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Martin aj po sčítaní obyvateľstva, ktoré 
bolo v minulom roku, ostal deviatym naj-
väčším mestom na Slovenku. Avšak kým 
ešte začiatkom deväťdesiatych rokov aj 
po oddelení Vrútok mala metropola Turca 
okolo 60-tisíc obyvateľov, teraz je to niečo 
vyše 52-tisíc. Čím si pokles obyvateľstva 
vysvetľujete?
Aj keď sa tu minimálne jeden budúci kandidát 
na primátora snaží maľovať obraz všetkého 
zlého, na vine sú vraj všetky doterajšie vedenia 
mesta a poslanci, tak v prvom rade je najväč-
ším problémom nielen Martina, ale aj celého 
Slovenska to, že sa rodí oveľa menej detí, než 
to bolo pred tridsiatimi a viac rokmi. 

Už vtedy sa v západnej Európe stalo akousi 
módou mať jedno, maximálne dve deti a my 
sme na tento trend tiež naskočili. Zmenou 
životných priorít – budovanie kariéry, snaha 
o finančné zabezpečenie, možnosti cestovania 
a užívania si slobody, sa posunul aj priemerný 
vek rodičiek od 25 rokov (1990) k takmer trid
siatim (2020).

Sú za nižšou pôrodnosťou aj sociálno-eko-
nomické dôvody?
Nepochybne áno, ľudia už zďaleka nemajú 
také sociálne istoty, ako to bolo v minulosti. 
Neexistujú bezúročné mladomanželské pôžič-
ky, nestavajú sa lacné štátne byty, porušili sa 
jasle, niekedy je problém zohnať miesto v škôl-
ke a takto by sme mohli pokračovať. Keď zo-
berieme do úvahy tieto dva faktory, ktoré sme 
si trošku rozobrali, tak sa nečudujeme, že sa 
v Martine ročne nenarodí ani päťsto detí.

Faktom však je, že nemálo Martinčanov 
z Martina odišlo bývať na dediny…
Iste, a dialo sa tak už pred desiatimi a viac rok-
mi. Žiaľ, mesto Martin nemá k dispozícii lacné 
stavebné pozemky, tie ľudia nachádzali v oko-
litých dedinách, kde si stavali domy. Stáva sa 

to aj v súčasnosti, avšak mnohí už narážajú na 
to, že si síce postavili na vidieku dom, no majú 
obrovské problémy s infraštruktúrou, ale aj 
s verejnou dopravou a podobne. 

Navyše mnohí „odsťahovalci“ v Martine pra-
cujú, deti im tu chodia do školy, v meste preži-
jú väčšinu dňa, no poobede a večer sa vracajú 
do dedín. My sa už teraz snažíme zvýhodňovať 

našich občanov. Napríklad tým, že majú pred-
nostné právo pri prijatí detí do škôlky, že majú 
väčšie zľavy v našej MHD, navyše aj viaceré so-
ciálne služby, ktoré občanom poskytujeme, sú 
viazané na trvalý pobyt. Ale to by bolo málo, 
dôležité je, aby sa Martin rozvíjal.

A aj tu sa objavujú hlasy, že v tomto smere 
spíme…
Je to klamstvo, prepáčte, inak sa to ani nedá 
nazvať. Za tri roky sme urobili kus roboty a ro-
bíme ďalej. Martin sa rozvíja a nevidí to len ten, 
kto to vidieť nechce. Samozrejme, netvrdím, že 
je všetko ideálne, nenosím ružové okuliare, sú 
aj rezervy. Napríklad by som si želal, aby sme 
rýchlejšie zvládali rôzne stavebné konania, 
v tomto možno trochu za niektorými obcami 
zaostávame. Načrtli sme otázku bývania, poď-

Primátor Ján Danko: Martin má potenciál byť 
mestom vedy, výskumu a zdravotníctva
Po ôsmich krajských metropolách je Martin deviatym najväčším mestom na Slovensku, no za de-
sať rokov prišiel o takmer päťtisíc obyvateľov. Nepriaznivý trend podľa primátora Jána Danka môže 
zvrátiť nielen pripravovaná výstavba domov a bytov, ale v kombinácii s excelentnou lekárskou fakul-
tou aj nová nemocnica.

V každej mestskej časti sa robí na 
projektoch, ktoré sa týkajú oblasti 
bývania.

Ján Danko

Primátor mesta Martin Ján Danko.
Foto: Roman Kopka
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me si k nej viac povedať. V každej mestskej 
časti sa robí na projektoch. Áno, sú za nimi sú-
kromní investori, ale bez nich by sme sa ďalej 
nepohli. A oni zas bez súčinnosti mesta.

Buďme konkrétnejší…
Na Podháji, v areáli bývalého pivovaru, vznikne 
úplne nová bytová zóna s bytmi a domami pre 
300 rodín. Ide o investíciu za 36 miliónov eur. 
Takmer vo finále je príprava projektu výstavby 
82 nájomných bytov i s podzemnými garáža-
mi medzi Košútmi I a Košútmi II, stavať by sa 
mohlo začať už na jar. 

Ďalších 150 nájomných bytov je pred staveb-
ným povolením v mestskej časti Záturčie, kde 
sa počíta aj s rozsiahlejšou výstavbou. V tejto 
lokalite je známy aj zámer s výstavbou 16pod-
lažného bytového domu, no náš útvar hlavné-
ho architekta s tým nesúhlasí a navrhuje maxi-
mum 8podlaží. Nezabúdajme ani na výstavbu 
bytov v bývalom areáli Neografie. A takýchto 
projektov je viac, niektoré napríklad na Seve-
re – tzv. Martinské terasy, spomaľujú aktivisti 
obávajúc sa o životné prostredie. 

Nikto im to právo neberie, ale my si už raz 
musíme definovať, či chceme, aby mesto rást-
lo, rozvíjalo sa, samozrejme, pri dodržaní všet-
kých zákonných noriem, aj ekologických, alebo 
nebudeme robiť nič a budú nám ľudia z mesta 
odchádzať.

Do vlastníctva mesto získalo aj časť pozem-
kov na bývalom tankodróme pod Martin-
skými hoľami. Ako ich chcete využiť?
Alternatív je, samozrejme, viac, ale v súčasnosti 
skúmame možnosti, či by sa na týchto parce-
lách dali lacnejšie stavať bytové domy. Ak áno, 
veľmi by to mestu pomohlo.

Budúcnosť Martina ale nestojí len na do-
moch a bytoch, čo ho posunie ďalej?
Môžeme tu mať aj zlaté klietky, nepomôže 
nám to, ak by sa mesto nerozvíjalo aj inými 
smermi. Martin by sme mali rozvíjať ako mesto 
vedy, výskumu a zdravotníctva, to je naša vízia, 
to je naša budúcnosť a na nej treba dosiahnuť 
spoločenský konsenzus. 

Viete, môžeme sa tu hádať o rôznych iných 
veciach, ale v tomto by sme mali byť zajed-
no. Verím, že čoskoro sa začne s výstavbou 
novej modernej nemocnice, ktorá v spojitosti 
s excelentnou lekárskou fakultou a moderný-
mi vedeckovýskumnými pracoviskami priláka 
do nášho mesta mnoho mladých i vzdelaných 
ľudí, ktorí v Martine nájdu aj nový domov.

Martin bol v minulosti dlhé roky strojár-
skym mestom, vďaka bývalým ZŤS sa tu 
aj veľa vybudovalo. Samozrejme, to už je 
minulosť, fabrika už dávno skončila, no 
priemysel sa aj vďaka súkromnému sektoru 
stavia z kolien na nohy. Zrejme má zmysel 

POČET OBYVATEĽOV:
52 520 (2021), z toho muži 25 020 (47,64 %), 
ženy 27 500 (52,36 %)
57 428 (2011)

POČET OBYVATEĽOV V PREDPRODUK-
TÍVNOM VEKU – DO 18 ROKOV:
7 141  13,60 % (2021)
7 665  13,35 % (2011)

POČET OBYVATEĽOV V POPRODUKTÍV-
NOM VEKU – NAD 65 ROKOV:
10 070 – 19,17 % (2021)
7 273  12,66 % (2011)

NAJVYŠŠÍ ÚBYTOK OBYVATEĽOV 
V MESTÁCH NAD 50 000 OBYVATEĽOV:
1. Košice 11 393
2. Prešov  6 958
3. Martin 4 908

*Úbytok obyvateľstva zaznamenali aj 
Nitra, Banská Bystrica, Trnava a Tren-
čín.
*Z celkovo 2926 obývaných obcí 
klesol počet obyvateľov 1 431 
obciam.

RODINNÝ STAV OBYVATEĽOV 
MARTINA (2021)
slobodný, slobodná: 22 673 
(43,17 %)

ženatý, vydatá: 19 881 (37,85 %)
rozvedený, rozvedená: 6 155 (11,74 %)
vdovec, vdova: 3 706 (7,06 %)

NEZVYČAJNOSTI
Náboženské vyznanie obyvateľov Martina
Bez vyznania: 2021 – 43,60 % obyvateľov, 
priemer v SR: 23,79 %

Rímskokatolícke: 2021 – 31,33 % obyvateľov, 
priemer v SR: 55,76 %

Evanjelické: 2021 – 12,52 % obyvateľov, prie-
mer v SR: 5,27 %

VŠ vzdelaní obyvatelia:  22,24 % obyvate-
ľov, priemer v SR: 18,33 %

ČO PRINIESLO SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA V MARTINE

Vizualizácia plánovaných bytov v Košútoch. 
Foto: archív mesta Martin

sa venovať aj tejto oblasti, či nie?
Ale áno, to nikto nespochybňuje. Je obdivu-
hodné, ako bývalý areál martinských strojární 
ožil a my spolupracujme s investormi na ďal-
ších projektoch, ktoré by boli súčasťou tohto 
areálu, ale aj mimo neho. 

Veľmi by nám pomohlo aj to, keby sa ko-

nečne už dostaval aj diaľničný tunel Višňo-
vé – Dubná skala, myslíme si, napokon je to aj 
skúsenosť z iných regiónov, že to bude ďalší 
impulz pre rozvoj priemyslu v našom meste, 
konkrétne aj vo východnom priemyselnom 
parku. Roman Kopka
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Martin je už na mape
pútnickej cesty

Občianskemu združeniu Za sochu sv. Martina 
sa podarilo zapojiť mesto Martin na mapu 
pútnickej cesty Via Sancti Martini. Zatiaľ  
v rámci jej slovenskej časti.

Rada Európy vyhlásila v roku 2005 trasu me-
dzi maďarským mestom Szombathely a fran-
cúzskym mestom Tours za európsku kultúrnu 
trasu. Jej cieľom je predstaviť významné pa-
miatky na tejto trase, ktoré sú spojené so ži-
votom a kultom jedného z najobľúbenejších 
európskych svätcov, svätého Martina.

„Každá krajina môže budovať vlastnú mapu 
a takto sa pripojiť do celoeurópskej siete pút-
nických trás. Som hrdý, že na túto mapu bude 
patriť aj naše mesto, ktoré sa má na tému svä-
tého Martina čím pochváliť,“ povedal Ján Dan-
ko, primátor Martina.

Svätý Martin z Tours je patrónom nášho 
mesta a aj náš najstarší kostol je zasvätený 
práve jemu. V rímskokatolíckom Kostole sv. 
Martina môžu ľudia obdivovať sochu sväté-
ho Martina, stvárneného ako biskupa v život-
nej veľkosti, a jeho vzácnu relikviu, konkrétne 
kúsok jeho kosti. Okrem toho je s menom sv. 
Martina spojený aj kovový reliéf súsošia nad 
vstupnými dverami do VÚB banky neďaleko 
od kostola.

Symbol sv. Martina so žobrákom zdobí aj 
hlinený dukát, ktorý pomáha ľuďom v núdzi 
aj v tomto období a zakúpiť ho je možné na 
Mestskom úrade v Martine. Odkaz sv. Marti-
na nesie aj názov každoročnej martinskej štu-
dentskej súťaže. (RED)

V roku 2021 sa podľa štatistík Matričného 
úradu v Martine narodilo celkom 1 262 detí. 
Najčastejšie používanými menami boli Jakub, 
Oliver, Eliška a Sofia.

Rok 2021 priniesol okrem pandémie aj množ-
stvo radostných správ. V martinskej pôrodnici 
sa počas minulého roka narodilo celkovo 1 262 
detí, čo je o 22 detí viac ako v roku 2020. Ro-
dičia sa tešili z narodenia 659 chlapcov a 603 
dievčat, pričom 423 detí bolo z Martina.

Svojim novonarodeným deťom rodičia vybe-
rali najčastejšie mená ako Jakub, Oliver, Tobias 
u chlapcov a Eliška, Sofia či Tereza u dievčat. 

No vyskytli sa aj netradičné mená ako Alexei, 
Zaki, Leila či Samar.

V minulom roku sa v Martine zosobášilo cel-
kovo 177 mladomanželov, pričom aj v tomto 
roku prevažovali civilné sobáše (125) nad cir-
kevnými (52) a šesť sobášov bolo s cudzincami.

Žiaľ, pandemická situácia spojená s ocho-
rením covid19 sa podpísala na počte úmr-
tí v uplynulom roku. Matričný úrad v Martine 
evidoval celkovo až 1 264 úmrtí, čo predstavuje 
o 213 viac ako v roku 2020. V počte úmrtí pre-
važovali muži (659) nad ženami (605), pričom 
z celkového počtu bolo 583 Martinčanov.

(RED)

Detí sa vlani narodilo viac, 
výrazne stúpli počty úmrtí

Prvou Martinčan-
kou narodenou 
v roku 2022 je 

dievčatko Júlia.
Na radnici ju spolu 
s maminou Jankou 

nedávno priví-
tal primátor Ján 

Danko.
Foto: archív mesta 

Martin

 Odbor majetku vytypoval plochy v meste, kde 
budú môcť umelci kresliť grafity. V prípade zá-
ujmu stačí požiadať mesto Martin o súhlas.

 Oddelenie životného prostredia a verejného 
poriadku uskutočnilo výruby v mestských čas-
tiach Ľadoveň, Stred a Podháj, aktivační pra-
covníci upratovali podchod.

 V súčasnosti prebiehajú terénne obhliadky 
s poslancami jednotlivých mestských častí za 
účelom vytypovania pozemných komunikácií, 
ktoré sa budú opravovať a rekonštruovať.

 Z dôvodu havarijného stavu bola uzatvorená 
severná rampa pešieho plató v mestskej čas-
ti Záturčie. Diagnoatika stavu bola odovzdaná 
Útvaru hlavného inžiniera mesta Martin, aby 

zabezpečil projektovú dokumentáciu na od-
stránenie stavby.

 Terénni pracovníci a terénny sociálny pracov-
ník poskytli za január poradenstvo a pomoc pre 
37 obyvateľov mesta Martin, celkovo bolo po-
skytnutých 40 služieb sociálnej pomoci v oblas-
ti bývania, financií, zdravia, zamestnania a so
ciálneho zabezpečenia. (RED)

AKTUALITY Z MESTSKÉHO ÚRADU MARTIN

Martinské noviny vychádzajú už ako dvojtýždenník, vo vašej schránke ich
nájdete vždy v polovici a na konci mesiaca. Ak niekomu z vašich susedov,
známych, priateľov, spolupracovníkov noviny nedoručujú, dajte nám vedieť
ich adresu, aby sme doručovanie mohli zlepšiť.

Dostali 
ste 
noviny
do 
schránky? Kontakt pre vás: e-mail: redakcia@martinskenoviny.sk.
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Zaparkovať na martinských sídliskách je čoraz 
väčší problém, najmä v Záturčí a v Košútoch 
o tom vedia ľudia svoje. Žiaľ, situácia sa zásadne 
k lepšiemu nezmenila ani po vybudovaní stoviek 
nových parkovacích miest. Počet automobilov 
neustále pribúda, nezriedka k jednej rodine 
možno prirátať aj dve. Navyše, pred bytovými 
domami často parkujú aj rôzne služobné vozidlá 
a tranzitné dodávky, ktoré majú veľké rozmery.

Keďže možnosti rozširovať parkovacie plochy 
sa znižujú, reguláciu parkovania v jednotlivých 
mestských častiach je potrebné zaviesť. Zmena 
dopravných návykov je však dlhodobý a časovo 
náročný proces.

Monitoring v mestských častiach
V Martine má parkovaciu politiku na starosti 
mestská spoločnosť TURIEC, a. s., ktorá zo skú-
seností od roku 2005, ako aj zavedením nových 
zákonných noriem za toto obdobie, pristúpila 
k obhliadke a analýze parkovacích miest v jed-
notlivých častiach mesta.

„V priebehu celého roku 2021 sme fyzicky 
uskutočnili obhliadky parkovacích miest v mest-
ských častiach. Na obhliadkach sa zúčastnili 
zástupcovia našej spoločnosti, zástupcovia Do-
pravného inšpektorátu OR PZ Martin a predse-
dovia výborov príslušných mestských častí. Zis-
ťovali sme počet parkovacích miest v konkrétnej 
mestskej časti a zároveň prehodnocovali, koľko 
z nich spĺňa požiadavky novej zákonnej normy. 
Tieto údaje sú pre nás podkladom pre návrh 
zmeny organizácie dopravy v jednotlivých mest-
ských častiach, keď to dopravnobezpečnost-
ná situácia bude vyžadovať,“ vysvetlil Miroslav 
Lepeta, predseda Predstavenstva spoločnosti  
TURIEC, a. s.

Obhliadky boli ukončené na Ľadovni, v Košú-
toch a aj v Záturčí, začiatkom roka v mestskej 
časti MartinStred a na Severe. Na jar sa ob
hliadky ukončia na Podháji a v Priekope.

Zo sčítania jasne vyplynulo, že počet áut vý-
razne prevyšuje počet parkovacích miest, pri-
čom vozidlá často parkujú na miestach, ktoré na 
to nie sú určené. Blokujú vchody do bytových 
domov a zabraňujú potenciálnemu zásahu zá-
chranných zložiek, ďalšie stoja pri smetných ko-
šoch, niektoré aj na trávnikoch.

Z monitoringu i za pomoci sčítacieho vozidla 
sa zistilo, že na ĽadovniJahodníkoch, vzhľadom 
na nové parkovacie normy, už teraz chýba 128 
parkovacích miest. V Košútoch II chýba 179 par-

Monitoring potvrdzuje nedostatok 
parkovacích miest na sídliskách
Niektoré ulice v Záturčí a v Košútoch zrejme čaká zmena organizácie dopravy.

Počet parkovacích miest Počet stojacich 
áut

Rozdiel s normovým 
stavom podľa STN 73 
6056/O126. október 2021 existujúci stav normový stav v čase 21.00  

22.00 hod.
MČ Košúty II 716 668 847 +179
M. Galandu 22 41 33 44 +11
C. Majerníka 1 – 13 57 51 91 +40
MČ Záturčie 1 438 1 416 1 907 +491
Gándhího 1 – 12 114 99 148 +49

ČO ZISTIL MONITORING PARKOVANIA

kovacích miest a v Záturčí chýba 491 parkova-
cích miest.

Zmeny v organizácii dopravy
Aj na základe obhliadok spoločnosť TURIEC, a. s. 
v súčinnosti s dopravným projektantom, doprav-
ným inšpektorátom i mestskou políciou spraco-
vala návrh zmeny organizácie dopravy v Záturčí 
na Ulici Gándhiho č. 1 – 12 a na Ulici A. Stodolu 
č. 25 a v Košútoch II na Ul. M. Galandu č. 22 a C. 
Majerníka č. 1 – 11, kde je situácia s parkovaním 
kritická. Posudzujú ho nielen príslušní poslanci 
mestských častí, ale prostredníctvom dotazníka 
sa k nemu môžu vyjadriť a pripomienkovať ho 
i obyvatelia spomínaných ulíc.

Podľa predstaviteľov spoločnosti TURIEC  
a. s. návrh zmeny organizácie dopravy zabezpe-
čí prednostné parkovacie miesto pre rezidentov 

s trvalým pobytom zaregistrovaných na portáli 
datamesta.martin.sk. Ďalej normový stav par-
kovacích miest v súlade s právnymi predpismi 
a bezproblémový servis lokality – vjazd záchran-
ných zložiek, vývoz komunálneho odpadu či 
udržiavanie ciest a chodníkov.

Situáciu s nedostatočnými možnosťami na 
parkovanie pomôže na sídliskách vyriešiť bu-
dovanie parkovacích domov. Po odsúhlasení zo 
strany vedenia mesta bola spoločnosťou TU-
RIEC a. s. vyhlásená verejná anonymná kombi-
novaná urbanistickoarchitektonická súťaž ná-
vrhov na PARKOVACIE DOMY V MARTINE, pre 
oblasti Košúty II a Záturčie. Zasadnutie poroty 
a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 8. 2. 2022. 
Jej výsledky vám prinesieme v jednom z ďalších 
vydaní Martinských novín.

Roman Kopka

Monitoring parkovania pomocou sčítacieho vozidla.
Foto: Roman Kopka
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Už sú to pomaly dva roky, čo sa na Slovenku 
nakazil prvý človek covidom19. Odvtedy sa 
ochoreniu nevyhli státisíce ľudí, tisíce mu aj 
podľahli. Aktuálne už aj v Martine čelíme štvrtej 
vlne pandémie, pričom od tretej, ktorej domi-
noval variant delta, sme si nestihli ani oddých-
nuť.

V tieto dni sa naplno prejavuje variant omik-
ron, ktorý je mimoriadne infekčný, hoci podľa 
doterajších skúseností sa dá ľahšie prekonať, 
žiaľ, neplatí to pre všetkých.

Stúpajúci trend hospitalizácií na covid
„Aktuálne máme hospitalizovaných 65 covid 
pozitívnych pacientov, pričom ôsmi z nich si vy-
žadujú umelú pľúcnu ventiláciu. Počty hospita-
lizovaných s covidom19 majú zatiaľ stúpajúci 
trend,“ informovala na sklonku druhého febru-
árového týždňa Katarína Kapustová, hovorkyňa 
Univerzitnej nemocnice Martin.

Vo februári klesol aj záujem verejnosti o oč-
kovanie, ktoré chráni drvivú väčšinu ľudí pred 
ťažším priebehom ochorenia.

„V súčasnosti v našom očkovacom centre po-
dáme do sto dávok denne, v januári to bolo aj 
tristo,“ podotkla Katarína Kapustová.

Epidemiologická situácia sa v okrese Martin 
začala výraznejšie zhoršovať už v prvé februá-
rové dni. Nie je žiadnou výnimkou, že hygienici 
v súčasnosti evidujú aj okolo päťsto pozitív-
nych ľudí denne. V takejto situácii je podľa Ti-
bora Záborského, riaditeľa Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Martine, za hranicou 
možností dohľadávanie kontaktov. Testovacie 
kapacity však doposiaľ stačili, čo sa však môže 
pri stúpajúcej chorobnosti zmeniť.

Najviac chorľavejú deti a tínedžeri
Omikron sa vysoko šíri najmä medzi deťmi 
a tínedžermi, je to okolo 30 percent. Vplýva to 
aj na školské zariadenia. Napríklad v Martine 
bola od pondelka 7. februára úplne zatvorená 
Materská škola J. Lettricha, na pár dní sa úplne 
prerušila aj prevádzka MŠ na Ul. Jána Šimka.

V niektorých mestských základných školách 
sa zatvárili triedy. Trebárs v ZŠ J. Kronera na Ľa-
dovni najprv v utorok 8. februára poslali do ka-
rantény I. A, o dva dni neskôr už aj III. A a IV. B.

„Musela som prísť po syna do školy a narých-
lo, keďže chodím do práce, zariadiť mu dozor. 
Našťastie, starí rodičia sa oňho mohli postarať. 

V momente, keď vám to oznámia, je to trochu 
stresujúce, ale koniec koncov už nič prekvapi-
vé,“ povzdychla si Lucia, mama prváčika.

Riaditeľka Jaroslava Paulovičová nám pove-
dala, že mimo prevádzky mali aj školskú jedáleň.

„Je to hektické, stále musíme riešiť tieto 
problémy, no nedá sa nič robiť. Verte nám, rad-
šej by sme sa venovali učeniu a iným školským 
aktivitám. Snáď ten čas už nie je ďaleko.“

Oznamy o karanténnych opatreniach po-
stupne pribúdali aj v ZŠ Aurela Stodolu v Zá-
turčí. Istý čas omikron vyradil zo školy až 12 
pedagógov.

„Od 31. januára do 3. februára prešla väčšina 
tried na dištančné vzdelávanie, nedalo sa nič ro-
biť. Našťastie, väčšina kolegov a kolegýň, ktorí 
boli chorí, mali ľahší priebeh a mohli z domu 
učiť. Nechcem povedať, že sme na takéto opat-
renia už zvyknutí, nechceme si zvyknúť, ale už 
sa vieme situácii prispôsobiť. Každopádne, pre 
nás je prioritou, aby sa deti čo najdlhšie učili 
priamo v škole,“ zdôrazňovala Juliana Nedbal-
cová, riaditeľka školy.

Netypickú situáciu museli riešiť v ZŠ Alexan-
dra Dubčeka na Severe. Omikron im do karan-
tény poslal päť zo šiestich prevádzkových za-
mestnancov. „Mohli sme školu úplne uzavrieť, 

keďže ju nemal kto upratovať, čistiť a dezin-
fikovať, no zvolili sme iné riešenie, len aby sa 
učilo ďalej. Jednoducho sme si vyhrnuli rukávy 
a pustili sa do upratovania sami. Takže popri 
učení nám pribudla aj ďalšia aktivita – uprato-
vanie, za čo sa chcem kolegom a kolegyniam 
veľmi poďakovať,“ povedala Dana Brezňanová, 
riaditeľka školy.

Pozitívni zdravotníci v práci
Infekčný omikron vyraďuje ľudí z práce. Na-
príklad, martinská MHD musela pre nedosta-
tok šoférov, ktorí ostali v karanténe, prejsť na 
prázdninový režim, problémy hlási aj nemocni-
ca.

„Rovnako, ako stúpa chorobnosť na covid19 
u pacientov, stúpajú pozitívne prípady aj u za-
mestnancov. Za minulý týždeň (od 7. do 11. 
februára) sme mali výpadok 96 zamestnancov 
kvôli covidu. Vzhľadom na nedostatok zdra-
votníkov môžu pozitívni zamestnanci bez kli-
nických prejavov ochorenia pracovať na covi-
dových pracoviskách. Je to jeden zo spôsobov, 
ako udržať plynulú prevádzku na kritických 
pracoviskách,“ povedala Katarína Kapustová, 
hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin.

Roman Kopka

Omikron zatvára triedy, v nemocnici 
pribúdajú pozitívni pacienti
Štvrtú vlnu pandémie už pociťujeme aj v Martine. Boli dni, kedy hygienici evidovali až 500 pozitívnych 
testov na koronavírus.

Ranný filter v ZŠ Jozefa Kronera v Martine. Dezinfiku-
jú sa ruky a meria teplota. 
Foto: Roman Kopka
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MANUÁL PRE DOMÁCNOSŤ PRI ochorení 
COVID-19 variant omikron
Rady pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19,
ktoré môžu prispieť k lepšiemu zvládnutiu pandemickej situácie.

1. SOM ZDRAVÝ/Á
• noste respirátor, dezinfikujte si ruky,
dodržiavajte hygienické opatrenia
• vyhýbajte sa miestam, kde sa 
sústreďuje veľké množstvo ľudí
• zaočkujte sa

2. OCHOREL/A SOM
Príznaky: bolesť hrdla, kašeľ, bolesť hlavy, 
výtok z nosa, bolesť celého tela
• zostaňte doma, izolujte sa v osobitnej 
izbe
• otestujte sa, ideálne samotestom AG alebo 
požiadajte o PCR
• sledujte svoj zdravotný stav: - telesnú teplotu, tlak, 
pulz
- merajte si nasýtenie krvi kyslíkom pulzným 
oxymetrom, testovaný prst by mal mať normálnu 
telesnú teplotu, optimálne hodnoty sú nad 95%
• pravidelne vetrajte a prípadne použite prostriedky 
na dezinfekciu prostredia
• požiadajte rodinu alebo priateľov o zabezpečenie 
ticha, tepla, tíšenia bolesti, vitamínov, tekutín, liekov 
na teplotu, ovocia, zeleniny, potraviny
• cvičte dychovú gymnastiku 6-7x denne (10-15 
silných nádychov) alebo fúkajte do slamky
• spite na bruchu alebo v polosede
• ak žijete sami a nemá Vám kto pomôcť, kontaktujte 
blízkeho alebo obec

3. CÍTIM SA HORŠIE
Pri ťažšom priebehu ochorenia
(teplota nad 38°C viac ako dva dni, 
bolesť na hrudníku, dušnosť,
nechutenstvo, zníženie frekvencie 
močenia, hnačka) kontaktujte:
• počas pracovného dňa svojho všeobcného lekára 
• v pracovných dňoch od 16:00 – 22.00 Ambulantnú 
pohotovostnú službu (APS) pre dospelých alebo deti 
• počas víkendu 07:00 – 22:00 Ambulantnú 
pohotovostnú službu (APS) pre dospelých alebo deti
• v krajnom prípade volajte operačné stredisko 112

4. UKONČENIE KARANTÉNY
• vaša izolácia sa končí na 5. deň 
v prípade, že v posledný
deň už nemáte žiadne príznaky 
choroby a cítite sa dobre
• vo vlastnom záujme si vykonajte samotest
• ak sa stále necítite v poriadku, zostaňte v izolácii 
a kontaktujte svojho lekára

DÔLEŽITÉ RADY NA ZÁVER
• nezabudnite chrániť seba a svojich blízkych zodpovedným 
prístupom k zvládaniu ochorenia COVID-19
• kontakty na svoju obec/mesto nájdete na ich webovej stránke
• v prípade ďalších otázok súvisiacich s ochorením COVID-19 
môžete využiť covid-linku Žilinského kraja:

0915 396 428
0918 829 989

www.zilinskazupa.sk

podporné lieky pri domácej liečbe:

Teplota, bolesť hlavy: Paracetamol max. 4 x 500-1000mg/24 hod. pre pacienta nad 50 kg, odstup medzi dávkami min. 4 hod.
Upchatý nos, výtok z nosa: voľnopredajné spreje či kvapky do nosa dostupné v lekárni, neužívať pravidelne dlhšie ako 7 dní
Bolesť hrdla: voľnopredajné spreje do hrdla či pastilky dostupné v lekárni, po užití min. 30 min. nejesť a nepiť
Kašeľ: voľnopredajné lieky podľa typu kašľu – antitusiká pri suchom a mukolytiká pri vlhkom kašli
Podpora imunity: vitamín C (max. 2 gr.), vitamín D (3000 J), zinok a iné (kurkuma)

• ďalšie rady, ako podporiť liečbu v domácom 
prostredí:
- pokoj na lôžku, vysoký príjem vitamínov, 
telefonický kontakt s blízkymi a priateľmi, 
udržiavanie mentálnej pohody, trávenie času 
relaxačnými aktivitami (čítanie, pozeranie TV)
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Mesto v minulom roku podalo 17 projektov na 
financovanie z eurofondov a iných mimoroz-
počtových zdrojov v hodnote 3,69 milióna eur. 
Získalo 1,136 milióna na štyri projekty. V štádiu 
prípravy a schvaľovania je osem ďalších pro-
jektových zámerov za približne 2,2 milióna eur. 
Informovala o tom v novembri na mestskom 
zastupiteľstve Ivana Bobrovská, vedúca odde-
lenia projektového manažmentu a cykloturisti-
ky MsÚ.

„Čo sa týka cyklodopravy a cykloinfraštruk-
túry, pracujeme na príprave dvoch väčších 
projektov s možnosťou zapojenia sa do výziev 
z eurofondov. Ide o cyklotrasu MartinKošúty – 
priemyselná zóna a MartinOdtoky – Košťany,“ 
uviedla v správe.

Čo sa robí v rámci schválených projektov
V zozname štyroch podporených projektov 
v minulom roku je získanie financií (489 600 €) 
na preplatenie miezd tridsiatich opatrovateliek, 
ktoré pracujú v teréne a opatrujú 111 klientov. 
Sumu 48 800 € získalo mesto na vybudovanie 
inkluzívneho detského ihriska medzi ulicami C. 
Majerníka a F. Štefunku v Košútoch a 596tisíc 
eur na vybudovanie vnútroareálových komuni-

kácií a sociálneho zázemia v Športparku Pltní-
ky. Na inteligentné monitorovanie cyklotrasy 
Martin – Vrútky má mesto 2tisíc eur z dotácie 
Žilinského samosprávneho kraja.

V hre je aj nová expozícia hasičského múzea
V procese schvaľovania má Martin projekty za 
približne 2,2 milióna eur. Sú medzi napríklad 
revitalizácia Námestia protifašistických bojov-
níkov na Podháji za takmer 650tisíc eur, vy-
budovanie prístreškov na bicykle a kolobežky 
pred budovou MsÚ a pred základnými školami 
Hurbanova a Kronera za približne 135tisíc eur, 
vybudovanie environmentálneho centra za Ha-
sičským múzeom v SIMe za viac ako 707tisíc 
eur a vybudovanie novej expozície spomínané-
ho múzea venovanej priemyselným odvetviam 
Martina, ako sú pivovar, strojárne, nábytká-
reň, tlačiarne a podobne v hodnote približne 
414tisíc eur.

Mesto chce kúpiť kompostéry
V tomto balíku projektov sú aj žiadosti na 
výstavbu detského ihriska pri ZŠ na Dolin-
ského ulici v Priekope, ale aj na nákup tisícky 
kompos térov na zhodnotenie biologicky roz-

ložiteľného odpadu.
Mesto sa tiež uchádza, v rámci výzvy Minis-

terstva dopravy a výstavby SR, o vybudovanie 
bezpečného parkovania pri základných ško-
lách, a to v objeme 60tisíc eur.

Myslelo sa aj na asistentov bývania

V minulom roku bolo mesto úspešné vo viace-
rých projektoch, na ktoré získalo mimorozpoč-
tové zdroje. Jedným z nich bolo zlepšovanie 
bývania pre marginalizované rómske komuni-
ty, v rámci ktorého mesto chce zrekonštruovať 
18 bytových jednotiek v dome na Ulici Ambra 

Martin chce z eurofondov financovať 
aj cyklotrasy prepájajúce mestské časti
Martin vlani získal peniaze na mzdy opatrovateliek, detské ihrisko v Košútoch, cesty a sociálne záze-
mie v Športparku Pltníky, ale aj na iné projekty.

V rámci Európskeho týždňa mobility, ktorý je jedným 
z pilierov aktivít venovaných alternatívnej doprave 
v Martine, mesto v minulom roku organizovalo aj 

viacero podujatí pre deti a seniorov.
Foto: archív mesta MT

Máme rozrobené ďalšie žiadosti na 
rozhodujúce investície, verím, že budú 
úspešné a Martin sa bude môcť ďalej 
rozvíjať.

Ján Danko
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Pietra. Získalo naň takmer 405tisíce eur, v sume 
sú naplánované i výdavky na asistentov bývania 
pre lokality Bambusky a Ambrák.

V závere minulého roka projekt prechádzal 
procesom kontroly verejného obstarávania do-
dávateľa rekonštrukčných prác, tie by sa mali 
skončiť do pol roka od výsledku kontroly.
Jasle, audity a sociálnozdravotné služby

V balíku mimorozpočtových zdrojov sú aj ďal-
šie projekty. Šesť mesiacov má napríklad trvať 
rekonštrukcia detských jaslí na Furdekovej ulici 
v MartineZáturčí. Stavenisko bolo odovzdané 
v októbri minulého roka, mesto na jasle získalo 
vyše 370 000 €.

Sumu 57 400 € mesto malo aj na vypracova-
nie účelových energetických auditov a prípravu 
projektu garantovaných energetických služieb. 
Vypracovaných bolo sedem účelových auditov, 
pre garantované služby boli navrhnuté len tri – 
budova Daňového úradu na Jesenského ulici, 
objekt sociálnozdravotných služieb na Ulici B. 
Bullu a objekt Denného centra na Škultétyho 
ulici.

Pokračuje sa v propagácii alternatívnej do-
pravy
V minulom roku v meste ukončili výstavbu cyk-
lotrasy Martin – Vrútky, financovanej aj z regi-
onálneho operačného programu, za takmer 
1,9 mil. eur, realizoval sa aj projekt venovaný 
podpore a zvyšovaniu kvality terénnej sociálnej 
práce, ale aj viaceré rozsahom menšie aktivity 
venované propagácii mesta, napríklad projekt 
Modrotlač, Ukáž mi moje mesto a iné. Martin už 
po štvrtý raz zvíťazil v konkurencii 91 samospráv 
v kampani Do práce na bicykli v rámci Európske-
ho týždňa mobility.

Aktuálna dotačná novinka
Po prvej dotácii v polovici minulého roku minis-
terstvo dopravy a výstavby pridelilo na prelome 
rokov Martinu ďalšiu dotáciu vo výške 6 118 €. 
Je určená na rozvoj cestovného ruchu.

„Hoci táto čiastka sa na prvý pohľad nemu-
sí zdať vysoká, no v situácii, v akej sa cestov-
ný ruch postihnutý pandémiou nachádza, tiež 
pomôže. Máme rozrobené ďalšie žiadosti na 

rozhodujúce investície, verím, že budú úspešné 
a Martin sa bude môcť ďalej rozvíjať,“ zhodnotil 
primátor mesta Ján Danko.

Financie sa použijú na propagáciu Martina 
a regiónu ako významného centra cestovného 
ruchu na Slovensku. Predošlú dotáciu mesto 
využilo na dotlač propagačných materiálov, 
tvorbu interaktívnej mapy a fotobanku, ale aj 
na projekt Minulosť je dnes – Martin, ktorý na 
výstave predstavil nový uhol pohľadu na známe 
ulice či budovy mesta.

Mesto dostalo tiež dotáciu ministerstva finan-
cií na obnovu sídla bývalej Advokátskej komory, 
ale aj pravidelnú dotáciu na Národný cintorín.

Poslanci zacielili na priority
V súvislosti s predloženou správou na novem-
brovom rokovaní mestského zastupiteľstva 
poslanci požiadali vedenie mesta, aby vypra-
covalo koncepciu prioritných zámerov rozvoja 
Martina, vrátane lokality Pltníky, s víziou uchá-
dzať sa o financovanie projektov zo zdrojov Eu-
rópskej únie. Na financovanie z tohto zdroja má 
byť pripravených, a to až do štádia projektovej 
dokumentácie, minimálne päť projektov.

„V tomto roku mesto podalo už päť ďalších 
žiadostí – medzi nimi na refundáciu tréningovej 
haly na Podháji, nové tribúny do areálu na Plt-
níkoch, rekonštrukciu Robotníckej ulice či zeleň 
v Záturčí. Spolu za viac ako milión eur,“ uzatvára 
Ivana Bobrovská.

Viera Legerská

Z eurofondov získalo mesto 
časť financií na výstavbu cyklo
trasy Martin – Vrútky, aktuálne 
k nim pribudli aj financie kraja 

na jej monitorovanie.
Foto: archív mesta MT

Športpark Pltníky – mesto získalo 
financie na vybudovanie vnútro-
areálových komunikácií a sociál-

neho zázemia v tomto športovom 
areáli.

Foto: archív mesta MT
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Je druhý februárový štvrtok, krátko pred dva-
nástou hodinou prichádzame do jedálne na 
Škultétyho ulici v Martine. Za stolom práve se-
dia a obedujú martinskí seniori a seniorky, po-
pritom sa navzájom rozprávajú. 

Chlapi akurát rozoberajú úvodné olympijské 
vystúpenie slovenských hokejistov, ktorí ne-
stačili na Fínov, a popritom si pochutnávajú na 
špenátovej polievke s liatymi haluškami a mle-
tým rezňom so syrom a zemiakovou kašou.

Tanier sa rýchlo vyprázdnil
„Pozrite sa, mám už takmer prázdny tanier,“ 
s úsmevom odpovedá Ivan Kolaja, ktorého sme 
sa na úvod spýtali, či mu chutí.

Na obedy do širšieho centra mesta dochádza 
každý deň z Košút. Najčastejšie autom, keďže 
ho už nohy neposlúchajú tak, ako by chcel.

„Je to hádam už aj sedemnásť rokov, patrím 
k stálym zákazníkom. Pokiaľ môžem, chodím na 
obedy každý deň. Žijem sám, nemusím sa mo-
tať v kuchyni. Pochváľte dievčatá, varia skvele. 

Napokon, ja zjem všetko, nie som prieberčivý. 
Strava je chutná, domácky varená, čo je veľké 
plus. Mesačne ma to teraz vyjde niečo vyše 
40 €, povedzte mi, kde v reštaurácii by som sa 
za takú sumu celý mesiac prestravoval. Jasné, 
že nikde. Naozaj som úprimne rád, že mesto 
Martin takúto službu nám seniorom poskytuje,“ 
zdôrazňoval pán Ivan.

Za ďalšie obrovské plus pravidelných obedov 
označil to, že sa môže stretávať s ľuďmi.

„Nám starším dobre padne, keď sa máte 
s kým porozprávať. Preberieme rôzne témy, 
teraz, keďže je olympiáda, dominuje šport. Aj 
takto sa dá spestriť všedný deň,“ netajil spokoj-
nosť Ivan Kolaja.

Na obedy prakticky každý deň už štvrtý rok, 
možno piaty, chodí aj pani Danka. Býva pod 
Slovenskou národnou knižnicou, do jedálne to 
nemá až tak ďaleko.

„Cez pracovný týždeň som sama doma, tak-
že je mi výhodnejšie sa sem prísť najesť. Strava 
je rozmanitá, vyberať si môžeme z dvoch jedál 

a naozaj niekedy je aj ťažké rozhodnúť sa pre 
jedno, keďže viem, že by som si na oboch po-
chutila. A ešte jedno vám poviem, za tú sumu, 
čo sa tu najem, by som doma pre seba nena-
varila.“

Mnohí seniori a seniorky sa najedia priamo 
v jedálni, no sú aj takí, ktorí si obed domov do-
nesú v obedári.

„Beriem obed aj pre manželku, doma sa 
spolu najeme. Bývam na Ulici Ambra Pietra, 

Najviac im chutia domáce pečené buchty, 
obľúbené sú aj bryndzové halušky
Za to, čo dajú seniori za obed v mestskej jedálni, si doma jedlo nenavaria.  Pre martinských dôchod-
cov je to veľká pomoc. No nejde len o peniaze. Sú radi, že sa na obedoch stretávajú s ľuďmi. 

Jozef Kudlička si obed pre seba i manželku donesie 
domov v obedári.

Foto: Roman Kopka

Pokiaľ môžem, chodím na obedy 
každý deň. Žijem sám, nemusím sa 
motať v kuchyni. Pochváľte dievčatá, 
varia skvele.

Ivan Kolaja
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nemám to tu ďaleko. Aj sa trochu prejdem, 
mám už takú pravidelnú trasu. Varia tu cel-
kom dobre, porcie sú slušné. Najradšej máme 
asi halušky s kapustou, no chutia nám aj jedlá 
z hydiny. Jeden obed ma vyjde cez dve eurá, 
za tie peniaze, keď všetko dražie, dnes nekú-
pite nič. Nám seniorom takáto služba veľmi 
pomáha,“ povedal 87ročný Jozef Kudlička.

Starajú sa o pestrú ponuku
O prípravu obedov sa každý pracovný deň sta-
rá desaťčlenná partia žien pod vedením vedú-
cej jedálne Kataríny Tobiášovej.

„Ako ste sa už dozvedeli, okrem polievky 
varíme dve jedlá. Snažíme sa jedálniček zosta-
vovať tak, aby bol pestrý. Vybrať sa dá mäsité 
i bezmäsité jedlo. K polievkam dávame chlebík, 
k hlavnému chodu aj ovocie, niekedy rôzne 
mliečne výrobky, napríklad jogurty či smota-
nové krémy, a občas aj nejakú tu maškrtu v po-
dobe sladkosti," povedala Katarína Tobiášová.

Najobľúbenejším jedlom sú jednoznačne 
domáce pečené buchty, či už plnené s lekvá-
rom, tvarohom alebo jablkom a makom. Našim 
stravníkom chutia aj dukátové buchtičky, no 
radi si pochutnajú aj na koláči s mrveničkou. 
Často sa „zapráši aj po bryndzových haluškách, 
no a, samozrejme, v rebríčku obľúbenosti je aj 
vyprážaný rezeň. A či sú naši stravníci spokoj-
ní? Drvivá väčšina áno, hoci občas aj motyka 
vystrelí. Nenadarmo sa hovorí, že sto ľudí, sto 
chutí,“ pripomenie známe slovenské porekadlo 
vedúca jedálne. Roman Kopka

„Varia tu dobre a ešte sa má aj s kým pozhovárať,“ 
netajil spokojnosť s obedmi pre seniorov Ivan Kolaja, 

na snímke vpravo. Foto: Roman Kopka

Stravná jednotka sa v súčasnosti pohybuje 
od 1,70 do 2,40 eura.  Za dovoz sa pripláca 
35 centov.

V jedálni na Škultétyho ulici v Martine môžu 
denne navariť až 480 obedov pre seniorov. 
A hoci záujem by bol aj vyšší, viac im neu-
možňujú súčasné kapacity.

„Áno, máme aj poradovník, aktuálne ne-
vieme uspokojiť všetky žiadosti, ktoré k nám 
prichádzajú. Obedy poskytujeme obyvate-
ľom mesta Martin, ktorí v prvom rade dovŕšili 
dôchodkový vek. Prioritne však občanom 
s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. ob-
čanom s nepriaznivým zdravotným stavom, 
ktorý im znemožňuje samostatne si pripraviť 
stravu, prípadne sa dostaviť do jedálne, kde 
sa stravovanie poskytuje,“ vysvetlila Tatiana 
Červeňová, viceprimátorka mesta Martin.

Chutne, zdravo a lacno
Počty obedov sa každý deň menia, niektorí 
stravníci si ich objednávajú pravidelne – päť-
krát v týždni, ďalší len v určité dni.

„Napríklad vo štvrtok 10. februára sa v je-
dálni naobedovalo alebo si po obed prišlo 
153 seniorov a senioriek. Veľká časť obe-
dov – v tento deň to bolo až 328, sa rozváža 
do domácností po celom Martine. Za jeden 
obed naši dôchodcovia zaplatia od 1,70 do 
2,40 eura, závisí to od výšky ich dôchodku. 
Za donášku obeda priamo domov sa účtuje 
35 centov. Mzdy zamestnankýň, prevádzku 
a vybavenie kuchyne, ktoré je na kvalitnej 
úrovni, financujeme z rozpočtu mesta. So
ciálna oblasť je pre nás prioritou,“ zdôrazňuje 
Tatiana Červeňová, ktorú teší aj spokojnosť 
klientov.

„Možno sa semtam objaví aj kritický hlas, 
no pozitívne ohlasy vysoko prevažujú. Se-

niori si pochvaľujú pestrosť stravy a aj ceny 
obedov, zvlášť v súčasnom období, keď aj 
potraviny výrazne zdraželi. Veľmi rada sa za 
odvedenú prácu poďakujem všetkým ku-
chárkam, ktoré vedie vedúca jedálne Kata-
rína Tobiášová. Oceňujem aj kvalitnú prácu 
vedúcej nášho odboru sociálnej starostlivosti 
Kataríny Fučelovej a jej tímu,“ zdôraznila vi-
ceprimátorka mesta Martin.

Denné centrum pre seniorov a aj jedáleň 
na Škultétyho ulici čoskoro prejde zásadnou 
rekonštrukciou a aj rozšírením priestorov.

„Vznikne tu ďalšie komplexné centrum so-
ciálnych služieb, ktoré vytvorí aj 36 lôžok pre 
seniorov, resp. pre ľudí, ktorí sú odkázaní na 
opatrovateľskú službu. Zväčšia sa aj klubové 
priestory a v neposlednom rade rozsiahlou 
úpravou prejde aj kuchyňa, čo nám umožní 
navýšiť kapacity prípravy obedov možno až 
na 600 denne. Zabezpečovať tu chceme aj 
stravu pre centrum sociálnych služieb, ktoré 
vznikne na Podháji,“ povedala Tatiana Červe-
ňová, viceprimátorka mesta Martin.

Stravovanie seniorov sa nepreruší
Ani počas rekonštrukcie Denného centra 
a jedálne na Škultétyho ulici, ktorá by sa 
už čoskoro mohla rozbehnúť, momentálne 
prebieha proces verejného obstarávania, sa 
neprestane s prípravou obedov pre senio-
rov. Po prieskume trhu, oslovených bolo 11 
stravovacích prevádzok, padlo rozhodnutie, 
že časť obedov sa bude variť a podávať v je-
dálni ZŠ P. Mudroňa v Martine. Seniori budú 
mať na obed vyhradený čas tak, aby sa ne-
miešali so žiakmi školy. Samozrejme, priesto-
ry jedálne sa medzi výdajmi obedov budú 
upratovať a dezinfikovať.

Obedy, ktoré sa budú rozvážať do domác-
nosti, sa budú variť v jedálni SZŠ Tomáša Za-
novita na Severe. Roman Kopka

Kapacita prípravy obedov 
sa po rekonštrukcii kuchyne zvýši

Vedúca odboru sociálnej 
starostlivosti Katarína 
Fučelová, vedúca Den-
ného centra a jedálne 
Katarína Tobiášová  
a viceprimátorka mesta 
Martin Tatiana Červeňová 
na porade o logistike 
vydávania obedov počas 
chystanej rekonštrukcie.
Foto: Roman Kopka
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i Pred vystupovaním stlačte červené
tlačidlo STOP.
If you wish to get off at the next stop,
use the red STOP button.
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Mimoriadny režim 
až do začiatku marca

Štvrtá vlna pandémie koronavírusu, ktorej 
dominuje variant omikron, zasiahla aj pre-
vádzku MHD v Martine. Z dôvodov ocho-
rení vodičov, resp. rôznych karanténnych 
opatrení, bol Dopravný podnik mesta Mar-
tin nútený od 3. februára prejsť v rámci ces-
tovných poriadkov do tzv. prázdninového 
režimu, čo v praxi znamená, že niektoré 
spoje boli dočasne zrušené. Zachovaná na-
ďalej je však školská linka č. 9.

„Boli dni, keď nám pre ochorenie či karan-
ténu chýbalo aj 20 šoférov, na čo sme mu-
seli reagovať. Samozrejme, každým dňom 
sa situácia mení, dúfame, že sa už zásadne 
nebude zhoršovať. V mimoriadnom režime 
budeme fungovať do 7. marca,“ povedal 
Ján Slamka, riaditeľ DPMM.

(KP)

Presunú zastávku 
vo Vrútkach

Autobusová zastávka MHD vo Vrútkach pri 
železničnej stanici sa bude o pár metrov 
presúvať, čo umožní, aby sa mohli autobusy 
navzájom na úzkej ceste obiehať.

„S presunom začíname 15. februára, sľu-
bujeme si od toho aj eliminovania meška-
nia, ktoré práve na tejto zastávke najviac 
vznikalo. Opraví sa aj poškodený prístrešok, 
ku ktorému nedávno došlo,“ vysvetlil Ján 
Slamka, riaditeľ DPMM.

Asfaltovanie nástupnej časti bude zreali-
zované v jarných mesiacoch, keď to klima-
tické podmienky dovolia. (KP)

STRUČNE

Foto: Roman Kopka
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Cieľom zámeny nehnuteľností je vytvoriť zadnú 
zásobovaciu komunikáciu s približne dvadsiat-
kou parkovacích miest, ktorá obslúži viaceré ne-
hnuteľnosti zo zadných traktov a odľahčí pohyb 
vozidiel po pešej zóne.

Dom na Ulici Viliama Paulínyho Tótha (býva-
lé sídlo Amavetu, predtým bytový dom) je už 
od roku 2014 odpojený od inžinierskych sieti 

a chátra. Mesto nemá peniaze na jeho prevádz-
ku a údržbu. Súčasťou zámeny je aj zloženie 
204 000 € pri podpise zámennej zmluvy na účet 
mesta, čo je rozdiel v hodnote nehnuteľností, 
ktoré tvoria jej predmet.

Zámena má svoj príbeh
Tomuto rozhodnutiu predchádzalo aj množ-

MČ STRED

Zamenili dom za pozemky, 
pomôže to pešej zóne
Poslanci MsZ schválili zámenu nehnuteľností (dom s pozemkom 
na Ulici Viliama Paulinyho Tótha) za viaceré pozemky v blízkosti 
Mudroňovej ulice. Pomôže to vyriešiť zadnú zásobovaciu komu-
nikáciu, čo má odľahčiť pohyb vozidiel po pešej zóne. 

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

stvo rokovaní a práce poslancov mestskej časti 
Stred. Uzneseniami tamojšieho výboru a MsZ 
začalo vedenie mesta pred dvomi rokmi roko-
vať s majiteľmi pozemkov zo západnej strany 
historickej časti pešej zóny s cieľom sprístupniť 
zásobovaciu komunikáciu z Ulice Pavla Mudro-
ňa.

V súlade s územným plánom zóny bolo ich 
cieľom odľahčiť, resp. vytesniť dopravu z pešej 
zóny a umožniť prejazd a zásobovanie obcho-
dov a služieb zo západnej strany. Mesto začalo 
rokovať s majoritným vlastníkom pozemkov 
Tiborom Kočvarom, ktorý po vzájomnej doho-
de podal žiadosť o zámenu nehnuteľností.

Podľa znaleckých posudkov bola hodnota 
nehnuteľností T. Kočvaru (asfaltové spevnené 
plochy a parkovacie plochy) 148 000 €, hodno-
ta nehnuteľnosti mesta Martin (bývalá budo-
va Amavetu na Ulici Viliama Paulínyho Tótha) 
352 000 €. Rozdiel hodnoty zamieňaných ne-
hnuteľností vo výške 204 000 € uhradí podni-
kateľ mestu Martin.

Prečo sa to stalo
Predseda VMČ Stred Bruno Horecký zhrnul na 
rokovaní MsZ poltucet výhod pre mesto, kto-
ré prístupovou a zásobovacou komunikáciou 
z Mudroňovej ulice získa. Predovšetkým sa do-
siahne zásobovanie prevádzok na pešej zóne 
zo západnej strany, dôjde k minimalizácii po-
hybu zásobovacích vozidiel v pešej zóne a šet-
rí sa aj dlažba. V pešej zóne nebudú chodci 
ohrozovaní vozidlami a v blízkosti prístupovej 
komunikácie pribudnú nové parkovacie mies-
ta. Nezanedbateľným je aj príjem do mestskej 
pokladne a nový život pre doteraz nevyužívanú 
budovu, ktorú podnikateľ mieni zrekonštruo-
vať. (VL, BH)

Fotografia vľavo: Bývalé sídlo Amavetu už mestu 
nepatrí. Budovu čaká rekonštrukcia.

Fotografia hore: Obslužná komunikácia z Ulice Pavla 
Mudroňa – terajší stav.
Foto: Bruno Horecký

Približne 100 m od hlavnej pošty je vjazd na spomí-
nanú zásobovaciu komunikáciu.  

Foto: Bruno Horecký

Zásobovacia komunikácia vedie až na pešiu zónu.
Doteraz ju lemovalo chaotické parkovanie.

Foto: Bruno Horecký
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Pripravený materiál čaká na šikovné ruky.
Foto:  Jana Cikhartová

Objekt bol postavený v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia, rekonštrukciu už potreboval 
ako soľ. V sprievode predsedu výboru mestskej 
časti Tomáša Zanovita sme sa išli pozrieť, ako 
práce napredujú.

„Všetko ide podľa plánu. V tomto období 
prebiehajú vnútorné práce, vonkajšie sa mo-
mentálne vzhľadom na počasie nedajú vyko-
návať,“ povedal nám. Zdôraznil, že sa nechcú 
v budúcnosti vyhovárať na pandémiu a meš-

kanie, preto rekonštrukciu rozbehli, no zároveň 
dbajú na to, aby dodávateľské firmy mysleli na 
zdravie a bezpečnosť svojich ľudí.

Stavebné úpravy sa dotýkajú najmä úpravy 
vnútornej dispozície priestorov, ako sú prieč-
ky a podlahy, ale výmenu potrebuje osvetlenie 
i sanita tak, aby priestory vyhovovali všetkým 
aktuálnym požiadavkám na zariadenia tohto 
typu. Remeselníci opravujú i vnútorné omietky, 
komplexne rekonštruujú vnútorné rozvody, dbá 

sa o výmenu elektroinštalácie, nový bude sys-
tém výmeny vzduchu i vykurovania.

„Všetky v stavbe navrhované materiály a za-
riadenia sú továrensky vyrábané a vybavené 
potrebnými atestami a certifikátmi. Pri realizá-
cii diela nevznikne žiaden nebezpečný odpad. 
Obalové materiály budú zlikvidované v rámci 
stavby dodávateľskou firmou predpísaným spô-
sobom,“ podčiarkuje poslanec.
 Jana Cikhartová

MČ ZÁTURČIE

V Záturčí budú jasle. Objekt potreboval rekonštrukciu ako soľ

Iba nedávno sme informovali o plánovanej  rekonštrukcii  jaslí v MČ  Záturčie. Sú situované  v kom-
plexe Materskej školy na Ulici Štefana Furdeka.

Zimné mesiace sú ako stvorené na rozhovory 
v kruhu rodiny, ale aj na oživenie spomienok. 
Pandémia nás síce zatvorila do našich obydlí, 
ale nezatvorila dobré nápady v našich hlavách. 
Jeden taký sa zrodil aj u Jána Pokrievku, ktorého 
si Martinčania spájajú s pivom a burzami, ktoré 
k tomuto moku patria.

Keďže v tejto covidovej dobe sa výstavy 
a burzy nekonali, Ján Pokrievka sa dal dokopy 
s Jozefom Fillom a výsledkom ich stretnutí je 
myšlienka oživiť a priblížiť históriu mestskej čas-
ti Priekopa všetkým jej obyvateľom. So svo jim 
nápadom oslovili aj poslancov mestskej časti, 
u ktorých našli okamžite porozumenie.

Vytvorili na facebooku skupinu, ktorá priná-
ša spomienky občanov, ale aj historické doku-
menty, fotografie, zápisky či správy, ktoré môžu 
byť zaujímavé pre všetkých Priekopčanov. Čas 

ukázal, že fanúšikov si našli aj u mladšej gene-
rácie. Poslanci sa preto rozhodli aj touto cestou 
poprosiť všetkých, ktorí majú chuť niečo po 
sebe zanechať, aby sa pripojili a hlavne pode-
lili o spomienky. Vlastne to nič nestojí, možno 
iba trochu času. Veď ak niekto neovláda prácu 

Priekopčania  môžu oživiť  svoje  spomienky  s počítačom, určite môže osloviť deti, vnúčatá či 
pravnúčatá, ktoré môžu pomôcť svojim blízkym 
informácie a dokumentáciu poslať. Staršia ge-
nerácia, ktorá nie je naučená využívať sociálne 
siete, tak môže do užitočnej aktivity zapojiť šir-
šiu rodinu a zachovať tak udalosti Priekopy pre 
budúce generácie.

Iniciátori myšlienky uvažujú aj ďalej. V bu-
dúcnosti by radi vydali texty, fotografie, doku-
menty v knižnej podobe. No chce to veľa mate-
riálu a hlavne sponzorov. Dôležité je ale začať 
a zhromaždiť dostatok podkladov, aby sa mohli 
postupne spracovávať.

Ak by ste mali chuť pomôcť a zapojiť sa 
do tejto iniciatívy, pošlite informácie na mail 
priekopa@martin.sk, dostanete patričné usmer-
nenie. Priekopa je súčasťou hrdého Martina, 
mesta, ktoré je známe svojou bohatou kultúrou 
a dejinami, preto je rozumné prispieť do ich ši-
rokého záberu aj priekopskou časťou.
 Janka Cikhartová

Práce v exteriéri musia počkať na priaznivejšie počasie.
Foto:  Jana Cikhartová

Úvodná informácia na facebooku 
pre Priekopčanov.

Foto: archív JC

MČ PRIEKOPA
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Ak si počasie udrží akýtaký zimný charakter, 
tak ľadovú plochu v centre mesta pri budove 
Millenia by mohli Martinčania a Martinčanky 
využívať na korčuľovanie ešte počas jarných 
prázdnin, ktoré sa v Žilinskom kraji začnú  
5. marca.

„Uvidíme, do 10 stupňov Celzia sa dá plocha 
zamraziť, avšak ak na ňu priamo svieti slnko, 
tak už by to bol problém. Minimálne do konca 
februára by sme však chceli mať klzisko v pre-
vádzke,“ povedal Štefan Balošák, riaditeľ Sprá-
vy športových zariadení mesta Martin.

Aj atraktívna telesná
Korčuľovanie v pešej zóne si mnohí ľudia obľú-
bili, a to bez rozdielu veku. Na ploche krúžia aj 
staršie ročníky spolu s tými najmladšími. V čase 
vianočných a novoročných sviatkov miestami 
klzisko doslova praskalo vo švíkoch. Ale záu-
jem zásadne neutíchol ani v ďalších týždňoch.

„Je fajn, že si deti majú kde vybiť energiu, 
keďže opäť prišli dni, kedy nemohli ísť do školy 
a učili sa doma. Naozaj sme za to radi a tešíme 
sa z takejto možnosti na športovanie. Aj výber 
miesta, kde sa klzisko postavilo, je zaujímavý 

Korčuľovanie v centre 
by chceli natiahnuť 
až do jarných prázdnin
Okrem korčuľovania sa ponúkajú aj iné možnosti. Rekreační špor-
tovci si môžu vo večerných hodinách zabehať na atletickom ovále, 
hokejové partie hrajú zápasy v novej hokejovej hale a do budúcna 
si na Pltníkoch prídu na svoje aj priaznivci bežeckého lyžovania.

a pre mnohých i atraktívny. Centrum i napriek 
pandémii opäť trošku ožilo normálnym živo-
tom. Hodinka korčuľovania nám všetkým dob-
re padne. Sme tu v tejto sezóne už asi po ôsmy 
raz, šesťročný syn Ľuboško sa za ten čas stihol 
naučiť korčuľovať,“ tešila sa mamina Zuzana 
Judáková.

Klzisko nedávno v rámci telesnej výchovy 
využili aj štvrtáci zo ZŠ na Ul. Pavla Mudroňa 
v Martine.

„Máme to do centra blízko, bolo by hriechom 
takúto možnosť nevyužiť. Je to oveľa lepšie, 
akčnejšie a zábavnejšie, ako stráviť hodinu na 
školskom dvore,“ myslí si učiteľka Martina Se-
kanová.

Ľadovú plochu pracovníci správy športových 
zariadení upravujú v ranných hodinách, pre ve-
rejnosť je sprístupnená od 10. h doobeda do 
20. h večer. Zabezpečené je aj osvetlenie, re-
flektory sú inštalované na budove Millenia.

„Prvý raz sme klzisko postavili v decembri 
2019 z iniciatívy martinskej radnice, vlani nás 
zastavila pandémia a v tejto sezóne opäť pokra-
čujeme. Nepochybne nás k tomu motivoval aj 
záujem ľudí, ktorí si radi prídu do mesta zakor-
čuľovať. Klzisko sa ujalo a počítame s ním aj do 
budúcna. Je zmysluplné, veď ľudia športujú na 
čerstvom vzduchu,“ podotkol Štefan Balošák.

Martinčania počas zimy využívajú aj iné špor-
toviská, ktoré sú pod správou Športových zaria-
dení mesta Martin.

Behá sa aj v zime
„Aj počas zimy máme pre verejnosť otvorený 
atletický ovál, ak nasneží, snažíme sa pre beha-
nie upraviť dve dráhy. K dispozícii sú pre rekre-
ačných športovcov v čase od 18.30 do 20.30 h. 
A mnohí to aj využívajú, radi si prídu zabehať 
pod umelým osvetlením. Či už partie zo skupiny 
Bežci v Turci, alebo aj zahraniční študenti,“ vy-
svetľuje Štefan Balošák.

Kúsok od atletického štadióna sa nachádza aj 
novopostavená tréningová hala, ktorá je už po 
krátkom uzatvorení opäť v plnej prevádzke.

„Okrem hokejistov MHA či HK Martin a kraso-
korčuliarov je k dispozícií aj verejnosti. Vznikajú 
rôzne partie, ktoré si prídu rekreačne zahrať ho-
kej. Do budúcna, keď „zbalíme“ klzisko v cen-
tre, plánujeme zaviesť aj verejné korčuľovanie. 
I viackrát do týždňa,“ povedal Štefan Balošák.

Bude aj okruh pre bežkárov
Pracovníci Správy športových zariadení mesta 
Martin sa nedávno skúšobne pokúšali spre-
vádzkovať aj lyžiarsky bežecký okruh na Pltní-
koch.

„Vyskúšali sme si zasnežovanie pomocou 
snehového dela, pričom vodu sme čerpali z rie-
ky Turiec. Paradoxne, bola pomerne teplá, čo 
nám robilo problémy pri výrobe snehu. Žiaľ, 
starosti sme mali aj so zapožičaným ratrákom. 
Každopádne, na úpravu lyžiarskych tratí sa už 
postupne pripravujeme. Máme zakúpený stroj, 
ktorý by vedel ťahať zariadenie na úpravu tra-
tí, zadovážili sme snežné pásy a potrebujeme 
ešte dokúpiť stroj na vytvorenie bežeckej sto-
py. Verím, že čo sa teraz nepodarilo dotiahnuť 
do zdarného konca, už v budúcej zime problém 
nebude, a pre Martinčanov, ktorí majú radi bež-
kovanie, pripravíme pekný približne 800metro-
vý lyžiarsky okruh,“ ukončil rozprávanie Štefan 
Balošák. Roman Kopka

Je fajn, že si deti majú kde 
vybiť energiu.
  Zuzana Judáková

Korčuľovanie v centre mesta si rýchlo našlo svojich 
priaznivcov.

Foto: Roman Kopka
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Minulý rok mesto Martin ukončilo II. etapu 
budovania Športparku na Pltníkoch. V areáli 
futbalového štadióna, na ktorom je položený 
umelý trávnik, vyrástla nová budova s kom-
pletným zázemím pre športovcov.

Úplne nová je aj prístupová cesta s desiat-
kami parkovacích miest, pribudli aj verejné 
toalety či skladové priestory. Modernému 
športovisku už prakticky chýbajú len tribúny 
pre divákov. Zmeniť by sa to malo už v tomto 
roku.

„Vo východnej časti areálu chceme vybu-
dovať dve štvorradové prestrešené tribúny so 
šikmou strechou a s kapacitou 2x130 miest na 
sedenie s dvomi vnútornými prechodmi,“ na 
januárovom zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva informovala poslancov a poslankyne Iva-
na Bobrovská, vedúca oddelenia projektového 
manažmentu a cykloturistky MsÚ v Martine.

Eurá z Eura aj do Martina?
Výstavba tribún by stála 107 040 €, pričom 
mesto Martin by 50tisíc eur mohlo získať 
z výzvy Slovenského futbalového zväzu EURÁ 
z EURA na podporu výstavby a rekonštrukcie 
futbalovej infraštruktúry pre kluby, ktoré vyu-

žívajú svoju tréningovú a zápasovú prax pre 
mládežnícke družstvá.

Uchádzači o finančnú podporu musia spĺňať 
podmienku, že majú v súťažiach SFZ, RFZ ale-
bo ObFZ minimálne jedno mládežnícke muž-
stvo. Oprávnené sú výdavky na tréningové ih-
riská s umelou alebo prírodnou trávou, hlavné 
hracie plochy, tribúny, športové zázemie, zav-
lažovacie systémy a osvetlenia hracích plôch.

Tieto podmienky v Martine spĺňame, aktuál-
ne má MŠK Fomat Martin v príprave 11 futba-
lových tímov v rôznych vekových kategóriách. 
Na výzvu je určených 2,55 milióna eur, maxi-
málna výška dotácie je 50tisíc eur. Zvyšných 
57 040 € by mesto Martin uhradilo z rozpočtu, 
s čím jednohlasne súhlasili aj všetci prítomní 
poslanci a poslankyne.

Mohli by sa vrátiť domov
Ak by sa tribúny vybudovali, tak už by nič ne-
stálo v ceste tomu, aby sa majstrovské zápasy 
III. ligy mužov, kde martinský Fomat aktuálne 
úspešne pôsobí, mohli po dlhých rokoch opäť 
hrať na martinskej pôde. V prebiehajúcej sezó-
ne má Fomat domáce ihrisko v Žabokrekoch.

Roman Kopka

Na tribúny by mohol 
prispieť aj futbalový zväz
Zápasy martinských futbalistov by z dvoch tribún mohlo sledovať 
260 sediacich divákov.

Na futbalovom ihrisku na Pltníkoch zatiaľ
chýbajú tribúny, čoskoro sa to zmení.

Foto: Igor Pĺž

Detská tour Petra 
Sagana premiérovo 
zavíta aj do Martina

Najmladší nadšenci cyklistiky a fanúšiko-
via Petra Sagana už nemusia cestovať po 
Slovensku, aby si splnili svoj sen. Detskú 
tour Petra Sagana si budú môcť užiť 
priamo v Martine na letisku v Tomčanoch. 
Termín podujatia ešte nie je určený  
a budeme vás o ňom včas informovať.

„Som nesmierne rád, že v Martine privíta-
me toto populárne detské športové po
dujatie. Peter Sagan pochádza z neďalekej 
Žiliny, a tak verím, že inšpiruje aj množstvo 
mladých Martinčanov. Je predsa dôkazom, 
že tvrdou prácou a odhodlaním sa dá do-
siahnuť úspech,“ povedal na margo chys-
tanej zaujímavej akcie Ján Danko, primátor 
mesta Martin.

Detská tour bude prevažne súčasťou se-
riálu horských cyklomaratónov Slovak XCM 
tour, čo znamená, že v jeden deň si môžu 
na svojich tratiach zasúťažiť nielen deti, ale 
aj rodičia.

Na podujatí bude množstvo výstavných 
stánkov, detské divadelné predstavenia 
a nebudú chýbať ani prekvapenia. Všetci 
účastníci sa môžu tešiť na účastnícke listy 
s podpisom Petra Sagana. Pre najlepších 
kategóriách sú pripravené poháre a me-
daily Petra Sagana.

(RED, ZK)

Detská tour Petra Sagana sa na 
Slovensku teší veľkej obľube.
Ilustračné foto: detskatour.sk
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Dotácia v mestských školách na rok 2022 pre 
dieťa MŠ predstavuje 2 730 eur, v MŠ so špe-
ciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 
2 920 eur, na žiaka ZUŠ v individuálnej forme 
dostanú 1 470 eur, v skupinovej forme 480 
eur.

V školskom klube detí je na žiaka určených 
600 eur, ak ide o ŠKD so špeciálnymi výchov-
novzdelávacími potrebami, tak 1 320 eur. 

Na žiaka CVČ je určených 110 eur, potenci-
álny stravník – žiak základnej školy a základ-
nej školy pre žiakov so špeciálnymi výchov-
novzdelávacími potrebami dostane 180 eur a 
poslucháč jazykovej školy 50 eur.

Súkromné a cirkevné školy musia mať 
zmluvu s mestom
Národná rada SR nedávno aj napriek nesú-
hlasu ZMOSu schválila novelu zákona, ktorá 
obsahuje aj zmenu výšky a spôsobu poskyto-
vania dotácií na mzdy a prevádzku pre zriaďo-
vateľov súkromných a cirkevných škôl a škol-
ských zariadení. 

Bude sa poskytovať na základe uzatvorenej 
zmluvy s mestom Martin a nie podľa všeobec-
ne záväzného nariadenia, ako to bolo doteraz, 
keď dostávali 88 percent z výšky dotácie ur-
čenej pre mestské školy a školské zariadenia.

Celá galéria fotografií aj s textami a mapkami 
bude aj súčasťou novej webovej stránky mesta 
Martin.

Koncom januára a začiatkom februára bola v ZŠ 
P. Mudroňa v Martine inštalovaná výstava de-
vätnástich veľkorozmerných fotografií o histórii 

Zrovnoprávnili výšku dotácií pre školy rôznych zriaďovateľov

V základných umeleckých školách, jazykových školách, materských školách a školských zariadeniach 
zriadených na území mesta už vedia, s akými finančnými prostriedkami na mzdy a prevádzku na žiaka 
môžu od januára počítať.

Školstvo bude potrebovať ešte pol milióna 
eur
Novela nároky všetkých zriaďovateľov zrov-
noprávňuje. Pre mesto to znamená výpadok 
rozpočtu vo výške približne pol milióna eur. 
Tie sa v minulosti využívali aj na financovanie 
dopravnej a environmentálnej výchovy, na 
organizáciu športových postupových súťaží 
žiakov a na dopravu do škôl. Odborné útva-
ry MsÚ momentálne spracovávajú komplexný 
materiál, ktorý má priniesť, ako uviedla vice-
primátorka mesta Tatiana Červeňová, okrem 
iného aj riešenie tohto výpadku.

V mestských školách došlo k presunu výšky 
dotácie
Na januárovom rokovaní mestského zastupi-
teľstva poslanci schválili nový dodatok k VZN 
o určení výšky dotácií. Reagovali tak na doho-
du v komisii školstva, vzdelávania a mládeže a 
riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Pre školy a predškolské za-
riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa 
znižuje dotácia pre individuálnu formu vyučo-
vania v ZUŠ na 1060 eur a zvyšuje sa dotácia 
na školských klub detí na 640 eur a stravníka na 
210 eur. (VL)

Ilustračné foto: Pixabay

Výstava fotografií „Minulosť je dnes – 
Martin“ putuje po školách

a súčasnosti mesta Martin. Výstavu pripravilo 
mesto Martin v spolupráci s oddelením pre stra-
tégiu, regionálny rozvoj a cestovný ruch a prvý-
krát bola sprístupnená verejnosti koncom minu-
lého roka v OC Galéria. V súčasnosti putuje po 
školách, ktoré o výstavu prejavili záujem, pričom 
jej cieľom je priblíženie histórie mesta žiakom 
základných škôl. Výstava má teda nielen kultúr-
ny, ale aj vzdelávací charakter.

Projekt Minulosť je dnes – Martin vznikol 
s cieľom propagácie mesta Martin zaujímavou 
formou fotokoláží historických a súčasných fo-
tografií mesta. Na paneloch pri fotografiách 
pamätihodností nechýbajú texty s faktami o his-
torických budovách v centre mesta. Sprievodný 
text k fotografiám dopĺňa mapka mesta s grafic-
kým vyznačením, kde sa daná budova nachádza.

Celá galéria fotografií aj s textami a mapka-
mi bude súčasťou novej webovej stránky mesta 
Martin, takže Martinčania aj ostatní návštevníci 
si galériu fotografií budú môcť pozrieť čoskoro 
aj v pohodlí domova. Bruno Horecký

foto: Bruno Horecký
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Výstava už síce má svoje finále za sebou, no fo-
tograf sa svojou tvorbou aktuálne prezentuje aj 
v Literárnom múzeu SNK v rámci projektu Ces-
tou života o P. O. Hviezdoslavovi.

Takmer na deň presne uprostred časového 
rozmedzia výstavy Krížom krážom objektívom, 
ktorá bola do 8. februára inštalovaná v Turčian-
skom kultúrnom stredisku v Martine, sa uskutoč-
nilo v jeho klube aj stretnutie s autorom Micha-
lom Lašutom.

Na výstavu vybral fotografie z kľúčových po
dujatí strediska, ktoré vlani organizátorsky za-
strešovalo.

„Nebolo ich pre pandémiu veľa, ale tie, ktoré 
sme organizovali, či už to boli Turčianske sláv-
nosti folklóru, AMFO, Turčianske javisko či Scé-
nickú žatvu, si kultúrna verejnosť určite pamä-
tá. Nesmel na nich chýbať náš dvorný fotograf 
Michal Lašut,“ povedala v úvode metodička TKS 
Ivana Bednáriková, ktorá stretnutie moderovala.

„Je vždy ochotný prísť, stráviť s nami na nich 
čas a vystihnúť ich dôležité okamihy,“ doplnila.

Aj preto vznikol nápad na tému výstavy. Boli 
na nej dve desiatky fotografií predovšetkým 
z divadla a folklóru. To sú domény, na ktoré sa 
fotograf vo svojej tvorbe orientuje. „Viac rokov 
som folklór tancoval, poznám zázemie javiskovej 
prezentácie folklóru a divadla, na podujatiach 
tohto typu som ako doma,“ povedal.

Fotoštafetu prevzal po svojom otcovi Filipo-
vi Lašutovi. Pred desiatimi rokmi legenda tur-
čianskej fotografie tragicky zahynula. Spolu so 
synom zdieľali fotokomoru i spoluprácu na via-

cerých projektoch, medzi nimi bola aj vydava-
teľská činnosť. O viacerých z nich sa na stretnutí 
hovorilo.

Michal Lašut sa rozhovoril aj o práve prebie-
hajúcej výstave v Literárnom múzeu SNK Cestou 
života, ktorá je venovaná bardovi slovenskej 
poézie P. O. Hviezdoslavovi. Bude trvať do kon-
ca apríla. Počas jej prípravy dostal na starosť 
fotografie, ale aj výrobu rôznych edukatívnych 
pomôcok. Tamojšia výstava je totiž koncipova-
ná tak, aby sa na nej mohla organizovať hodina 
literatúry. Viera Legerská

Krížom krážom 
s fotoaparátom v ruke
Krížom krážom objektívom – taký názov mala v skratke výstava fo-
tografií Michala Lašuta v klube Turčianskeho kultúrneho strediska, 
ktorými mapoval podujatia tejto inštitúcie v minulom roku. 

Turčianska 
knižnica hľadá 
Knihu Turca 2021

Turčianska knižnica už po štrnásty raz 
vyhlasuje anketu o najkrajšiu a najzaujímave-
jšiu knihu. Podmienkou zaradenia titulu
do ankety sú publikácie, ktoré vyšli 
v roku 2021, viažu sa svojím obsahom 
na región, a to prostredníctvom autorov
alebo tém.

Začiatok každého roka v turčianskom regióne 
ozvláštňuje anketa o Knihu Turca. Vyhlasuje ju 
Turčianska knižnica v Martine, ide už o jej 14. roč-
ník, v rámci ktorého sa hľadá najkrajšia a najzaují-
mavejšia kniha, tentoraz za rok 2021, ktorá sa svo-
jím obsahom či autorom viaže k regiónu Turiec.

Aké sú podmienky účasti v ankete? Predo-
všetkým, knihy treba do nej prihlásiť. Môžu tak 
urobiť autori, vydavatelia alebo čitateľská verej-
nosť, stačí tak urobiť na adresu Turčianskej kniž-
nice do 28. februára. Nominované knihy budú 
už tradične rozdelené do dvoch kategórii – na 
odbornú literatúru a beletriu.

O knihe Turca sa bude môcť hlasovať od 1. 
marca, a to vypísaním hlasovacieho lístka v Tur-
čianskej knižnici, alebo v online hlasovaní na 
stránke www.turcianskakniznica.sk. S nomino-
vanými knihami sa čitateľská verejnosť môže 
postupne zoznámiť na webstránke a facebooku 
knižnice a vystavené sú aj na pracovisku beletrie 
v Turčianskej knižnici.

Ďalšími dôležitými dátumami tohoročnej an-
kety sú – 8. apríl, v ten deň je naplánované fi-
nále hlasovania. Jeho výsledky vyhlásia 26. aprí-
la. Ocenení budú traja autori v každej kategórii 
s najväčším počtom hlasov. (VL)

KOMENTÁRANINY 
MILANA LECHANA
Prečo sa v zime solia cesty?
Lebo cukor je drahý.

Čo-to o Eve T. zo Záturčia
Hoci sa sotva udrží na ľade, vie vykorču-
ľovať z každej situácie.

Poznatok s. r. o.
Na zimnej rekreácii som zistil, že láska 
kvitne v každom vleku.

V Košútoch
 Máte už nejaké deti, pán kolega?
 Božechráň! Moja žena je taká chladná, 
že mám strach, aby sa nám nenarodil 
snehuliak.

Školo/volo/viny
• Ja tak milujem hokej, že by som na ľade 
aj spal.
• Rada pestujem zimné športy, napríklad 
ležanie v snehu.

Odpočuté na Martinských holiach
Pred každou lyžovačkou si treba precvičiť 
zaobchádzanie s barlami.

Viete? Neviete?
Prečo ženy vo februári rozprávajú menej?
Lebo tento mesiac má len 28 dní.

Michal Lašut (v popredí) pri prezen-
tácii výstavy v Turčianskom kultúr-

nom stredisku.
Foto: Viera Legerská
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Išlo už o štvrtý ročník nesúťažnej výstavnej 
konfrontácie výtvarných umelcov, ktorí ukázali 
rôznorodosť formálnych a ideových postupov 
v súčasnom vizuálnom umení a prístup tvorcov 
pri osvojovaní si knihy ako výtvarného objektu.

Interesantne sa s ňou rozlúčilo aj podujatie 
Stred(t)y s umením, ktoré bolo komentovanou 

Stred(t)y s umením otvárajú dvere galérie
Takmer tri a pol mesiaca trvala v Turčianskej galérii výstava Trienále umenia knihy, ktorá predstavila 
tvorbu autorov zo stredoeurópskeho priestoru. 

prehliadkou výstavy spojenou s rozhovormi 
o nej s fanúšikmi výtvarného umenia. Sprie-
vodcami na nej boli kurátorka výstavy Jarmila 
Kováčová a kurátor Turčianskej galérie Adam 
Galko. Podobné Turčianska galéria pripravuje 
pravidelne každú prvú stredu v mesiaci s cie-
ľom sprístupniť aktuálne výstavné projekty inak 

ako bežným spôsobom a zároveň tak získať 
spätnú väzbu od návštevníkov galérie na jej vý-
stavné výstupy.

Bude mu patriť aj podvečer prvej marcovej 
stredy, téma zatiaľ nie je presne určená, ale 
bude patriť niektorej z nových výstav v Turčian-
skej galérii.  (VL)

Komentované 
prehliadky v Turčianskej 
galérii majú svojich 
priaznivcov.
Foto: V. Legerská

Takto vidí The
Interrelationship (Vzá-
jomný vzťah) Dariusz 

Kaca. 
Foto: V. Legerská
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Bezplatné mediačné poradenstvo pre obyva-
teľov mesta Martin, ktoré je efektívnym pro-
cesom alternatívneho riešenia sporov, a to aj 
v prípade podaných žalôb a súdnych pojed-
návaní, pokračuje aj v tomto roku.

Používa sa aj vtedy, keď obidve strany spo-
ru v už rozbehnutom konflikte nevedia zvlá-
dať záťaž bez pomoci nezávislej osoby.

Mediačné poradenstvo sa najviac osved-
čilo v riešení manželských či partnerských 
konfliktov, dohodách o úprave rodičovských 
práv a povinností voči deťom, v riešení vý-
živného či úprave styku rodičov s deťmi po 
rozvode.

Ale využíva sa aj pri riešení problémov 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
susedskom či komunitnom spolunažívaní, pri 
sporoch občanov so samosprávami, vybavo-
vaní reklamácií, pri zákazníckych vzťahoch, 
spotrebiteľských sporoch, pracovnopráv-
nych konflikoch a podobne.

Záujemcom mediátorka Iveta Gallová po-
skytne informáciu o tom, čo je mediácia 
a posúdi vhodnosť konkrétneho sporu na 
riešenie prostredníctvom mediácie.

Bezplatné mediačné poradenstvo sa 

poskytuje v priestoroch MsÚ Martin, 
kancelária č. 219 od 13. do 16.45 h v ter-
mínoch: február (16. 2.), marec (2. 3. , 
16. 3. a 30. 3.), apríl (13. 4. a 27. 4.), máj 
(11. 5. a 25. 5.), jún (8. 6. a 22. 6.), júl (6. 7. 
a 20. 7.), august (3. 8. , 17. 8. a 31. 8.), sep-
tember (14. 9. a 28. 9.), október (12. 10. 
a 26. 10.), november (9. 11. a 23. 11.) a de-
cember (7. 12. a 21. 12.).

 (VL)

Kto má nárok na zníženie 
alebo odpustenie poplatkov 
za odpad

Poplatok za komunálne a drobné stavebné 
odpady tvoria každoročne pravidelný výdavok 
v rodinných rozpočtoch. Mesto Martin umožňu-
je ich zníženie či odpustenie.

Dôležité je uviesť, že nárok na zníženie alebo 
odpustenie miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 
si možno uplatniť iba do 31. marca 2022, inak 
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku 
zo zákona o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne a drobné stavebné odpady 
zaniká.

Komu možno poplatok znížiť
Tým, za akých okolností a podmienok je možné 

uchádzať sa o zníženie či odpustenie poplatku, 
sa podrobne zaoberá paragraf 48 všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 76.

V zásade ale platí, že poplatníkovi je možné 
znížiť poplatok o 50 percent, a to ak ide o štu-
denta, ktorý navštevuje školu mimo svojho byd-
liska a preukáže sa dokladom o ubytovaní na 
internáte alebo nájomnou zmluvou, resp. ak ide 
o zamestnanca, ktorý sa zdržiava mimo územia 
mesta z dôvodu výkonu zamestnania. V takom-
to prípade sa treba preukázať potvrdením za-
mestnávateľa o dobe trvania práce a dokladom 
o ubytovaní.

Deväťdesiat dní v inej obci
O zníženie poplatku sa môže uchádzať aj taký 
poplatník, ktorý sa viac ako 90 dní zdržiaval 
mimo mesta z dôvodu prechodného pobytu 
v inej obci. Aj v tomto prípade sa treba preu-
kázať potvrdením o prechodnom pobyte a roz-

hodnutím obce, ktorým mu bol vyrubený popla-
tok za komunálny odpad v mieste prechodného 
pobytu, vrátane potvrdenia o jeho úhrade.

Komu možno poplatok odpustiť
Osobitnú kapitolu tvoria poplatníci, ktorým sa 
odpúšťa poplatok v celej výške. Ide napríklad 
o poplatníkov vo vyšetrovacej väzbe alebo 
vo výkone trestu, ďalej takých, ktorí sú trvalo 
umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb 
mimo mesta Martin, hospitalizovaní v liečeb-
niach mimo mesta Martin, umiestnení v ree-
dukačnom zariadení alebo detskom domove 
mimo mesta Martin. No ide aj o študentov či 
zamestnancov v zahraničí a podobne.

Spomínaný paragraf č. 48 všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Martin č. 76 presne uvádza 
aj rozsah potvrdení, ktorými treba túto skutoč-
nosť mestu ako správcovi dane preukázať.
 (VL)

Štatistika bude zisťovať 
údaje o životnej úrovni 
domácností
Štatistický úrad SR bude zisťovať príjmy 
domácností, ktoré majú slúžiť na analýzu 
životnej úrovne v Slovenskej republike a medzi
národné porovnávanie v rámci Európskej únie.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistic-
kého úradu SR zapojila do Zisťovania o príjmoch 
a životných podmienkach domácností (EU SILC) 
v rámci projektu európskych štatistických zisťo-
vaní. Nadväzuje na podobné zisťovanie v rokoch 
2005 až 2021 a jeho cieľom je vytvoriť spoločný 
rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ 
o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Získa sa tak harmonizovaný zdroj údajov o príj-
moch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom 
vylúčení v krajinách EÚ, čo umožní z dlhodobého 
hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne do-
mácností na Slovensku.

Do zisťovania bolo na Slovensku vybratých 
436 samospráv, medzi nimi i Martin. Ak vašu 
domácnosť v termíne od 4. februára do 22. júla 
2022 navštívi pracovník poverený funkciou opy-
tovateľa, pomôžte Štatistickému úradu SR zreali-
zovať projekt. Vybraná domácnosť bude vopred 
oslovená listom, v ktorom sa bude nachádzať aj 
meno a kontakt na opytovateľa a jeho vedúceho. 
Opytovateľ sa v domácnosti preukáže osobitným 
poverením.

Všetky informácie, ktoré sa v rámci zisťovania 
poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia 
výhradne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie môžete získať na 
stránke Štatistického úradu SR – www.statistics.sk
 (VL)

Kým váš spor skončí na súde, 
skúste mediačné poradenstvo
Mesto Martin aj v roku 2022 pokračuje v bezplatnom mediačnom 
poradenstve. Vedie ho mediátorka Iveta Gallová. K dispozícii sú 
aj termíny poradenstva, ktoré sa uskutočňujú v sídle mestského 
úradu.

Ilustračné foto: 
Freepik
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Museli škrtať prípravné zápasy

Futbalisti Fomatu Martin museli zo svojho zo-
znamu prípravných duelov škrtnúť už dva zá-
pasy, pre koronavírus a karanténne opatrenia 
nehrali s Lehotou pod Vtáčnikom a ani s kom-
binovaným tímom Ružomberka.

„Verím, že do tretice nám to už vyjde a v pia-
tok 18. februára o 18. h doma na Pltníkoch 
privítame druholigovú Banskú Bystricu. Inak 
normálne trénujeme, samozrejme, bez hráčov, 
ktorí sú v karanténe,“ povedal Pavol Šuhaj, tré-
ner MŠK Fomat Martin.

V príprave na jarnú časť III. ligy by sa naši 
futbalisti mali ešte stretnúť so Stráňavami, 
Tepličkou nad Váhom a Žabokrekmi.

(KP)

Posilnili ofenzívu,
podpísali útočníka

Je to definitívne, novou posilou MŠK Fomat 
Martin je 22ročný útočník Martin Dauda, kto-
rý na jeseň pôsobil v Švošove. 

„Je to príležitosť posunúť sa v kariére o level 
vyššie. To ma motivuje pracovať sám na sebe. 

Na pôsobenie 
v Martine sa veľmi 
teším,“ vyjadril sa 
po spečatení pre-
stupu talentovaný 
útočník, ktorý sa 
dokáže strelecky 
presadiť.

Martin presved-
čil trénerov počas 
januárovej skúšky.

„Od prvého mo-
mentu ma poteši-
la kvalita trénin-
gového procesu 
a nasadenie, ktoré 

na ňom je. Taktiež by som chcel vyzdvihnúť 
super partiu,“ povedal na margo prvých skú-
seností vo Fomate Martin Dauda.

(KP)

Tréner bude študentom

Pavol Šuhaj, tréner MŠK Fomat Martin čoskoro 
nastúpi na prvý blok kurzu UEFA PRO licencia. 
Je to najvyššia trénerská kvalifikácia. Štúdium 
trvá dva roky, jeho súčasťou je aj stáž v prvo-
ligovom slovenskom klube a takisto aj v za-
hraničí.

„Nielen hráči, ale aj tréneri sa chcú posúvať 
ďalej. Mojím cieľom je s Martinom postúpiť 
do II. ligy, kde už tréner musí byť držiteľom 
najvyššej licencie,“ povedal Pavol Šuhaj.

(KP)

STRUČNE Z FOMATU

foto: archív MŠK Fomat

Zápas s Topoľčanmi sme mali veľmi dobre 
rozohraný, viedli sme 2:0, no aj tak sme 
napokon ťahali za kratší koniec. Vyzerá to 
tak, že s týmto súperom sa nám výsledkovo 
nedarí, ešte sme s ním v tomto ročníku ne-
vyhrali. Nesedí nám jeho hra?

Výsledky síce tomu nasvedčujú, napriek 
tomu si nemyslím, že je to súper, ktorý by nám 
vyslovene herne nevyhovoval. Tri zo štyroch 
zápasov boli minimálne vyrovnané, dokonca 
sme v určitých fázach mali aj o niečo viac z hry. 
Napríklad, v oboch zápasoch na ich ľade sme 
viedli 2:0, no aj tak sme napokon prehrali. Mrzí 
nás to, takéto sľubné vedenie je nutné si po-
strážiť. Určite si k tomu musíme sadnúť, rozo-
brať si, čo sa stalo a pracovať na tom, aby sme 
sa vyvarovali hluchým chvíľam, lebo v play off 
by sa nám to mohlo kruto vypomstiť.

Kde sa lámal zápas naposledy?
V poslednom období sa trápime v našich pre-
silovkách. Nielenže sa ťažko strelecky presa-
dzujeme, teraz sme navyše ešte aj počas po-
četnej výhody inkasovali, čo sa ukázalo byť 
ako zlomové. Miesto poistenia nášho náskoku 
a dovedenia zápasu do víťazného konca, súper 
strelil kontaktný gól, chytil sa a obrátil výsledok 

Matej Dírer: V play off nám začne nová súťaž
Záver základnej časti sa nezadržateľne blíži. Martinčania  
s náročným programom v nohách bojujú so Skalicou o druhú 
priečku. V nedeľu 13. februára naši hrali v Topoľčanoch a prehrali 
2:4. S útočníkom Matejom Dírerom, kapitánom mužstva, sme rozo-
brali nielen tento zápas.

vo svoj prospech. Presilovky majú byť našou 
výhodou a nie naopak.

Nedávno sa celé mužstvo pre koronavírus 
ocitlo v karanténe a teraz vo finiši dobieha-
te zameškané. Ak sa nič nezmení, za 20 dní 
odohráte 11 zápasov. To už je ako v play 
off. Ako sa s tým dá vysporiadať?
Žiaľ, v tejto dobe s niečim podobným 
chtiacnechtiac musíte počítať, potýka sa s tým 

Matej Dírer je v tejto sezóne jasným lídrom tímu. 
Aj v kanadskom bodovaní.

Foto: HK Martin / Šimurda, sportsphoto

ZMENY V KÁDRI

Príchody:
Brankár: Adam Nagy (z Lipt. Mikuláša)
Obrancovia: Jakub Nemec, Martin Krem-
paský (obaja z Lipt. Mikuláša).
Útočníci: Tomáš Nauš (návrat z hosťo-
vania v Prešove), Konstantin Makarov 
(naposledy Rumunsko).

Odchody:
Útočníci: Daniel Babka ml, Viktor Ďurina 
(obaja Lipt. Mikuláš), Adam Paulíny 
(Rakúsko).
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Peter Rovnianek je znalcom turčianskeho 
športu, napokon je s ním spätý viac ako 
šesťdesiat rokov.

PETER ROVNIANEK
(* 8. 7. 1943 Praha,
niekdajší funkcionár TJ Strojárne Martin, 
atletika – funkcionár, organizátor

Talentovaný Tepličan sa mu venoval dlhé 
desiatky rokov ako schopný organizátor, 
propagátor, funkcionár a spravodajca. Ne-
poľavuje ani po dosiahnutí svojej sedemde-
siatpäťky. Najviac si ho v živote podmanila 
atletika a futbal. Mal iba 23 rokov, keď sa 
stal tajomníkom TJ Strojárne Martin. V tom 
čase to bola najväčšia telovýchovná jednota 
na strednom Slovensku, mala 22 oddielov 
a odborov a viac ako 3 000 členov.

Všestranný športový funkcionár svoje 
schopnosti preukázal už v mladosti. Vo veku 
26 rokov (1969) stál na čele organizátorov 
majstrovstiev Slovenska v atletike v Martine. 
V rokoch 1981 – 1984 pôsobil ako tajomník 
futbalového oddielu. 

Bol členom organizačných štábov, ktoré 
v Martine zorganizovali majstrovstvá ČSSR 
v boxe, majstrovstvá ČSSR v športovej gym-
nastike žien, Turnaj družby a Poháre SNP 
v hádzanej. Podieľal sa tiež na organizač-
nom zabezpečení podujatí s mimoriadnym 
záujmom divákov. Spomeňme exhibičné 
vystúpenie majstrov sveta bratov Pospíši-

lovcov v bicyklebale či futbalové stretnutie 
žien Slovensko – Česko 3:0 (1. 5. 1969), ktoré 
sledovalo až 6 000 divákov.

S funkciou tajomníka sa musel z politic-
kých dôvodov rozlúčiť paradoxne v čase, 
keď martinskí hádzanári zaznamenali his-
torický úspech a v sezóne 1977/78 postú-
pili do štvrťfinále Pohára víťazov pohárov. 
V rokoch 1967 – 1977 bol tajomníkom or-
ganizačného výboru veľkolepého medziná-
rodne obsadeného Behu k srdcu SNP a od 
roku 1990 patrí ku kľúčovým organizátorom 
tohto podujatia, pričom zastáva tiež funkciu 
hospodára Atletického klubu ZŤS Martin.

Dlhodobo zabezpečuje aj kontakt klubu 
s médiami. Viac ako polstoročie spolupra-
cuje napríklad s denníkom Šport. V roku 
2013 bol členom kolektívu autorov, ktorí sa 
podieľali na vydaní publikácie 90 rokov tur-
čianskej atletiky. Za prínos k športu dostal 
viacero ocenení.

So športom ho spája aj viac ako polsto-
ročie trvajúca zberateľská vášeň. Potom, 
čo ako pätnásťročný chalan dostal od otca 
kolekciu 500 odznakov, prepadol tomu-
to koníčku a špecializuje sa na odznaky so 
športovou tematikou. Jeho poklad ich už 
obsahuje viac ako12 000 kusov.

Štafetu aktivít po otcovi už pred rokmi za-
čal preberať jeho syn Rastislav, postava zná-
ma širokej športovej verejnosti ako úspešný 
hokejový brankár a tréner.

Martin Ferenčík

Bol pri všetkom významnom, 
čo sa u nás udialo

GALÉRIA VETERÁNOV ŠPORTU

Petra Rovnianka (vľavo) pri jednom z mnohých športových podujatí, ktorých bol súčasťou, 
spovedá Martin Ferenčík.
Foto: Ľudo Lettrich

Matej Dírer: V play off nám začne nová súťaž
takmer každé mužstvo. Avšak vypadnúť v zá-
vere základnej časti na desať dní zo zápasové-
ho rytmu je predsa len o čosi nepríjemnejšie 
ako na začiatku ročníka. To je jeden aspekt. 
Druhý nepríjemný spočíva v tom, že medzi na-
plánovanými zápasmi, ktorých je dosť, musíte 
zvládnuť aj dohrávky. Zápasový program je tak 
pred koncom základnej časti mimoriadne na-
bitý, taký som ešte asi ani nezažil. Nestihneme 
ani poriadne zregenerovať a už hráme ďalší 
zápas. Sme tu však na to, aby sme to zvládli 
a vysporiadali sa s tým. Keďže je v tejto sezóne 
aj predkolo play off, bude pred play off trochu 
času i na oddych.

Aj po prehre v Topoľčanoch sme ostali na 
druhej priečke tabuľky, čo je vzhľadom na 
nevydarený začiatok sezóny aj príjemné 
zistenie. Na chrbát nám dýcha Skalica, od-
razíme jej pokus o útok na našu pozíciu?
Do play off chce ísť každé mužstvo z čo najvý-
hodnejšej pozície a nepochybne druhá priečka 
taká je. Určite máme cieľ si ju udržať, hoci to 
nemusí byť napokon až tak podstatné. Play off 
je nová súťaž, začína sa odznovu a keď v ňom 
chcete uspieť, musíte zdolať každú prekážku. 
Dôležité bude, aby sme na rozhodujúcu časť 
súťaže, ktorá je mimochodom značne vyrovna-
ná, boli čo najlepšie pripravení, aby sme v nej 
došli čo najďalej.

Pred koncom prestupového obdobia došlo 
aj v našom tíme k zmenám. Ako ste medzi 
seba prijali nových hráčov?
V hokeji sú prestupy či výmeny hráčov bež-
né, dôležité je, aby sa chalani čo najskôr u nás 
udomácnili, v čom sa im snažíme pomôcť. 
Trošku im treba dať čas, aby sa v novom pro-
stredí aklimatizovali, aby do krvi dostali náš 
herný systém. Keď sa tak stane, verím, že nám 
čo najviac pomôžu.

Pri pohľade do štatistík môžeme povedať, 
že sa vám v aktuálnej sezóne darí. Do ne-
dele 13. februára ste strelili 19 gólov a na 
ďalších 19 prihrali. Čo je za tým?
Nepochybne to bola dobrá príprava pred se-
zónou. Na ľade tiež dostávam veľa priestoru 
a snažím sa dôveru čo najlepšie oplatiť. Samo-
zrejme, veľký podiel na tom, že sa mi darí, majú 
aj moji spoluhráči z útoku, či už Lukáš Toma 
alebo Tomáš Nauš. Patrím už aj k najskúse-
nejším hráčom mužstva, stal som sa jedným 
z lídrov tímu a očakáva sa, aby som mu čo naj-
lepšie pomáhal na ľade aj mimo neho. Snažím 
sa o to, cítim aj podporu od spoluhráčov, bez 
ktorej by to nešlo.

Roman Kopka
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Vážený rodič,
milý žiak deviateho ročníka základnej školy.

Ponúkame štúdium v jednej z najlepších 
stredných odborných škôl na Slovensku. Spo-
jená škola v Martine so svojimi organizačnými 
zložkami Strednou odbornou školou strojníc-
kou, Strednou odbornou školou podnikania 
a Strednou odbornou školou rybárskou patrí aj 
medzi najväčšie odborné školy u nás. Zriaďo-
vateľom je Žilinský samosprávny kraj.

Škola má vyše 500 žiakov v 28 triedach 
v ôsmich študijných, troch učebných a dvoch 
odboroch nižšieho stredného vzdelávania. 
O rast žiakov sa stará 93 pracovníkov - 53 pe-
dagogických a 40 nepedagogických. Za vyše 
sedem desaťročí vychovala 34 000 absolven-
tov.

V tomto školskom roku v nej študuje vyše 
dvesto žiakov v duálnom systéme vzdelávania. 
A práve duálne vzdelávanie ju robí tak popu-
lárnou. Škola spolupracuje s najvýznamnej-
šími firmami v našom regióne. Spoločnosti 
ponúkajú žiakom po skončení štúdia skvelé 
pracovné príležitosti a možnosť uplatniť sa na 
trhu práce. Naša škola si drží výborné meno 
v podnikateľskom prostredí a absolventi pat-
ria medzi zručných a poctivých pracovníkov 
v každej firme. Preto sa pozornosť na Spojenú 
školu Martin upriamuje čoraz častejšie a čas-
té návštevy významných hostí končia práve vo 
výučbových priestoroch tohto zariadenia.

Moderný, tartanom vynovený štadión, dve 
telocvične, workoutové ihrisko lákajú aj špor-
tovcov, aby počas štúdia mohli vyvíjať aktivity 
vo futbale, hádzanej, hokeji, atletike. Pre špor-
tovcov je priam ideálne štúdium v našej škole. 
Blízkosť športovísk a úzka spolupráca s tré-
nermi sú obrovskými výhodami. Ešte stále si 
sa nerozhodol? Príď k nám a uvidíš. Ponúkame 
viac ako iné školy!

PONUKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Absolventi študijných odborov môžu pracovať 
v strednej oblasti riadenia, pokračovať v štú-
diu na vysokých školách najmä technického 
zamerania.

* 6341 M škola podnikania
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2411 K mechanik nastavovač
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2426 K programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2447 K mechanik hasičskej techniky
Štátne vzdelávanie
* 2682 K mechanik počítačových sietí
Štátne vzdelávanie
* 2679 K mechanik mechatronik
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2697 K mechanik elektrotechnik

Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 3693 K  technik  energetických  zariadení  bu-
dov
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 4215 M rybárstvo
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie

PONUKA UČEBNÝCH ODBOROV 
V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Absolventi učebných odborov sú kvalifikova-
ní pracovníci, môžu si zvyšovať kvalifikáciu 
v nadstavbovom štúdiu v našej škole.

* 2433 H obrábač kovov
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2487 H 01 – autoopravár mechanik
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie
* 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 
technika
Duálne vzdelávanie/Štátne vzdelávanie

ODBORY SLÚŽIACE NA ZÍSKANIE
NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA

Prihlásiť sa môžu žiaci s ukončeným
8. ročníkom ZŠ.

* 2478 F strojárska výroba
* 2498 F technické služby v autoservise

Nevieš sa rozhodnúť? Príď k nám!

SPOJENÁ ŠKOLA
Československej armády 24

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo 
a ostatnú kovospracúvaciu výrobu

Pilotné centrum odborného vzdelávania v cudzom jazyku

MARTIN

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Podanie prihlášky zo základnej školy na 
strednú školu je do 20. 3. 2022

I. kolo
1. termín prijímacích skúšok: 2. máj 2022 
od 8.00 h. Prezentácia od 7.00 do 8.00 h
2. termíny prijímacích skúšok: 9. máj 2022 
od 8.00 h. Prezentácia od 7.00 do 8.00 h

II. kolo
Prijímacie skúšky 21. jún od 8.00 h.

Informácie o štúdiu a nahlásenie sa na 
návštevu školy:
Tel.: 043/400 1150 * 043/400 1140 
* 043/400 1138 * 043/400 1115
ssmt@vuczilina.sk, ssmt.te@vuczilina.sk, 
milanpetrzel@gmail.com * www.ssmt.sk


