli značky
doplnené o rôzne inTibor Adamko.
formačné značenia,

Foto: archív TA
napríklad – odbočky,
privádzače na parkovanie. To sa týka najmä
parkoviska pri futbalovom ihrisku na Hurbanovej ulici. Je veľké, ale málo využívané. Pozornosť venujeme tiež obnove vodorovného
značenia na priechodoch pre chodcov.
Existujú v Košútoch vyslovene nebezpečné miesta?
Jedno z najexponovanejších je na Hodžovej ulici v mieste priechodu od Košútky k ZŠ
Hurbanova. Na tomto priechode je vytvorený
aj zvýšený spomaľovací pruh a ako jediný na
sídlisku je zvýraznený červenou farbou. Denne po ňom prechádza veľké množstvo detí
a žiakov ZŠ. Tu sme dali vyčistiť a nanovo prelepiť reflexné prvky.
Aké sú aktuálne požiadavky od obyvateľov na dopravné značenie?

Kolízne miesto – chodník križuje prístupovú
komunikáciu k autosalónu.
Foto: J. Farský

Novú požiadavku sme dostali na základe
niekoľkých kolíznych udalostí pri križovaní
chodníka s prístupovou komunikáciou k predajni Renault. Chodník smeruje od zdravotného strediska k zastávke MHD. Teraz požadujeme, aby bol označený výrazným dopravným
značením, križuje prístupovú komunikáciu
motorových vozidiel k predajni. Ak sú aj iné
požiadavky obyvateľov legitímne, my ich samozrejme podporíme. Neznamená to však,
že všetkým bude vyhovené. Konečné slovo
má dopravný inšpektorát. Nie je ani dobré
sídliská zahustiť značkami, pretože potom sa
stávajú „neviditeľnými“. Bohužiaľ, v Košútoch
je situácia stále taká, že na dvoch Uliciach –
Hodžovej a Hurbanovej – majú vodiči chuť
hnať svoje vozidlá napriek tomu, že je to pešia zóna s predpísanou rýchlosťou 20 km/h.

Ján Farský

MČ Priekopa

Doprava je pred kolapsom a riešenie má zatiaľ otázniky
n Mesto Vrútky pripravilo Priekopčanom nemilé prekvapenie. Keďže v tomto
meste majú most pri Mestskom úrade vo
Vrútkach v havarijnom stave, vyriešili situáciu osadením značky, ktorá tu obmedzuje dopravu pre vozidla nad 12 ton.

Z hlavnej cesty sa následkom osadenia
tejto značky všetka nákladná doprava, ktorá
ale smeruje aj do vrútockej ŽOS-ky a ďalej do
priemyselnej časti Vrútok, presmerovala cez
Priekopu okolo Lidla. V Priekope si už pomaličky, obrazne povedané, začínajú robiť statické
posudky na „svoje“ mosty a uvažovať tiež o zablokovaní premávky pre nákladné vozidlá. Až
tak je rozhodnutie Vrútok obťažujúce.
Mesto Vrútky zatiaľ neodpovedá na otázky
poslancov MČ Priekopa, dokedy chce havarijný stav na moste, pre ktorý vydali obmedzenie, odstrániť a či vôbec majú snahu riešiť
opravu v dohľadnom čase.

Frekvencia nákladnej dopravy, ktorá sa
neúmerne v Priekope zvýšila, ľudí znervózňuje, necítia sa bezpečne. Komplikuje pohyb
ľudí, vychádzanie na vozovku z domov alebo
obytných zón.
Poslanci chápu, že treba tovar doviezť do
podnikov, ktoré majú sídlo v meste, no mala
by byť adekvátne rozložená. Aj Priekopa má
priemyselnú časť a boli potrebné zmeny
v doprave. Tie sa u niekoho stretli s pochopením, u niekoho nie. No snahou bolo čo najviac
odbremeniť ľudí od nekomfortu a dopravu
presúvať už od kruhového objazdu na hlavnom ťahu, aby bola odbremenená Sučianska
a Priekopská ulica.
Ďalšou časovanou bombou je most na ceste 1/18, ktorý je v havarijnom stave a oprava je v nedohľadne. Ak skolabuje doprava
v tomto úseku, bude to mať dopad na celé
mesto, nielen na jeho jednu mestskú časť.
Pri obhliadkach dopravnej obslužnosti

v mestskej časti s dopravným inšpektorom
občania v obytných zónach začínajú vyžadovať obmedzenia rýchlosti. Hoci úpravy
obmedzujú aj bežných ľudí, lebo Priekopa sa
rozrastá a áut pribúda, bezpečnosť je prvoradá.
Poslanci spolu s dopravným inšpektorátom sa majú dohodnúť na ankete, alebo
podpisovej akcii s občanmi, aby sa dopracovali aj k názoru ľudí na tento problém.
Predbežne to ale vyzerá na to, že obyvatelia preferujú zníženie rýchlosti pred osadzovaním retardérov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú pri prejazde väčších autách aj
väčší hluk.
Doprava a dopravné tepny sú v rozvoji
každého mesta či jeho mestskej časti alfou
a omegou. Keď sa ale nerieši v zárodku,
o niekoľko mesiacov alebo rokov má pre celú
infraštruktúru fatálne následky.

Jana Cikhartová
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MČ Košúty

Jesenná výzdoba, ktorá už krášli prostredie pred vchodmi do panelákov.

Foto: J. Farský

Víťazný tím s organizátorom súťaže. (zľava) Ján Habčák, Stanislava Babíková, Dana
Šalamonová, Dalibor Steindl, Adriánko Steindl, Ľuboš Rybár.
Foto: J. Farský

Záhradníkom z Košút robí radosť,
keď urobia radosť aj iným
n V polovici októbra sa v Košútoch II., na
Ul. J. Alexyho 11 – 13 – 15, konala malá,
ale milá „záhradná slávnosť“. Ľuboš Rybár
si so svojím tímom prevzal z rúk poslanca
Dalibora Steindla ocenenie za najkrajšiu
predzáhradku v súťaži Košútske záhradky.

„Je to naše prvé víťazstvo v tejto súťaži
a veľmi nás to teší“ – povedal nám Ľuboš Rybár a pokračoval:
„Spolu so svojimi susedmi – tímom, ktorý
sme si nazvali Záhradníci, sa venujeme skrášľovaniu predzáhradok pri našom bytovom
dome. Robí nám to radosť, pretože to robí radosť aj ostatným. Do roka meníme aranžmány štyrikrát, a to podľa ročných období. Teraz
tu máme jesennú výzdobu, ale pomaly už
budeme chystať vianočnú. Na Mikuláša prvý
raz rozsvietime svetlá na stromčeku a celej
výzdobe. Získané ocenenie patrí všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu, ale veľa práce vykonal najmä Janko Habčák.“
Pán Habčák nás zaviedol aj do suterénu, do
dielne, kde všetky nápadité prvky aranžmánov vznikajú. Vidno, že Záhradníci sa venujú
skrášľovaniu nielen s láskou, ale vytvorili si na
to aj patričné materiálne a pracovné zázemie.
„Práve sme odovzdali ocenenie víťazom v kategórii – najkrajšia predzáhradka,“ komentoval udalosť organizátor súťaže Dalibor Steindl.
„Pôvodne sme chceli slávnostne vyhodnotiť víťazov jednotlivých kategórií na Ko-

Ján Habčák v dielni Záhradníkov. Aj takáto výzdoba (vľavo) v nej vzniká.

Foto: J. Farský

šútskom
dni
s Turčianskym
kráľovstvom
včiel a čírej
vody. Podujatie
sa však pre protipandemické
opatrenia nemohlo konať,
tak odovzdávame ocenenia takýmto spôsobom.“
Uviedol tiež, že za niekoľko rokov, počas
ktorých súťaž organizujeme, je odozva ľudí
zo sídliska veľmi pozitívna. Prejavuje sa to
najmä v tom, že obyvatelia si viac všímajú

svoje okolie, začalo ich väčšmi baviť jeho
skrášľovanie.
„Prvou, ktorá svojou neuveriteľne peknou
záhradkou už pred rokmi výrazne prispela
k estetizácii prostredia na sídlisku, bola Gabika Špalková,“ nazabudol pripomenúť.
Bola a je veľkou inšpirátorkou pre ďalších
obyvateľov, ktorí sa začali venovať úprave
predzáhradok v Košútoch. Pani Špalková je
aj členkou poroty v našej súťaži. „Zároveň je
i poradkyňou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú
o to, ako postupovať pri tvorbe predzáhradok, či starať sa o rastliny. Za to jej tiež patrí
veľká vďaka,“ uzatvára D. Steindl.

Ján Farský
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MČ Podháj – Stráne

Podháj a Stráne si investíciu
v dodávke vody už dávno zaslúžili

HOVORÍME S GENERÁLNYM RIAditeľom TURvod-u rastislavom zábronským
n Ľudí v mestskej časti Podháj – Stráne roky trápi problém s dodávkou vody.
Adries s trvalým pobytom tu pribúda, rozvody vody nárokom spotrebiteľov nestačia. Riešenie je na ceste.

Keďže aj aglomerácii Podháj – Stráne pribudli byty a rodinné domy a v existujúcich
záhradkárskych osadách sa rozvíja rekreačná
výstavba, dokonca prestavba tamojších domov na celoročné bývanie, žiadostí na odber vody pribúdalo. Zastaralé rozvody sa už
nedokázali vysporiadať s potrebným tlakom
tak, aby sa voda vždy dostala ku každému
odberateľovi. Preto došlo v spolupráci s Turvod-om k dohode na významnej investícii.
Výsledkom je: Vodohospodárska stavba Martin – Stráne, zlepšenie tlakových pomerov. Realizuje sa z investičného plánu Turvod-u v predpokladanom
náklade 1,415 mil. eur. Práce na samotnej
realizácii stavby začali v roku 2019, ukončenie sa predpokladá v decembri tohto roku.
Cieľom tejto investičnej akcie je zlepšenie tlakových pomerov v lokalite Stráne pre problematické zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou. Hovoríme o tom aj s generálnym riaditeľom Turvod-u Rastislavom Zábronským.
Aké riešenie sa teda pre lokalitu Podháj –
Stráne našlo?
V rámci stavby sme vybudovali nové výtlačné potrubie z čerpacej stanice na Hollého
ulici do vodojemu Stráne, ktorý je situovaný
pod lanovkou na Martinské hole, a to v dĺžke
2,3 km. Zrekonštruovali sme existujúce vodovodné potrubie medzi vodojemom Stráne
a vodojemom Milošovo na Ulici V. Žingora

Deťom vynovili ihrisko,
veľká vďaka za to
V záhrade Materskej školy Podhájska pribudol nový hrací prvok. V čase finančnej
a epidemiologickej situácie, v ktorej momentálne žijeme, je tento krok pre nás veľkým povzbudením na našej ceste obnoviť

v dĺžke 0,96 km, na
ktoré sa osadili tri
šachty s redukčnými
ventilmi na reguláciu
tlaku vody v potrubí.
Zrekonštruovali sme
technológiu v čerpacej stanici na Hollého
ulici a vodojemu Stráne. Vybudovali sme
Rastislav Zábronský.
 Foto: archív Turvod
nové rozvodné potrubie na Ulici V. Žingora
v dĺžke 0,3 km. To nám umožnilo vyradiť z prevádzky jednu čerpaciu stanicu v časti Stráne.
Pravdepodobne to nie sú všetky práce,
ktoré túto mestskú časť čakajú. Ako sa
bude postupovať ďalej?
Je to tak. Zároveň sa v súčasnosti rieši aj
stavba Martin – rekonštrukcia výtlačného
potrubia z čerpacej stanice na Hollého ulici
– VDJ Milošovo. Ide o rekonštrukciu poruchových oceľových potrubí – výtlačného potrubia z čerpacej stanice Hollého do vodojemu
Milošovo a rozvodného potrubia z vodojemu
Milošovo po Bezručovej ulici, ktoré sú vedené v jednej trase. Po ukončení prác na uvedených stavbách dôjde k výraznému zlepšeniu
tlakových pomerov v danej lokalite a bezproblémovému zásobovaniu obyvateľov pitnou vodou. Navyše sa touto rekonštrukciou
vytvára priestor pre zásobovanie vodou pre
lokality Bukoviny a Dúbrava, ktoré sa výhľadovo ukazujú ako dôležité pre ďalší územnoplánovací rozvoj mesta Martin.
Podieľa sa na prácach, ktoré ste vymenovali, aj mesto Martin?
školský dvor a postupne odstraňovať jeho
nedostatky.
Patríme pod hokejovú reprezentačnú základnú školu, preto je vzhľad našej MŠ a jeho
priestorového vybavenia pre pohybové aktivity detí veľmi dôležitý.
Týmto sa chceme za deti, ktoré v MŠ trávia
väčšiu časť dňa, a za celý náš kolektív poďakovať Tomášovi Ignačákovi za podporu

Fotografia zobrazuje napojenie na rozvod Korunovo.

Foto: archív Turvod-u

Počas rekonštrukcie potrubí na Žingorovej
ulici došlo k združenej investícii s mestom
Martin. Výsledkom je rozšírenie miestnej komunikácie, mesto v nej vybudovalo dažďovú
kanalizáciu a spoločne s Turvod-om bola vyasfaltovaná v celom profile.

Jana Cikhartová
poslancov sídliska Podháj, za krásny darček,
ktorý nahradil časom opotrebovaný hrací
modul a zároveň spestril svojou farebnosťou
a novotou náš dvor. Poslanci, ďakujeme za
ochotu, ľudskosť, spoluprácu. Presvedčili ste,
že deti sú vašou prioritou. Pevne veríme, že
v akejkoľvek spolupráci budeme naďalej pokračovať. Veď deti sú naša budúcnosť.

Kolektív MŠ Podhájska, Martin
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MČ Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany

Na Kollárovej ulici budeme onedlho
kráčať po nových chodníkoch

Investičné akcie mestskej časti predstavuje poslankyňa Tatiana Červeňová
n V najväčšej martinskej mestskej časti momentálne riešia niekoľko veľkých
i menších investičných akcií – najmä chodníkov, ale aj ihrísk a vylepšia aj most na
Ulici N. Hejnej. Hovoríme o nich s poslankyňou mestského zastupiteľstva Tatianou
Červeňovou.

Odkiaľ má výbor MČ finančné zdroje na realizáciu investičných zámerov?
Všetky martinské mestské časti majú pridelené finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Ich výška je úmerná počtu obyvateľov.
Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany, ako najväčšia mestská časť, disponuje teda najväčšou
finančnou čiastkou. Tú sme v tomto roku ešte
navýšili o 100-tisíc eur. Takú istú čiastku dostala na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva každá mestská časť.
Finančné prostriedky na investície sa dajú
aj združovať. Ktoré sa takto financujú vo
vašej mestskej časti?
Je ich niekoľko. Momentálne sú viditeľné rozkopávky po práci plynárov. Dohodli
sme sa, že zničené chodníky neopravíme len
v časti výkopu, ale v šírke dva metre. Na to
sme využili peniaze plynárenského podniku,
mesta Martin a našej mestskej časti. Chodníky sa opravujú vrátane nových obrubníkov.
Ide o Kollárovu ulicu, od Univerzitnej nemocnice po križovatku s Jesenského ulicou.
Z rozpočtu našej mestskej časti na to bolo
uvoľnených 22-tisíc eur, ktorými sme takto
vylepšili majetok mesta. Podobnú investíciu
realizujeme aj pri budove Senium Medica, za
jeho zadnou časťou. Tu združujeme finančné
prostriedky aj s mestskou akciovkou Turiec,
ktorá prevádzkuje parkovanie a buduje parkoviská. Po úprave rozkopaného chodníka
táto spoločnosť prefinancuje opravy parkovísk. Opravy výtlkov na komunikáciách a mobiliáru realizujeme priebežne na základe obhliadok.
Robí sa aj v Tomčanoch. Dočkajú sa obyvatelia finále chýbajúcej časti chodníka?
Áno. Ďalšie finančné prostriedky poskytujeme na opravy a vyspádovanie dlažby hasičskej zbrojnice. Jednou z našich priorít je

Na dokončení chodníka na Kollárovej ulici sa usilovne pracuje. 

Foto: J. Farský

osadené – za 74-tisíc eur. Ale počíta sa s obnovou aj ďalších ihrísk. Vo výbore sme sa
zhodli, že ihriská by mali byť tematicky zamerané. Odsúhlasili sme aj príspevok na zveľadenie školských a predškolských areálov. Po
2 600 eur na to dostanú základné školy na
Uliciach J. Šimka, J. Lettricha a J. Kronera.

Tatiana Červeňová si prišla pozrieť postup prác na Ul.
J. Kollára.
Foto: J. Farský

aj dobudovanie chýbajúcej časti chodníka
do Tomčian. Tam sme sa nevedeli dohodnúť
s majiteľom pozemku, ktorý nechcel odpredať iba časť pozemku pod chodník. Trval na
predaji celého pozemku za cenu takmer pol
milióna eur. To sme si naozaj nemohli dovoliť
ani z rozpočtu mestskej časti, ale ani mesta,
pretože celý pozemok nevyužijeme. Teraz
s vlastníkom opäť rokujeme, dúfam že to
dobre dopadne.
Čo deti a mládež? Čo urobíte pre nich?
Veľkou plánovanou investičnou akciou je
výstavba nového detského ihriska na mieste
pôvodného na Sucháčkovej ulici. Jednotlivé
prvky sú už zadané, hracie plochy naprojektované a do konca novembra by mali byť aj

Počuli sme aj o zámere skrášliť most pri
vstupe na Ľadoveň…
Jedným z najnovších plánov výboru mestskej časti je estetické vylepšenie vstupu na
sídlisko Ľadoveň – mosta na Ulici Nade Hejnej. Jeho celková rekonštrukcia stála približne 80-tisíc eur. Išlo tiež o združenú investíciu,
ale podstatnou sumou prispela naša mestská
časť. No aby most aj príjemne pôsobil na
obyvateľov i návštevníkov, treba ešte niečo
urobiť. Na viacerých rokovaniach výboru sme
sa dohodli na tom, že na základe štúdie Útvaru hlavného architekta bude opravené schodisko a na celej stene vytvorený mural, teda
maľba na omietke.
Ako je to s hodinami na obratisku autobusov na Ľadovni? Vraj stoja…
Upozornili nás na to občania. Verte, neteší
nás to, lebo nie tak dávno boli zrekonštruované. Ale už riešime ich opätovnú opravu.
Lebo ako vidíte, na Ľadovni čas nezastal. Snažíme sa urobiť čo najviac pre to, aby sa v celej
mestskej časti žilo obyvateľom čo najlepšie.

Ján Farský
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Z denníka Mestskej polície
 Policajti mužovi zachránili život. Na operačnom stredisku v sobotu 2. októbra zazvonil telefón. Bolo 7.57 h a hlas v ňom oznamoval, že na koľajnici pri podchode Fatra sedí
muž so zjavným úmyslom počkať si na vlak
a skončiť svoj život. Vzápätí už hliadka, ktorá
prišla na miesto, videla, že mužovi dohovárajú viacerí ľudia. Dohováranie nepomohlo,
muži zákona preto k podnapitému bezdomovcovi, ktorý viditeľne trpel aj psychickými
problémami, zavolali záchranku. Nešťastný
muž skončil v nemocnici.
 Stará skriňa na novom mieste. O tom, že
odpad sa neoplatí iba tak nechať pri kontajneroch, sa v októbri presvedčila aj žena, ktorá sa rozhodla zbaviť starej skrine. Na odpad
väčších rozmerov treba v Martine počkať na
jarnú či jesennú očistu, keď sa v mestských
častiach rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery. Žena na Ulici kozmonautov ale čakať
nemienila, a tak jej policajti nariadili skriňu
odpratať a uložili jej aj pokutu. Podobného
porušenia zákona sa dopustil na rovnakej

ulici aj ďalší človek – pri kontajneri „zabudol“
sprchovací kút. Pokuta ho neminula. Odpad musel odstrániť. 20. októbra popoludní
umiestnila mimo kontajnerov starú pohovku
žena, ktorá sa takto rozhodla v byte poupratovať. Upratovanie sa jej predražilo o pokutu
i prácu. Pohovku musela odpratať.
 Páčilo sa im len tak rozbíjať okná. Asi nemali čo robiť, a tak si trojica vymyslela zábavku. V jeden októbrový večer iba tak rozbíjala
okná na bytoch na Uliciach M. R. Štefánika,
Novákovej, P. Mudroňa i Tomášikovej. Keďže
hlásení o vyčíňaní, ako sa neskôr ukázalo aj
mladistvých dievčat, pribúdalo, do riešenia
vandalizmu sa okrem mestskej zapojila i štátna polícia. Škody boli nemalé, preto bol záver
zábavy jednoznačný – prípad prevzal policajný zbor a bude ho riešiť.
 Už aj na detskom ihrisku sa bijú. Na detskom ihrisku na Gogoľovej ulici došlo k bitke.
16. októbra tu mali dvaja maloletí chlapci
zbiť a dokopať maloleté dievča. Hlásenie

o tom polícia dostala na druhý deň, keď sa
deti na ihrisku opäť stretli. Bitkári pred hliadkou ušli, no vie sa, o koho ide a policajti vec
riešia. V čase ich príchodu na ihrisko sa obeť
bitky chúlila v drevenom domčeku, sťažovala
sa na bolesti na celom tele a dostala panický
záchvat, keď zbadala na ihrisku oboch bitkárov. Policajti privolali matku dievčaťa, ale aj
záchranku, matku poučili, čo má robiť, aby
zákonným spôsobom dosiahla trest pre útočníkov. Tí sa medzitým k činu priznali.
 Ležal na koľajisku. Málo chýbalo a mohlo
sa stať nešťastie. Podvečer 20. októbra dostali policajti hlásenie, že pri železničných rampách na Škultétyho ulici leží na koľajisku muž
a vyhráža sa, že počká na vlak a takto ukončí svoj život. Policajti ho z koľajiska odtiahli,
a keďže záchranári nemali momentálne voľné vozidlo, odviezli ho na nemocničný urgentný príjem. Ešte predtým s ním mali dosť
roboty, keďže chcel neustále vbehnúť späť
do koľajiska a úmysel vziať si život predsa len
uskutočniť. 
Spracovala: vl

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
Dom charity sv. Krištofa v Martine
hľadá dobrovoľníkov
NA POMOC PRI ZABEZPEČENÍ TESCO
POTRAVINOVEJ ZBIERKY
V DŇOCH 25. – 27. 11. 2021

Záujemcovia sa môžu hlásiť
na tel. č. 0908 034 980, 043/427 06 51
alebo priamo v DOME CHARITY SV. KRIŠTOFA,
Ul. Kollárova 24, 036 01 Martin
V minuloročnej zbierke sa vyzbieral tovar v hodnote 4 199,87 EUR
v celkovej hmotnosti 2 387,5 kg a pomohlo sa viac ako 120 rodinám v núdzi.

Za ochotu a pomoc všetkým dobrovoľníkom
vopred zo srdca v mene núdznych ďakujeme.
R21-11-02

R21-11-03
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Kultúrne menu
 Kniha patrí k Martinu, Martin patrí knihe. V Turčianskej galérii sprístupnili výstavu
Trienále umenia knihy v Martine. Ide o štvrtý ročník nesúťažnej výstavnej konfrontácie
výtvarných umelcov tvoriacich v oblasti autorskej knihy v stredoeurópskom priestore
krajín V4. Ukazuje rôznorodosť formálnych
a ideových postupov v súčasnom vizuálnom
umení a prístup tvorcov pri osvojovaní si
knihy ako výtvarného objektu. Výstava bude
sprístupnená do 9. februára budúceho roku.
 Noc divadiel. Aj Slovenské komorné divadlo v Martine sa stane súčasťou tradičnej
európskej akcie Noc divadiel 2021. V rámci
nej sú pripravené komentované prehliadky
divadla (upravené podľa aktuálnej pandemickej situácie), o 18.30 h bude diskusia na
tému: Naše národné mýty, ktorá návštevníkov divadla pripraví aj na divadelné predstavenie D1 (pracovný názov) – o 21. h s rozhovormi tvorcov a divákov po ňom. Podujatie
uzavrie o 23. h Shakespeare disco! Ide o dj-set
so Shakespearovskými sonetmi, čo by malo
prepojiť priaznivcov divadla s už chystanou
inscenáciou Sen noci svätojánskej.
 Roľník a jeho svet. Agrárnu kultúru, ktorá odzrkadľovala svet roľníkov, a jej vedecké
skúmanie predstavuje Slovenské národné
múzeum v Martine v spolupráci s Ústavom
etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied na novej výstave Roľník
a jeho svet. V budove Etnografického múzea
ju návštevníci môžu vidieť do 18. septembra
2022.
 Schumanna v knižnici odložili. Podujatie s hudbou venované životu a tvorbe nemeckého skladateľa z obdobia romantizmu
Roberta Schumanna, ktoré sa malo konať
v októbri, Turčianska knižnica odložila na november. Presný termín jeho konania oznámi
na svojej webovej stránke začiatkom mesiaca.
 Vianoce, na ktoré nezabudnem. Takýto
názov má literárna súťaž, ktorú vyhlásil Literárny klub Duria Turčianskej knižnice v Martine. Jej cieľom je umeleckým slovom vyjadriť
neopakovateľnú atmosféru Vianoc a najsilnejší vianočný zážitok. Organizátori ju určili
všetkým čitateľom a návštevníkom knižnice.
Súťažné príspevky – prózu i poéziu – treba
poslať do 20. novembra.
 Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá je v Martine. Cenu získala reprezentatívna obrazovo-textová monografia Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch →

Z minulej sezóny prešla do ponuky tej súčasnej inscenácia D1 (pracovný názov).

Foto: Braňo Konečný

Nová sezóna bude odvážnym
pokusom zmerať silu slova
n Prvou premiérou aktuálnej divadelnej
sezóny v martinskom Slovenskom komornom divadle budú 12. novembra Tri sestry
Antona Pavloviča Čechova.

Aktuálnej divadelnej sezóne dali v martinskom Slovenskom komornom divadle príznačný podtitul: Divadlo je späť – späť do divadiel. Reagujú tak na fakt, že po mesiacoch,
v ktorých boli brány (nielen) divadiel pre
pandémiu pred divákmi zatvorené, je čas na
nadýchnutie a návrat k ako-tak normálnemu
aj kultúrnemu životu. Podtitul zároveň odkazuje aj na dramaturgický profil sezóny, ktorá
bude exkurzom do troch storočí dramatickej
tvorby s dôrazom na nové, prehodnocujúce
návraty k jej odkazom.

Nie istota, ale odvaha

Tvorcovia dramaturgie takýto prístup dokladajú presvedčením, že prehodnotenie, či
reinterpretovanie silných myšlienok vrcholných diel svetovej dramatiky nie je dôkazom
opatrnosti či „iba“ istoty v budovaní divadelného repertoáru, ale práve naopak – chce to
odvahu. Sezóna 21/22 bude v martinskom
divadle patriť alžbetínskemu divadlu, romantizmu, realizmu a existencionalizmu a ich
reprezentantom, ktorými sú – Shakespeare,
Büchner, Čechov a Camus.

Na úvod ikonický titul

Prvou premiérou bude Anton Pavlovič
Čechov a jeho Tri sestry (premiéra v Štúdiu,
12. novembra). Drámu ruského spisovateľa
inscenovali po prvý raz v roku 1901. Končí sa

tragicky, tak ako sa dej celý čas vyvíjal. Všetky
postavy v nej riešia svoj nešťastný život, sestry Irina, Máša a Oľga ale skôr o zmene snívajú, než by urobili k nej krok.
Ikonicky titul ruskej dramatiky zverili v Martine režisérovi Mariánovi Amslerovi a jeho
originálnej interpretácii hry, ktorá pátra po
zdroji rozbíjania vzťahov v hre i v živote
všeobecne.

Ostatné novinky v budúcom roku

Ďalšie premiéry v divadle naplánovali na
budúci rok. V závere prvého mesiaca (Štúdio,
28. januára) v réžii Lukáša Brutovského uvedú Sen noci svätojánskej, jednu z najznámejších hier Williama Shakespeara. V komédii na
tému lásky, sexu a divadla si zahrá takmer
celý súbor SKD.
Komédiu Leonce a Lena nemeckého spisovateľa Georga Büchnera uvedú na scéne
Národného domu 1. apríla. Ironický, pseudorozprávkový príbeh o nude, úzkosti a umení
ne/vládnuť, neschopnosti schopných, úniku
pred zodpovednosťou, ale aj o tom, že v konečnom dôsledku to raz budeme musieť zobrať do vlastných rúk (tak predznamenáva
martinskú verziu hry webová stránka divadla), je vlastne politickou satirou.
Poslednou premiérou sezóny bude 3. júna
v Štúdiu dráma francúzskeho dramatika,
prozaika, esejistu a filozofa Alberta Camusa
Spravodliví. V réžii Lukáša Brutovského dostane divák intímnu analýzu brutálneho činu,
ktorého blízkosť s politickým terorizmom
odkáže aj na to, čo človek zažíva vo svojom
živote aj dnes.
Viera Legerská
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V lete sa kultúra nadýchla,
teraz robí všetko, čo sa dá
Hovoríme s riaditeľkou Kultúrnej scény Martin
n Iba dva mesiace v tomto roku žila kultúra v Martine naplno. Boli to pekné dni,
ľudia akoby zažívali predkovidové časy.
Vrátia sa ešte do konca roka? Aj o tom hovoríme s riaditeľkou martinskej Kultúrnej
scény Lýdiou Moricovou.

Bolo možné vôbec v tomto roku hovoriť
o plánoch v kultúre?
My sme mali v pláne venovať sa kultúrnym podujatiam v rozsahu, aký ľudia poznali
spred pandemických čias, no prišla stopka,
obmedzenia, lockdown. Mohli sme teda
pokračovať v organizovaní toho, čo sa dalo
sprostredkovať online, alebo vzápätí z webového archívu. V našom prípade to boli literárne pondelky v antikvariáte Jána
Cígera. Išlo o literárne čítania so známymi osobnosťami z kultúry v úlohe hostí.
Vtedajšie online prenosy
si záujemcovia môžu ešte
stále pozrieť v archívoch TV
Turiec a Kultúrnej scény.
To bolo všetko?
Ešte sme robili divadiel- Lýdia Moricová. 
ka pre deti, ak to opatrenia
umožňovali – v priestoroch detského centra
Basta Fidli. V spolupráci s TV Turiec sme pripravili online vysielania. A chystali sme sa na
kultúrne leto, lebo prognózy naznačovali, že
by sme už mohli fungovať aj v kultúre naplno.
Martinčania možno nevedia, ale naše
mesto bolo jedným z mála na Slovensku,
ktoré sa pustilo do organizovania kultúrneho leta…
Je to pravda. A urobili sme dobre. Ľudia sa
nadýchli, bavili sa, návštevnosť bola vysoká,
nálada úžasná, centrum ožilo. Počas víkendov cez obidva letné mesiace sme pripravili
množstvo koncertov rôznych hudobných
žánrov a pre rôzne vekové kategórie divákov
– od detí cez mládež po dospelých i seniorov.
Tri veľké koncerty boli aj v Amfiku, otvorili
sme pre kultúrne podujatia i galerijnú záhradu. V pláne boli aj dni mestských častí – v Košútoch, Priekope či Záturčí, no až v septembri, čo sa už pre protipandemické opatrenia
neuskutočnilo.

Čím žije Kultúrna scéna teraz?
Plánmi na budúci rok, ale aj tým, ako na ich
zreálnenie získať peniaze. Každopádne – kultúrne leto chceme organizovať opäť. Máme
skúsenosti, ako na to, lebo vieme, ako sa pandémia vyvíja a máme teraz viac času, aby sme
ho pripravili lepšie. A čo sa týka financií, chceme si pomôcť žiadosťami o dotácie. Momentálne pripravujeme podklady pre rôzne výzvy, ktoré sa nás týkajú. Žiaľ, nie všetky sú pre
nás vhodné, lebo nemáme vlastné priestory.
Priestory na naše podujatia si musíme prenajímať.
Dlhoročný problém Martina. Kultúrne
mesto a nemá vlastný
priestor…
Je to tak. Už viac rokov sa
uvažuje o rekonštrukcii kina
Moskva, dokonca architekti
už vyhotovili štúdiu, ktorá
prepája priestory pre kultúru i cestovný ruch, no zatiaľ
je iba na papieri. Rekonštrukcia budovy nie je momentálne prioritou.
Foto: M. Tylka

Poďme k tomu, čo nás
čaká na jeseň. Budú Mar-

tinské hody?
Či budú Martinské hody záleží od epidemiologických opatrení v tom období.

Tak sa opýtame na predvianočný čas. Trhy,
kultúrny program, Mikuláša…
Odborníci prognózujú, že by sme mali
mať v tom čase v pandémii to najhoršie za
sebou. Ak to tak bude, predpokladám, že
trhy sa budú organizovať a ak to bude možné, bude aj kultúrny program. Pripravený ho
máme. Na Mikuláša nechystáme nič veľké,
no Mikuláš sa prejde mestom na koči a rozdá
darčeky, pozdraví ľudí, navštívi mestské inštitúcie a firmy. No čo určite urobíme, bude živý
betlehem pri vianočnom stromčeku v centre.
Chceme, aby sa ním ľudia potešili od polovice decembra v závere pracovných týždňov –
možno od štvrtku do soboty, keď sa pri ňom
môžu zastaviť počas nákupov alebo vychádzok s deťmi. Pre deti plánujeme aj predvianočné divadielko.

Viera Legerská
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→ a zbierkach SNK. Vyšla vo Vydavateľstve
SNK v Martine, autorsky sa pod ňu podpísali
osvedčení autori – Ľubomír Jankovič, Klára
Komorová a Agáta Klimeková. Je ďalšou zo
série reprezentatívnych monografií, tentoraz
tlače 16. storočia, ktoré dokumentujú krásu
knižnej kultúry v prelomových obdobiach západnej civilizácie a predstavuje i laickej verejnosti umelecky a historicky najcennejšie pamiatky tejto éry. Rovnakú cenu SNK získala aj
v roku 2015 za publikáciu Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia.
 Chce si mládež zvyšovať informačnú
gramotnosť? Túto otázku si položili v Slovenskej asociácii knižníc a organizujú prieskum
informačnej gramotnosti detí a mládeže. Do
prieskumu sa zapojila aj martinská Turčianska knižnica, dotazník nájdete na jej webovej
stránke. Prieskum zisťuje, aké databázy mladí
ľudia používajú, ako pracujú so zdrojmi informácií, či ich vedia overovať a či by boli pre
nich prínosné knižničné podujatia zamerané
na podporu informačnej gramotnosti.
 Ako sme kedysi
žili. Publikácia s týmto názvom a podtitulom
Obrazový
sprievodca životom
našich predkov vyšla
nedávno vo vydavateľstve Slovart. Autorsky sa pod dielo
podpísala martinská spisovateľka a etnografka Zora Mintalová Zubercová. Čitateľov
v ôsmich kapitolách prenesie do dedín
a mestečiek od druhej polovice 19. storočia
až po roky medzivojnového obdobia 20. storočia a spoznáme v nich rozdielnosť života
jednotlivých slovenských regiónov, ich históriu, ľudovú kultúru, typické znaky poľnohospodárstva či ľudového staviteľstva.
 AMFO sa vrátilo do Martina. Celoštátna
postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie sa vracia do svojho rodiska, kde v roku
1965 vznikla. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 786 fotografov, odborná porota navrhla
vystaviť diela 129 autorov. Výstavu otvoria
5. novembra v Slovenskej národnej knižnici,
na vernisáži súťaž vyhodnotia a odovzdajú
ceny. Výstava potrvá do 30. novembra. Od
5. novembra do 7. decembra bude trvať výstava venovaná porotcom súťaže v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska
a s fotografiami na tému rodiny sa môžu zoznámiť záujemcovia aj na pešej zóne, a to od
3. novembra do 15. decembra.

Pripravila: vl
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Ako vybaviť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci
n Žijeme časy, v ktorých sociálna núdza nie
je ničím výnimočným. Sú rodiny, v ktorých chýbajú peniaze na školské pomôcky, inde zase na
cestu do školy, alebo doplatok na lieky, či cestu
za lekárom.
Mesto môže občanovi, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci.
Jednorazové dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazové dávky sociálnej pomoci môže mesto
poskytnúť v zmysle schváleného rozpočtu. Na
poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
nie je právny nárok a spravidla sa poskytuje formou ceninových poukážok. Dávky je možné poskytnúť finančnou, vecnou alebo kombinovanou
formou.
V tomto roku k polovici októbra vyplatilo mesto
Martin 74 jednorazových dávok sociálnej pomoci formou ceninových poukážok a 2 jednorazové
dávky v hmotnej núdzi.
Kto môže požiadať o dávku a pomoc:
 seniori  invalidní dôchodcovia  nezamestnaní  rodiny s deťmi.
Za mimoriadne výdavky sú považované najmä:
 nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi  zabezpečenie časového cestovného lístka na MHD pre
nezaopatrené dieťa  úhrada poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa  kúpeľná liečba okrem cestovných výdavkov
 úhrada doplatku za lieky, špeciálny zdravotný

Trinásty dôchodok príde na
účty v novembri
n V novembri si dôchodcovia prilepšia.
Na účty im príde okrem riadneho aj trinásty dôchodok.
Aj tohto roku dostanú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného,
vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku ešte aj trinásty dôchodok.
Na účet im príde v obvyklých termínoch
v novembri.
Princíp výpočtu trinásteho dôchodku je
totožný s minuloročným. Ak suma dôchodku
predstavuje mesačne do 218,06 eura, trinásty
dôchodok vyplatia v sume 300 eur. Poberateľ dôchodku/dôchodkov v sume od 218,07
eura do 912,50 eura dostane trinásty dôchodok v rozpätí od 300 do 50 eur. Ak poberateľ
dostáva mesačný dôchodok, resp. jeho úhrn,
v sume nad 912,50 eura, jeho trinásty dôchodok bude 50 eur.vl

Ilustračné foto: Pixabay

materiál, úhrada odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s vyšetrením
v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého
bydliska v prípade osobitne závažného ochorenia
občana v sociálnej núdzi alebo jeho rodinného
príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje 
nákup základného vybavenia domácnosti, najmä:
posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad.
Doklady potrebné na vybavenie oboch druhov
pomoci:
 platný preukaz totožnosti  preukázať trvalé
bydlisko v Martine  predložiť žiadosť na predpísanom formulári  doložiť potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Martin  prípadne zdokladovať iné
poberané príjmy (napr. dôchodkové dávky, atď.)
 doložiť potvrdenie o uhradených záväzkoch
voči mestu Martin (napr. poplatok za komunálny

odpad, atď.)  predložiť doklady o majetkových
a bytových pomeroch  preukázať skutočne vynaložené náklady (iba v prípade jednorazovej dávky v hmotnej núdzi).
V prípade poskytnutia dávky sociálnej pomoci
formou finančnej hotovosti je povinnosťou žiadateľa ju zdokladovať najneskôr do 6 mesiacov od jej
poskytnutia. V prípade nesplnenia povinnosti už
nebude dávka občanovi v budúcnosti poskytnutá.
V prípade poskytnutia formou ceninových poukážok nie je povinnosťou dávku zdokladovať .

Pripravila: vl

Kontakt pre vás
Dôchodcovia a nezamestnaní
Mestský úrad, odbor spoločenských
služieb, odd. sociálnej starostlivosti
Referát sociálnych vecí
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, č. dverí 111,
tel. 420 41 53
Rodina s deťmi
Mestský úrad, odbor spoločenských
služieb, odd. sociálnej starostlivosti
Referát sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, č. dverí 115,
tel. 420 41 54

Sociálna poisťovňa má novinky pre
účtovníkov a účtovné firmy

n Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do
e-Služieb Sociálnej poisťovne. Klienti, ktorí s ňou
pracovne komunikujú, majú ešte necelé dva mesiace
na to, aby sa novinke prispôsobili. Týka sa to hlavne
účtovníkov a účtovných firiem.

Čo je dôležité vedieť
 GRID karty sa pre prihlásenie už nebudú používať. Ide
o starší bezpečnostný prvok, ktorý je na ústupe a nezodpovedá moderným štandardom pre ochranu osobných
údajov.
 Prihlásenie pomocou mena, hesla a aplikácie je oproti
GRID karte pre klientov komfortnejšie a, hlavne, bezpečnejšie. Profil v e-Službách si budú môcť spravovať sami
a jednoducho si zmenia i heslo alebo aktivujú nové v prípade zabudnutia.
 Bezpečný prístup a spravovanie svojho profilu
v e-Službách majú k dispozícii aj klienti, ktorí sa budú
prihlasovať pomocou elektronického občianskeho preukazu. Tým, ktorí už v súčasnosti využívajú tento prístup,
sa v prihlásení do e-Služieb nič nemení.
 Používanie GRID kariet bude ukončené 31. decembra
2021.

Ako zmenu zrealizovať
 Nový prístup si klienti SP aktivujú pomocou mena,
hesla a mobilnej aplikácie alebo budú využívať doterajšiu možnosť prihlasovania pomocou elektronického
občianskeho preukazu.
 Po aktivovaní niektorého z týchto prihlásení si klient
môže spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo
v záujme ochrany pred zneužitím alebo si ho obnoviť, ak
ho zabudne.
 Nový prístup s menom, heslom, aplikáciou teda predpokladá, že klient (účtovníčka) využíva jedinečnú, vlastnú e-mailovú adresu, ku ktorej nemá prístup iná osoba.
 Platí, že každý prístup je viazaný na fyzickú osobu, to
znamená, že aj v prípade účtovnej firmy je potrebné, aby
si účtovníčky, ktoré chcú do e-Služieb vstupovať a pracovať s nimi, vybavili vlastný prístup a uzavreli dohodu so
SP. Každá z účtovníčok potom môže mať prístup aj pre
viaceré firmy.
Kde dostanem podrobnejšie informácie
 Na webovej stránke Sociálnej poisťovne prostredníctvom kontaktného formulára pre e-Služby.
 V pobočkách Sociálnej poisťovne, kde pomôžu s praktickými otázkami. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa
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Dôležité
OZNAMY
 Covid-19
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky je mesto Martin v súvislosti s ochorením Covid-19 a o opatreniach proti jeho šíreniu zaradené do III. stupňa ohrozenia.
Mesto Martin preto vyzýva svojich obyvateľov a návštevníkov, aby dodržiavali platné
nariadenia vlády, riadili sa hygienicko-epidemiologickými odporúčaniami a vyhýbali sa
situáciám, pri ktorých môže dôjsť k nákaze.
Aktuálne opatrenia pre mesto Martin nájdete
na nasledujúcom odkaze:
https://automat.gov.sk/martin.
Ak ste senior, alebo patríte k ohrozenej
skupine a potrebujete pomoc, neváhajte
sa obrátiť na mesto na telefónnom čísle:
+421 907 122 497 alebo napíšte na email:
tsp@martin.sk.
 Odstávky elektrickej energie
V novembri bude počas niektorých dní
v Martine na istý čas prerušená distribúcia
elektriny. Odstávky sú plánované pre práce
na zariadeniach distribučnej sústavy. 4. novembra sa odstávka (7.30 – 15.30 h) bude
týkať Ulíc Medňanského, J. Martáka, Kratinovej a Lipovej v Priekope. Na 10. novembra
je odstávka plánovaná na Škultétyho ulici
v strede Martina (7.30 – 16.00 h) a v Záturčí
(7.15 – 16.15 h) na Uliciach A. Stodolu, J. Kalinčiaka, Š. B. Romana, Ľaukovskej, Nadsadie,
Š. Furdeka a na Zátureckej. 11. novembra
(7.00 – 15.30 h) sa musia ľudia pripraviť na
odstávku v Priekope na Uliciach M. Dullu, Nákladné nádražie, J. Kučeru a na Volgogradskej
a 12. novembra (7.15 – 16.00 h) v Priekope na
Fínskej ulici.
 Tieto čísla sa vám môžu zísť:
Tiesňová linka		
112
Záchranná služba
155
Polícia			158
Hasiči			150
CO – mesto Martin
043/42 04 470
Pohotovostná lekárska služba
			043/42 24 929
			043/42 20 150
Mestská polícia		
159
Pitná voda – pohotovosť 043/42 10 111
Elektrina – pohotovosť 0850 111 468
Plyn – pohotovosť
041/72 34 680
Turisticko-informačná kancelária
			043/42 38 776
Teplo a teplá voda (www.stefe.sk)
			043/40 10 420
			0918 733 757

Pripravila: vl

Otázka pre advokátku
n Mal som pozemok v podielovom spoluvlastníctve s druhým
spoluvlastníkom. Táto osoba pozemok predala bez môjho vedomia novému vlastníkovi. Ako sa môžem brániť?

Podielové spoluvlastníctvo je jedným
z druhov spoluvlastníctva. Podiel na určitej
veci predstavuje v zmysle Občianskeho zákonníka (OZ) mieru, akou sa spoluvlastníci
podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
K vlastníckemu právu na spoločnej veci
patrí predkupné právo. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, majú ostatní podieloví
spoluvlastníci zákonný nárok na predkupné
právo. Neplatí to, ak ide o prevod podielu
blízkej osobe. Za blízku osobu sa v zmysle OZ
považuje príbuzný v priamom rade (súrodenec, manžel a iné osoby v pomere rodinnom
alebo podobnom), ale iba vtedy, ak by ujmu,
ktorú utrpela jedna z nich, druhá osoba dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Treba
poznamenať, že ide o zákonné predkupné
právo, ktoré má vecnoprávny charakter a viaže sa na vlastnícke právo k podielu. Predkupné právo z podstaty veci prechádza aj na ďalších podielových spoluvlastníkov.
V praxi to znamená, že spoluvlastník, ktorý
prevádza podiel na inú osobu, je povinný podiel najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom za rovnakých podmienok, ako ho zamýšľa predať tretej osobe.
Prevádzajúci spoluvlastník sa stáva povinným z predkupného práva a ostatní spoluvlastníci sa stávajú oprávnenými z predkupného práva.
Ponuku na predaj podielu je predávajúci spoluvlastník povinný urobiť riadne pre
všetkých oprávnených z predkupného práva.
Riadnou je len taká ponuka, v ktorej je stanovená lehota na prijatie ponuky najmenej
8 dní, ak ide o hnuteľnú vec, a najmenej dva
mesiace, ak ide o nehnuteľnú vec. V prípade
nehnuteľnosti musí byť ponuka v písomnej
forme.
Zákonné predkupné právo spoluvlastníka
zaniká v prípade, že oprávnený z predkupného práva neprijme ponuku riadne a včas. Platí, že povinný z predkupného práva nemôže
prenechať podiel za výhodnejších podmienok kupujúcim, ako sú tie, ktoré boli obsahom ponuky podielovým spoluvlastníkov.
Vo vašom prípade došlo k porušeniu povinnosti povinného z predkupného práva

ponúknuť vám pozemok. Nedošlo k ponuke voči vám ako JUDr. Silvia Tatarková.
podielovému spoluvlastníkovi a oprávnenému z predkupného
práva. Máte niekoľko riešení.
Môžete sa domáhať relatívnej neplatnosti
právneho úkonu na súde. Vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote je možné sa domôcť
na súde vyslovenia jeho neplatnosti. V prípade, že súd rozhodne, že ide o neplatný právny
úkon, tento právny úkon je neplatný od jeho
počiatku. Na právny úkon sa hľadí ako keby
vôbec nebol uzavretý a vec ostala vo vlastníctve povinného z predkupného práva.
V druhom rade sa môžete domáhať od
nadobúdateľa pozemku, aby vám spoluvlastnícky podiel ponúkol na kúpu za rovnakých
podmienok, za ktorých spoluvlastnícky podiel kúpil od povinnej osoby. Treba vyzvať
nadobúdateľa, aby s vami uzavrel kúpnu
zmluvu za rovnakých podmienok, za akých
nadobudol podiel na nehnuteľnosti.
V prípade, že nadobúdateľ odmietne ponúknuť pozemok na predaj, máte možnosť sa
obrátiť na súd so žalobou, ktorej predmetom
bude nahradenie právneho úkonu nadobúdateľa.
Súd s prihliadnutím na okolnosti s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne, že nadobúdateľ musí uzavrieť s vami kúpnopredajnú
zmluvu a takého rozhodnutie sa bude považovať za prejav vôle nadobúdateľa.
Vašou zákonnou možnosťou tiež je ponechať si predkupné právo voči nadobúdateľovi. Keďže ide o zákonné predkupné právo,
ktoré má vecnoprávny charakter, predkupné
právo prevodom nezaniklo a nadobúdateľ sa
stal povinnou osobou a vy ste stále oprávnenou osobou z predkupného práva.
Z týchto troch možností si môžete zvoliť
alternatívne. V prípade, ak sa rozhodnete riešiť vzniknutú situáciu súdnou cestou, odporúčame zaslať nadobúdateľovi predžalobnú
výzvu a skúsiť sa pred samotným podaním
žaloby dohodnúť mimosúdne.
Je len na vás, ktorý právny prostriedok
uplatňovania svojho práva si zvolíte.

Silvia Tatarková

Využite právnu poradňu aj na vaše otázky.
Kontakt: viera.legerska@martinskenoviny.sk
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Momentky z histórie

ČO KAM PATRÍ

Kmeťovu medailu vytvoril
národný umelec Fraňo Štefunko
n Osobnosť Andreja Kmeťa a jeho obrovský prínos pre slovenské múzejníctvo
i národný a spoločenský život boli zviditeľnené aj v podobe bronzovej medaily.

Radíme, ako správne triediť odpad
Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné
ho pred vyhodením správne vytriediť.

Čo patrí do triedeného
zberu papiera:

Čo patrí do triedeného
zberu skla:

noviny, časopisy,
zošity, reklamné
letáky, plagáty,
kartóny a papierové
obaly, kancelársky
a skartovaný papier
a pod.

nevratné obaly zo
skla z alkoholických
a nealkoholických
nápojov, sklenené
nádoby, tabuľové
sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo
patrí na zberný dvor),
sklenené črepy a pod.

Medailu vydalo SNM a udeľovalo ju za zásluhy o rozvoj muzeálnej a vlastivednej práce.
Túto medailu vytvoril autor nerozlučne spätý
s Martinom – národný umelec Fraňo Štefunko.
Na averznej strane je portrét A. Kmeťa
z profilu, z ľavej strany a dátumy 1841 – 1908.
Na reverznej strane je text a vyobrazenie
deviatich archeologických, literárnych, muzeálnych a ďalších atribútov. Charakterizujú
oblasti, ktorým sa A. Kmeť venoval. Medaila
bola vyhotovená z bronzu, s priemerom 70
milimetrov.
Zásluhy Andreja Kmeťa, jeho dielo a odkaz
sú mimoriadne. Pre nás, Martinčanov, by mali
byť neustálou inšpiráciou. Napríklad aj v tom,
aby Martin, centrum národnej kultúry Slovákov, malo konečne aj svoje mestské, prípadne regionálne múzeum.
Vladimír Bullo

Čo patrí do triedeného zberu plastov,
kovových obalov a nápojových kartónov:
� stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín, igelitové a mikroténové
vrecká, baliace fólie, obalový polystyrén, obaly z pracích prostriedkov,
SKLO obaly z CD, PAPIER
PLASTY
KOVY
kozmetiky, kelímky z jogurtov,
� kovové obaly, konzervy, alobal,

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

� stlačené nápojové kartóny z mliečnych výrobkov a nápojov.
Aj pri spoločnom zbere plastov, kovových obalov a nápojových kartónov
je potrebné, ak je to možné, oddeliť od seba rôzne materiály. Napríklad
hliníkové viečko z plastového kelímka v prípade obalu z jogurtu.

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.
SKLO

PAPIER

PLASTY

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

www.triedime.sk

� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
KOVY vytriedený
NÁPOJOVÉ
� Len
odpad sa dá zhodnotiť

SKLO

PAPIER

PLASTY

KARTÓNY

a recyklovať.

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený

odpad občan neplatí, jeho zber hradia
SKLO prostredníctvom
PAPIER
PLASTY
výrobcovia
OZV ENVI
- PAK.

� Obal označený

www.envipak.sk

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma

Averz a reverz medaily.

Foto: archív autora
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Komentáraniny Milana Lechana
Na margo nežného 32. výročia
Čo má spoločné manželka a revolúcia?
Obe boli najprv nežné.
SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

V autobuse do Vrútok
Zo sedadla vstáva stará pani a vraví vedľa stojacemu
výrastkovi: – Len si sadni, chlapče, keď budeš starý, to sa
ešte nastojíš.

 Foto: Braňo Konečný

Z vyučovania na Mudroňke
Učiteľ: – Poznáš niečo od Hviezdoslava?
Žiačka: – Hviezdoslavov park v Martine.

Odpočuté na pešej zóne
Sú ľudia, čo sa živia politikou. Ja dávam prednosť normálnej strave.

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

Ako spoznáte ochrancu prírody
Oženil sa s kočkou, rozvádza sa s kvočkou.
Prvá pomoc pri škrtení
Čo sa nehodí, škrtnite!
Sused z Ľadovne
Je to chlap ako jedľa a cítiť z neho borovičku.

Ľudia, roky, udalosti
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Nechcel mŕtve múzeum so zbierkami,
ale pomník živej spoločnosti
Polyhistor Andrej Kmeť zanechal nielen v Martine významnú stopu

n V piatok 19. novembra uplynie 180 rokov od narodenia najmladšieho kováčskeho syna zo Bzenice – Andreja Kmeťa. Martinské prírodovedné múzeum, ktoré nesie
jeho meno ako jedna zo zložiek SNM – Múzeí v Martine, si ho dôstojne pripomenie.

Rok 2021 je rokom výročí. K najvýznamnejším, v ktorom sa snúbi kultúrno-spoločenská, vedecká, duchovná i muzeálna oblasť, je
180 rokov narodenia bezpochyby posledného slovenského polyhistora Andreja Kmeťa
(1841 – 1908). V rozhovore nám ho priblížila
Zuzana Bukovenová, lektorka a múzejná pedagogička Slovenského národného múzea –
Múzea Andreja Kmeťa v Martine.
Povedzme si na úvod, kto bol Andrej Kmeť
a prečo si jeho život a dielo máme pripomínať?
Nielen budova súčasného Múzea Andreja
Kmeťa v Martine, pôvodne Muzeálnej slovenskej spoločnosti, stojí vďaka Kmeťovmu
úsiliu, ale celá škála zberateľskej i muzeálnej
činnosti, existuje práve vďaka nemu. Skromný a pokorný katolícky kňaz, ktorý prežil väčšinu života na fare v Prenčove, položil základy
múzejníctva a zberateľstva na našom území
v rámci Rakúsko-Uhorska. Sám seba považoval za „obyčajného dedinského kňaza“.

Zuzana Bukovenová v Múzeu A. Kmeťa, pri buste jeho zakladateľa. 

Foto: J. Farský

hraničí. Hranice domoviny presiahol svojimi
výskumami najmä v rozeológii a mykológii.

sklamanie, preto sa utiekal do prírody, kde
hľadal útočisko.

O Andrejovi Kmeťovi je známe, že obrovský kus práce vykonal práve v oblasti podpory uznávania pozície a svojbytnosti Slovanov na našom území…
Je to pravda. Tento nesmierne vzdelaný
a pracovitý človek sa nevenoval len prírodo-

Kedy prišiel posledný slovenský polyhistor do Martina a ako dlho tu pôsobil?
V roku 1906 po penzionovaní konečne
prichádza do Turčianskeho Sv. Martina, aby
tu pracoval pre Muzeálnu slovenskú spoločnosť, odovzdal jej budovu národu a naplno
sa venoval práci preň. „Som hrdý na to, čo
som dokázal, aj keď je to strašne málo. Viac
by bolo treba. Viac,“ povedal. Najväčším zadosťučinením pre neho v súčasnosti by bolo,
keby videl ľudí v múzeách, ako si pozerajú nielen jeho exponáty, ale ako sa nálezy,
zbierkové predmety a exponáty zo všetkých
oblastí prezentujú aj obyčajnému človeku. Aj
podľa neho nielen odborník, ale práve bežný návštevník si má nájsť v múzeách to, čo
ho zaujme. Pri vysviacke základného kameňa Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Sv. Martine v roku 1907 povedal:
„Muzeálna slovenská spoločnosť – nie mŕtve
múzeum, ale pomník živej spoločnosti.“ Nikto vtedy netušil, že mu ostáva polroka života.
Života naplneného neustávajúcim zápalom,
vierou, nikdy neutíchajúcim ohňom v srdci
a jasnosťou v mysli.
Ján Farský

Priblížme, čomu sa Andrej Kmeť venoval
počas svojho života?
Za svoj ani nie sedemdesiatročný život stihol neúnavne pracovať na poli národnom, duchovnom, literárnom,
„Som hrdý na to, čo som dokázal, aj keď je
v rámci jazyka, etymológie, etnoto strašne málo. Viac by bolo treba. Viac.”
grafie, folkloristiky, mykológie, arAndrej Kmeť
cheológie, geológie, mineralógie
a azda najviac v oblasti milovanej
botaniky.
vedným oblastiam. Snažil sa dokázať pôvod
Slovanov na našom území, našu autochtónNajmä jeho herbár je aj na dobu, v ktorej nosť, a teda aj právo obývať územie Hornéžil, raritou…
ho Uhorska. V druhej polovici devätnásteho
Áno, obsahuje viac ako 72 000 položiek, storočia pripravil výstavu výšiviek z Hontu vo
z toho 39 000 vyšších rastlín, zbierka semien Viedni, prezentoval slovenské čipky na Nároobsahuje viac ako 1 700 vzoriek, patriacich dopisnej výstave česko-slovenskej v Prahe,
k vyše 500 rodom. No nielen to. Okrem svo- zúčastnil sa na svetovej výstave ženských
jich bežných každodenných činností, vychá- prác v Paríži. Prispieval do Národných novín,
dzok na Sitno, zberateľskej činnosti udržiaval kde sa snažil svojimi článkami pozdvihnúť
čulú korešpondenciu s viacerými významný- slovenský ľud, národne ho uvedomiť. Najviac
mi osobnosťami, bol členom rozličných spol- nenávidel záhaľku, odsudzoval alkoholizmus.
kov a spoločností, a to nielen doma ale i v za- Ľudská zloba veľakrát spôsobila Kmeťovi
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Milovanej atletike boli celý svoj
život oddaní telom i dušou

Šport

Na 55. ročníku TRADIČNÉHO Behu k srdcu SNP sa na veteránov športu nezabudlo
n Minulotýždenný 55. ročník Behu k srdcu SNP bol aj poctou ikonám martinskej
atletiky Milanovi Nemčekovi a Blažejovi
Rumannovi.

MILAN NEMČEK
* 11. 2. 1933 Valaská Belá – † 12. 8. 2012
Liptovská Štiavnica
atletika – pretekár, tréner, rozhodca,
funkcionár
Iba niekoľko mesiacov pred jeho životným
jubileom – 80 rokov, už sa ho nedožil, sme ho
privítali ako čestného hosťa na otvorení 52.
ročníka Turčianskych hier mládeže. Skromný muž útleho vzrastu aj v tejto chvíli prejavil vôľu byť užitočný. V úlohe rozhodcu sa
tak najkrajším možným spôsobom rozlúčil
s podujatím, ktorému pomáhal na svet pred
Milan Nemček.
Foto: archív autora
viac ako polstoročím.
Od čias, keď tento pán v trenkách a tretrách
Na I. stretnutí nestorov športu turčianskeukazoval na mnohých pretekoch svojím sú- ho regiónu (2003) bol ocenený Pamätným
perom chrbát, ubehli už desaťročia. Bol viac- listom Asociácie športu pre všetkých a v roku
násobným účastníkom majstrovstiev ČSSR 2005 z rúk primátora mesta Martin si prev atletike, a to na dráhe i v krose. Pred viac vzal Čestné uznanie za celoživotný prínos pre
než polstoročím sa stal víťazom XV. ročníka šport.
Ratibořického maratónu a majstrom ČSSR
pre rok 1966. Mnoho cenných umiestnení naBLAŽEJ RUMANN
zbieral na desiatkach súťaží a podujatí, nevy* 5. 2. 1934 Martin – † 1. 5. 2011 Martin
nímajúc ani MMM v Košiciach. V roku 1964 si
atletika – bežec, chodec, tréner, organivýkonmi vybojoval 6. miesto v TOP desiatke
zátor, funkcionár, lyžovanie, biatlon
najúspešnejších športovcov TJ Strojárne Martin. O dva roky neskôr (1966) patril k zakladajúcim členom a organizátorom Behu k srdcu
Organizátor, tréner, funkcionár, pretekár,
SNP, ostal mu verný až do smrti.
všestranný športovec, vynikajúci veterán,
V 70. rokoch na M-ČSSR v Prahe, ako jeden rozhodca, večný vtipkár – to všetko platí
z dorasteneckých trénerov, pomohol martin- o človeku, ktorý sa pre turčiansky šport rozským atletickým nádejam k historicky najcen- dával viac ako polstoročie. „Deň v ktorom
nejšiemu úspechu – zisku bronzových medailí nebehám, nežijem", na tieto jeho slová si
v súťaži družstiev. Tento nenápadný pán na spomínajú pamätníci, ktorí poznali jeho trédnes chátrajúcom štadióne pre Martin, Turiec, ale aj Slovensko či vtedaj„Deň, v ktorom nebehám, nežijem.“
šie Československo, trénoval niekoľko
Blažej Rumann
majstrov, rekordérov či reprezentantov. Patrili k nim Vladimír Brtáň, Miroslav Hutter, Jaroslav Šipula, Pavel Slouka, ningový plán a morálku. Určite by potvrdili,
Milan Fedák, Ján Jankovič či Tomáš Teniak. že takých dní v živote Blažeja Rumanna bolo
Milan Nemček bol i pri začiatkoch športovej ako šafranu. Počas 40 rokov nebolo dňa, kedy
kariéry Lucie Hrivnák Klocovej. Martinskej, by netrénoval!!!
turčianskej a slovenskej atletike venoval tenUž za mladi oplýval zanietenosťou pre
to muž viac ako polstoročie života.
pohyb a svojím príkladom dokázal pre neho

Blažej Rumann.

Foto: archív autora

získavať ďalších. V roku 1958 sa stal zakladateľom lyžiarskeho oddielu TJ v Belej.
Desiatky rokov bol ozdobou významných
podujatí ako chodec, bežec, lyžiar či biatlonista. Z jeho účastí a umiestnení na rôznych športových podujatiach, ktoré možno rátať na stovky, hodno spomenúť tieto
– bol účastníkom 25 ročníkov Behu k srdcu
SNP a 11-násobným účastníkom 50-km vytrvalostných lyžiarskych pretekov – Biela stopa
SNP. Bol 5-násobným víťazom Behu vďaky
a 4-násobným víťazom behu Pravdy chudoby.
Na jednom z ročníkov Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach dosiahol zo slovenských maratóncov tretí najlepší čas.
Hádam ešte väčšie úspechy ako v behu, dosiahol tento atletický „obojživelník" v chôdzi,
dozrieval v nej ako dobré víno. Ako veterán
stal sa viacnásobným držiteľom slovenských
i československých rekordov na 5 km a okrem
množstva iných víťazstiev aj 6-násobným víťazom medzinárodných chodeckých pretekov Záhorácka dvadsiatka v Borskom Mikuláši.
Vyvrcholením jeho aktívnej kariéry boli
jeho štarty na ME a MS veteránov v roku 1978
a 1979. Ani tu sa martinský chodecký samorast v konkurencii nestratil.
V talianskom Viareggiu skončil na dvadsiatke na 10. mieste a na 5 km bol jedenásty.
Na MS v nemeckom Hannoveri v kategó-

Šport

23

2

Pocta ikonám
V čase uzávierky novembrového čísla Martinských novín sa
v stredu 27. októbra uskutočnil
už 55. ročník Behu k srdcu SNP,
tretieho najstaršieho športového podujatia v regióne.
Potom, čo jeho viac ako polstoročnú históriu preťal vlani
Covid-19, jeho organizátori – Atletický klub ZŤS Martin, mesto
Martin, Slovenský atletický zväz
a Olympijský klub Turiec pripravili pre účastníkov netradičné
prostredie.
Dejiskom podujatia pre bežcov od detských až po veteránske kategórie sa stal novovybudovaný atletický štadión. Na
tartane za umelého osvetlenia
svoje bežecké umenie predvádzali desiatky účastníkov, rovnako ako pred mnohými rokmi
na starej bežeckej škvare aj dve
ikony martinskej atletiky Milan
Nemček a Blažej Rumann, ktorí
stáli pri zrode tohto podujatia
v roku 1966.
rii nad 40 rokov bol na desiatke dvanásty
a v chôdzi na 20 km obsadil 13. miesto.
V zbierke Blažeja Rumanna nechýbajú
ani medaily z Majstrovstiev Slovenska v biatlone či kedysi veľmi populárnych lyžiarskych
pretekov v slalome – Memoriálu Janka Nováka.
Jeho najväčším trénerským úspechom v atletike bola jeho spolupráca s pretekárom Milanom Bartošom – československým juniorským rekordérom v chôdzi
na 30 km, neskôr sa stal majstrom ČSSR na
50 km, víťazom najstarších chodeckých pretekov v Európe Praha – Poděbrady a účastníkom ME v Ríme v roku 1974.
Blažej Rumann dlhé roky pracoval aj v rôznych funkciách. Bol členom výboru atletického oddielu, členom okresného atletického
zväzu a jedným zo zakladateľov Behu vďaky,
Behu k srdcu SNP a lyžiarskych pretekov v slalome na Martinských holiach – Memoriálu
Janka Nováka. Dlhé roky bol stálym členom
organizačného výboru Behu k srdcu SNP, na
starosti mal prípravu a vyznačenie bežeckej
trate.
V roku 2005 ho primátor mesta Martin ocenil Čestným uznaním za celoživotný prínos
pre šport.

Martin Ferenčík

Gymlet nepustil pred seba nikoho

n Na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok nastúpilo tohto
roku na štart 85 bežcov. Ukázalo sa, že najrýchlejšie družstvá má martinský Gymlet.

Každoročne v októbri sa za športovým areálom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočňujú Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok.
Organizátorom pretekov bolo aj tento rok
CVČ Kamarát a ZŠ P. Mudroňa.
Podujatiu prialo krásne počasie, na štart sa
postavilo 85 mladých športovcov zo 17 škôl
okresu Martin. Žiaci a žiačky 9. ročníka základných škôl a 1. a 2. ročníka stredných škôl si
zmerali sily na tratiach v dĺžkach od 1 600 m
do 2 400 m.

Poradie najlepších:
Žiaci: 1. Michal Sadloň, BGMH Sučany, 2.
Adam Podbrežný, BGMH Sučany, 3. Marek
Černák, OA Martin.
Žiačky: 1. Paulína Redechová, ESŠ Martin,
2. Miriam Šichtová, Gymlet ZŠ Martin, 3. Michaela Grosová, Gymlet Martin.
Družstvá žiaci: 1. Gymlet SŠ Martin, 2. Obchodná akadémia Martin, 3. Gymnázium V. P.
Tótha Martin.
Družstvá žiačky: 1. Gymlet ZŠ Martin, 2.
Gymlet SŠ Martin, 3. Evanjelická spojená škola Martin.
Na majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu
postúpili traja najlepší jednotlivci z jednotlivých kategórií.

Bruno Horecký

Začal sa boj o tituly. Takto odštartovali preteky v kategórii žiačok.

Foto: Martin Kotrha

Deti už vedia, na aký šport majú nadanie
n Na Mudroňke testovali pohybové
predpoklady detí. Sedemdesiatka z nich
súťažila v desiatich disciplínach. Výsledkom testovania je certifikát o tom, na aký
šport sa môžu úspešne rozvíjať.
Projekt testovania pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl sa uskutočnil v októbri aj v ZŠ
P. Mudroňa. Cieľom tohto celoslovenského
projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka na Slovensku.
Do testovania sa v ZŠ na Ulici P. Mudroňa
zapojilo 70 žiakov 1. a 3. ročníka. Ich pohybové nadanie preverilo desať disciplín. Pedagógovia školy a rozhodcovia v rámci nich
zaznamenali aj niektoré výborné výkony nádejných mladých športovcov.
V predklone v sede s dosahovaním rozhodovala ohybnosť, a tú má na Mudroňke najlepšiu tretiačka Danka N. Nemlahová (+17
cm). Opakovanú zostavu s tyčou najrýchlej-

šie zvládla opäť Danka N. Nemlahová (15,4 s).
Vo výdrži v zhybe nadhmatom bola najlepšia
zo všetkých žiakov prváčka Tamara Stašová
(39,78 s).
Skok do diaľky z miesta mal najlepší tretiak
Pavol L. Hudec (180 cm). Kotúľanie troch lôpt
išlo najrýchlejšie D. N. Nemlahovej (12,18 s).
V člnkovom behu 4× 10 m bol najrýchlejší
P. L. Hudec (11,92 s). Vo vlajkovej naháňačke
boli najšikovnejší D. N. Nemlahová a Christopher S. Lilge (po 17 vlajok).
Najvytrvalejším v člnkovom behu na 20 m
bol tretiak Ch. S. Lilge, ktorý prebehol v stanovenom limite najviac úsekov (75 úsekov,
t. j. 1 500 metrov). V disciplíne ľah – sed za
1 minútu bol najlepší Ján Martiniak (56).
Takýmto netradičným, ale zdravým spôsobom prežili žiaci a pedagógovia z Mudroňky
dva školské športové dni. Každý žiak dostane
certifikát, ktorý ho nasmeruje na šport, na
ktorý by sa mohol zamerať a kde by mohol
uplatniť svoje vrodené pohybové predpoklady. 
Bruno Horecký
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Chutné jedlo až k vašim dverám?
Zoznámte sa s Woltom

n Žijeme intenzívne a baví nás vychutnávať si život naplno. Skĺbiť prácu s tými, na
ktorých nám záleží, udržiavať domácnosť a nezabúdať ani na seba, je často výzvou
tejto hektickej doby.
Šetrite čas tam, kde to nebolí a strávte radšej
nedeľné popoludnie s rodinou ako pri sporáku.
S donáškovou službou Wolt si uľahčíte život a vymeníte hodiny strávené varením alebo nákupmi
za iné aktivity. Navyše tým podporíte moderný
ekosystém, v ktorom každý pomáha každému.

Svetová kuchyňa na dlani
Ak radi ochutnáte svetovú kuchyňu, vstupenku do sveta kulinárskych pôžitkov máte
priamo na dlani. Vďaka Woltu za gurmánskym
dobrodružstvom nemusíte cestovať. Stačí, ak si
stiahnete prehľadnú aplikáciu Wolt, dostupnú
pre iOS aj Android, v ktorej okrem iného nájdete
aj referencie ostatných zákazníkov, autentické
fotografie jedál a dokonca aj to, kde presne sa
kuriér s vaším jedlom nachádza. Nový gastronomický zážitok si viete jednoducho objednať aj na
www.wolt.sk, to všetko z pohodlia vášho domova.

Platformová ekonomika
– flexibilita a prepojenosť
Wolt prostredníctvom mobilnej aplikácie
prepája svet zákazníkov, reštaurácií, obchodov
a kuriérov. K dnešnému dňu úspešne pôsobí v 23
krajinách a má vyše 14 miliónov registrovaných
užívateľov. Na Slovensku Wolt pôsobí už viac ako
dva roky v 11 mestách. Nájdete ho v Bratislave,
Košiciach, Trnave, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline,

Prešove, Trenčíne, Zvolene, Liptovskom Mikuláši
a odteraz sa na kvalitnú a rýchlu donášku môžete tešiť už aj v Martine. Cez aplikáciu Wolt môžete
mať aj vy jedlo na stole v priemere do 30 minút.
Doručiť chutný burger až k vašim dverám
je viac ako len o pohodlí. Dnes svoje služby poskytuje v aplikácii Wolt viac ako 1 000
reštaurácií po celom Slovensku, z ktorých jedlo
roznáša takmer 700 partnerských kuriérov. Tí
majú, vďaka Woltu, možnosť flexibilného zárobku presne podľa toho, kedy a koľko chcú
sami odpracovať. Každou objednávkou tak po-

Podľa štatistiky
Slováci si najčastejšie objednávajú obed a medzi naše najobľúbenejšie jedlá patria, okrem tradičnej európskej kuchyne, najmä
ázijské jedlá alebo pizza. Svedčí
o tom zákulisná „pikoška“: doteraz najväčšia zaznamenaná objednávka pozostávala až z 90 kusov pizze. Napriek tomu, vo všetkých slovenských mestách, kde
Wolt pôsobí, stojí na stupienku víťazov hrdý burger.

máhate tisíckam tvrdo pracujúcich majiteľov
reštaurácií aj kuriérom zarobiť si na živobytie.

Darček na poslednú chvíľu?
Aj s tým si Wolt poradí
Je iba na vás, či si svoj obed vychutnáte
v pohodlí domova alebo v práci. Môžete si vybrať medzi doručením domov a vyzdvihnutím
jedla v reštaurácii. Okrem toho, si dnes okrem
jedla cez Wolt, môžete objednať aj kyticu, potraviny, alkohol, kozmetiku alebo knihy a vyriešiť tak napríklad darček pre kamarátku na
poslednú chvíľu. Wolt neustále rozširuje ponuku tovarov bežnej spotreby, a tak si jednoducho a rýchlo objednáte, čo práve potrebujete.

Platenie s Woltom je „malina“

Zaplatiť za objednávku môžete jednoducho
v aplikácii Wolt alebo v hotovosti pri preberaní
objednávky. Hotovostné platby sú možné pri
objednávkach v hodnote do 50 eur. Máte otázky
alebo ste neboli s jedlom spokojní? K dispozícii
je nepretržitý zákaznícky servis, kde akékoľvek
vaše otázky alebo reklamácie rýchlo rieši reálny
človek a nie robot, na vašu otázku odpovie do
minúty. Zákazníci sa nemusia obávať donášky
ani v čase zhoršujúcej sa pandémie, nakoľko
Wolt v takomto prípade doručuje všetky objednávky bezkontaktne.
Svoje obľúbené jedlo si tak s Woltom vychutnáte kedykoľvek budete mať chuť!
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