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MARTINSKÉ
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Keď predposledný februárový pondelok vo 
večerných hodinách Martinom preletela sprá-
va, že zomrel Imrich Žigo, poslanec martinské-
ho i krajského zastupiteľstva, ale predovšet-
kým otec rodiny, ktorú tak miloval, nikto jej 
sprvu nechcel uveriť. Žiaľ, nebol to nepodare-
ný žart, ale krutá realita, s ktorou sa nedá len 
tak vyrovnať. Nečudo, že v utorok ráno plakali 
mnohí, ktorí ho poznali. Veď zomrel mladý 
a najmä dobrosrdečný človek, ktorý mal ešte 
toho veľa pred sebou.

Na strávené chvíle s ním spomínajú pred-
stavitelia mesta Martin a aj priatelia – kolegy-
ne a kolegovia z poslaneckých lavíc.

Ján Danko, primátor Martina
Imra Žiga som poznal ešte ako malého 
chlapca, poznám celú jeho rodinu – otca,  
mamu - a nikdy by mi nenapadlo, že budem 
týmto vzácnym ľuďom vyjadrovať úprimnú 
sústrasť pri odchode ich syna. Je to bolestné 
a nepochopiteľné. O to viac, že Imro Žigo bol 
človek, ktorý v prospech nášho mesta nesku-
točne veľa urobil. 

Napriek mladému veku zanechal za sebou 
toľko pozitívnej práce, že bude pre nás cťou 
na tohto výnimočného človeka spomínať. 
Imro, myslíme na Teba, v našich srdciach na-
vždy zostaneš.

Táňa Červeňová, viceprimátorka 
mesta Martin
Imro Žigo. Vždy s ľahkým úsmevom na perách, 
s dobrou náladou, typickou chôdzou. Nepa-
mätám si, žeby zvyšoval hlas, skôr usmerňo-
val: „No tak, páni, takto hádam, nie…“

Snažím sa rátať roky, čo sa poznáme. Ako 
kolegovia poslanci za mestskú časť Ľadoveň – 
Jahodníky - Tomčany, za Žilinský samospráv-
ny kraj. Hodiny strávené pri ťažko stráviteľ-
ných materiáloch, pri rozhodnutiach, kde až 
čas ukázal, či boli správne.

Spomínam si na spoločné neformálne 
stretnutia, preberanie nesmrteľnosti chrústa, 
na rozprávanie o dovolenkách, poznávaní kra-
jín, ktoré spolu s rodinou a priateľmi navštívili. 
Na lásku a nesmiernu hrdosť v hlase, keď ho-

voril o manželke a deťoch.
Jeho plány, jeho sny… Spomínam na mno-

hé, no neviem to dať do minulého času. Že už 
tu s nami nie si. Si bol a budeš jedným z mo-
jich kolegov, ktorých si vážim a ďakujem, že 
mi bolo dopriate spoznať sa a spolupracovať 
s Tebou. Ďakujem Ti za ľudskosť, ktorá bola 
Tvojou prirodzenosťou.

Rudolf Kollár, viceprimátor mesta Martin
Predčasne ukončená životná púť Imra sa ma 
osobne dotkla o to viac, že som bol priamo 
pri tom, keď mu náhle prišlo nevoľno. Vtedy 
v pondelok by mi ani len v zlom sne nena-
padlo, a určite ani nikomu z prítomných, že 
v priebehu pár desiatok minút už nebude me-
dzi nami. Je to strašné i bolestivé zároveň. 

Keďže sme boli kolegovia z poslaneckého 
klubu Spoločne pre Martin, strávili sme spolu 
nejednu hodinu. Aj na rokovaniach ekono-
mickej komisie, ktorú viedol. Veľmi dobre som 
poznal jeho hodnoty a priority, ktoré sa snažil 
v prospech nášho mesta presadzovať. Nikdy 
nepochopím, ako tohto dobrého a slušného 
človeka, ktorý sa vždy snažil o porozumenie, 
niektorí ľudia najmä na sociálnych sieťach 
slovne napádali. Našťastie, tých, ktorí si jeho 
prácu vážili, bolo nepochybne viac. Pevne 
verím, že Imrov prínos pre mesto zanechá aj 
odkaz v mestskom zastupiteľstve a vážnosť 
situácie z jeho predčasnej straty upokojí i jeho 
rokovania. Imro pre svoje nasadenie v práci 
pre občanov často chýbal svojim najbližším. 
No a dnes už, žiaľ, bude chýbať natrvalo nie-
len svojej rodine, priateľom ale i nám – jeho 
kolegom. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všet-
kým jeho blízkym. Česť jeho pamiatke.

Stanislav Thomka, poslanec mesta Martin
Do politiky si človek nechodí hľadať kama-
rátov. Skutočných kamarátov človek získava 
počas života predovšetkým v škole, v sused-
stve či v práci. V politike sme často súperi. Kto 
prinesie lepší nápad, kto prinesie lepšiu myš-
lienku. Avšak sú aj výnimky. A tou bol práve 
Imro. Stali sme sa priateľmi a jeho odchod ma 
veľmi ranil. Mal som ho veľmi rád a veľa som 

sa od neho aj naučil. Teraz, keď sa tam na nás 
zhora pozerá, tak vidí, ako veľmi nám chýba. 
Imro žil tak, aby sme všetci plakali, keď nás raz 
opustí. A my všetci plačeme. V mojom srdci 
má nezastupiteľné miesto.

Zita Sekerková, poslankyňa mesta Martin
Moja prvá spomienka na Imra Žiga sa datuje 
do dávnej minulosti, keď som ešte pracovala 
na mestskom úrade a odovzdávala som mu 
výmer na pridelený byt, myslím ako novo-
manželovi. Neskôr sme na tieto chvíle s úsme-
vom spomínali už ako kolegovia z poslanec-
kých lavíc. 

Samotný úsmev sa mi s ním však spája naj-
viac. Imro bol vždy usmiaty, ústretový človek, 
ochotný pomôcť a poradiť. Svoju tvár si za-
choval aj vo vedení mesta ako viceprimátor 
a vedela som, že sa na neho môžem kedy-
koľvek obrátiť. Dokázal vychádzať s každým 
a vážil si každého človeka okolo seba. Možno 
aj preto, pre jeho dobrosrdečnosť, nás jeho 
odchod tak hlboko zasiahol. Milý Imro, drahý 
priateľ, budeš mi chýbať. Odpočívaj v pokoji 
a opatruj tam zhora naše mesto a nás všet-
kých.

Bruno Horecký, poslanec mesta Martin
Imra som spoznal asi pred dvadsiatimi rokmi 
ako zamestnanca mestského úradu, ktorý mal 
na starosti projekty na eurofondy. Neskôr sme 
sa stretávali už ako kolegovia poslanci v mest-
skom zastupiteľstve. Minulé volebné obdobie 
pôsobil na radnici ako viceprimátor mesta 
Martin pre oblasť školstva a sociálnych vecí, 
preto som mal s ním spoločné témy a vedeli 
sme sa vždy dohodnúť. Posledné tri roky sme 
boli spolu v jednom poslaneckom klube. Bol 
to už skúsený komunálny politik – inteligent-
ný, férový, komunikatívny, priateľský a najmä 
slušný. Takýchto je v mestskom zastupiteľstve 
stále menej, a preto aj tu bude veľmi chýbať… 
Úprimnú sústrasť celej jeho rodine a pozosta-
lým.

Martin Hudec, poslanec mesta Martin
S Imkom sme sa spoznali ako veľmi mladí, 

Lúčim sa s vami, mal som to tu rád
Vo veku 45 rokov nás v pondelok 21. februára 2022 navždy opustil Imrich Žigo.
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bolo to vtedy, keď sme si zakladali rodiny. 
Nezabudnem, keď sme sa po prvýkrát stretli 
pri kolaudácii nášho prvého domova, bolo to 
dolu pri schránkach. Stali sme sa nielen su-
sedmi, bývali s Dankou nad nami, ale rýchlo 
aj priateľmi. Vstúpili sme tak do našich rodín 
a stali sa ich súčasťou. Máme spolu obrovské 
množstvo zážitkov z mnohých akcií, podu-
jatí, osláv i dovoleniek. A mnohé sme si pri 
stretnutiach pripomínali. 

Vďačím mu za veľa, napríklad i za to, ako 
mi spolu s jeho manželkou pomohli prekonať 
strach z veľkého množstva ľudí. Rozumeli sme 
si vo všetkom, a aj keď sme mali iný názor, 

stáli sme pri sebe v dobrom aj zlom. Vždy, keď 
som mu povedal, že ideme podporiť tú alebo 
onú akciu, nepovedal nie a dal do toho seba. 
Nikdy to nerobil pre politiku či svoj prospech. 
Spoločne sme sa radovali, keď všetko dobre 
dopadlo. 

Ja som bol akčnejší, z Imra zas vyžaroval 
neskutočný pokoj. V tomto sme si perfektne 
rozumeli a vzájomne sa dopĺňali. Imko vždy 
zostane v mojom srdci ako veľký priateľ, ktorý 
má vedel vypočuť, pomôcť, poradiť a usmer-
niť tým správnym smerom. Ďakujem ti za to, 
nikdy nezabudnem. Česť tvojej pamiatke.

Marína Gallová, poslankyňa mesta Martin
Spútava ma neskutočná bolesť, keď viem, že 
pri písaní o tak blízkom a vzácnom človeku, 
akým Imriško bol, musím použiť minulý čas. 
Myslím, že rana po jeho odchode v mojom 
srdci zostane už navždy a viem, že ani zďa-
leka nebudem s takouto bolesťou v srdci 
jediná. Jeho nečakaný a priskorý odchod za-
siahol veľmi veľa z nás. Imriško bol výnimoč-
ný. Nemyslím to ako frázu, ale ako definíciu 
toho, kto Imro bol a akým spôsobom doká-
zal pristupovať k životu, k ľuďom okolo, ale 
aj k rôznym životným situáciám. Videl v živote 
radosť, jeho energia a detské nadšenie vedelo 
rozžiariť deň ľuďom navôkol a vzbudiť zápal 
pre projekty, do ktorých sa s nimi púšťal. 

Mal v sebe obdivuhodnú dávku tolerancie 
a veľký rešpekt k ľuďom, ktoré z neho robili 
skvelého partnera v diskusiách. A on teda ve-
del viesť famózny dialóg, čo bolo dané najmä 
jeho obrovskou sčítanosťou, neskutočným 
rozhľadom, ale aj umením počúvať. V tomto 
mal vždy môj veľký obdiv. Mal cit pre situácie 
a veľkú dávku empatie, preto vždy vedel, kedy 
je potrebné podať pomocnú ruku, kedy vypo-
čuť, kedy pochváliť, kedy objať, kedy povedať 
vľúdne slovo, kedy povzbudiť, kedy motivo-
vať či kedy je potrebný ráznejší argument ale-
bo zdvihnutý prst. Jeho miera kultivovanos-
ti, ľudskosti, intelektu, humoru a srdečnosti 
bude v martinskej politike, a zďaleka nielen 
v nej, nenahraditeľne chýbať. Česť pamiatke 
tohto výnimočného muža, nech mu je zem 
ľahká.

Peter Vons, poslanec mesta Martin
Imro Žigo ostane navždy v mojich spomien-
kach ako človek s veľkou charizmou a srdcom, 
ktoré bolo vždy otvorené pre ľudí. Ako politik 
mal ten dar, že vedel riešiť veci nekonfliktne, 
diplomaticky a čestne. Vďaka svojmu typic-
kému úsmevu vedel odbúrať napäté situácie 
a vniesť pozitívnu energiu. 

Mal som tú česť byť spoločne s ním pri 
mnohých dobrých rozhodnutiach v prospech 
nášho mesta a kraja. Je veľká škoda, že člo-
vek jeho ľudských a politických kvalít odišiel 
tak skoro. Jeho náhlym odchodom stratí naše 
mesto ďalšiu osobnosť, ktorej srdce naozaj 
bilo do poslednej chvíle pre rodinu, priateľov 
a mesto Martin. Česť jeho pamiatke.

Tomáš Zanovit, poslanec mesta Martin
Imra som zažil ešte ako pracovníka Mestské-
ho úradu v Martine, neskôr sme boli kolego-
via v mestskom a krajskom zastupiteľstve. Bol 
to príjemný a nekonfliktný človek, ktorý sa 
vždy snažil o dohodu. 
Vždy som ho rád počúval, mal príjemné vystu-
povanie. Dal srdce nášmu mestu a kraju. Bude 
mi vždy chýbať. Česť jeho pamiatke.

pokračovanie na strane 4

Imrich Žigo zomrel vo veku 45 rokov.
Foto: Roman Kopka
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Mgr. Imrich Žigo sa narodil 19. júla 1976 
v Žiline ako prvé dieťa rodičov mamy Anny 
a otca Imricha, celý svoj život však prežil 
v Martine. Mal štyri roky, keď sa mu narodila 
sestra Andrea. 

Do školy chodil na ul. Východná, kde jeho 
prvé školské kroky sprevádzala obľúbená 
pani učiteľka Majerská. Roky stredoškol-
ského štúdia prežil na vrútockom gymnáziu 
a práve v tých časoch začal aj jeho vzťah 
s Dankou a história ich budúceho manžel-
stva.

Imro už odmalička túžil byť raz preziden-
tom a pôsobiť v politike, a aj preto výber 
vysokej školy a jej zamerania bol jednoznač-
ný – štúdium politológie a histórie na Filozo-
fickej fakulte Prešovskej univerzity. Ukončil 
ju v roku 1999. Počas tohto štúdia zároveň 
absolvoval tri medziodborové semestre 
štúdia na Fakulte verejnej správy Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dalibor Steindl, poslanec mesta Martin
S Imrom sme drali školské lavice, boli sme 
spolužiaci na vrútockom gymnáziu. Stali sme 
sa blízkymi priateľmi a zažili sme spolu veľa 
srandy, ktoré sú pre tínedžerský vek typické. 
Imro mal už v tých časoch obrovskú charizmu, 
neskutočný dar reči, ktorým vedel zaujať.

 Možno to málokto vie, ale bol i skvelý recitá-
tor a reprezentoval školu na rôznych súťažiach. 
Pamätám sa aj na to, keď sa nás v škole pýta-
li, čím chceme byť, čomu sa chceme venovať, 
tak Imro bez zaváhania povedal, že chce byť 
prezidentom. Všetci sme sa naňho tak trochu 
i s údivom pozerali, ale čoskoro sa ukázalo, že 
to vôbec nebolo až také prekvapujúce. 

Vždy sa zaujímal o ľudí, o veci verejné, po-
litika ho priťahovala, napokon vyštudoval aj 
politológiu. To, že jeho kroky smerovali k sa-
mospráve, že sa stal krajským i mestským 
poslancom, bolo logickým vyústením jeho akti-
vít. Rád pomáhal ľuďom, vedel si získať ich dô-
veru. Aj svojím slušným správaním. Nikdy nevy-
hľadával konflikty, naopak, vždy hľadal dohodu 
a kompromis. 

Imra som však poznal aj inak, boli sme v mla-
dosti veľkými fanúšikmi skupiny Depeche Mode 
a pár mesiacov, možno i roky, sme sa obliekali 
do čierneho. Dokonca sme založili kapelu, mali 
vlastné podpiskarty. Náš jediný koncert nedo-
padol až tak slávne, ale aspoň jednu skladbu 
sme ako-tak zvládli. A takýchto podobných 
spomienok je veľa. Strávili sme veľa spoločných 
chvíľ, na ktoré sa nikdy nedá zabudnúť. Imro, 
odišiel si skoro, budeš nám veľmi chýbať.

Roman Kopka

Študentské roky – to bola jedna dôležitá 
etapa jeho života. Keď ňou úspešne prešiel, 
prišiel čas založiť si rodinu. V roku 1999 sa 
oženil s Dankou a počas manželstva sa im na-
rodili dve dcéry – Daniela a Alexandra. 

Svoju rodinu nesmierne miloval, bol vzorný 
otec i manžel. Rád s nimi cestoval a spoznával 
nové krajiny. A hoci precestoval takmer celý 
svet, jeho srdcu najbližší bol vždy náš Turiec. 
Preto sa aj jeho profesijný život uberal sme-
rom ku komunálnej politike. Pôsobil ako dl-
horočný poslanec Mestského zastupiteľstva 
v Martine a zároveň aj ako poslanec vyššieho 
územného celku Žilinského samosprávneho 
kraja. Počas pôsobenia v samospráve sa do 
významnej miery zaslúžil o rozvoj mesta, za-
hraničných vzťahov a o dobré meno mesta na 
Slovensku a v zahraničí. V období rokov 2014 
až 2018 bol viceprimátorom mesta Martin. Po-
čas svojej pracovnej kariéry zastával aj funkciu 
riaditeľa Sociálnej poisťovne v Martine, pra-

coval tiež na Mestskom úrade vo Vrút kach, 
kde vykonával funkciu projektového mana-
žéra. Ako projektový manažér pracoval aj 
na Jesseniovej lekárskej fakulte, istý čas i na 
Mestskom úrade v Martine a v Slovenskej 
národnej knižnici.

V posledných rokoch sa venoval systému 
manažérstva kvality a zavádzaní systému 
CAF do rôznych inštitúcií verejnej správy. 
Táto práca ho veľmi tešila a napĺňala. Tak-
tiež treba spomenúť, že stál za množstvom 
drobných i väčších projektov – investičných, 
ale aj športových, sociálnych a kultúrnych, 
mnohým pomohol získať kvalitné informá-
cie, podklady. Zapájal sa do charity, jeho 
ľudský prístup bol všeoebecne známy. Mal 
vzácny dar – vedel počúvať.

Áno. Mal ešte veľké plány, veľa snov, chcel 
ešte byť na stužkovej slávnosti svojej dcéry 
Sašky, sníval o tom, že bude na svadbách 
svojich dcér, chcel vidieť svoje vnúčatá, 
chcel ešte veľa cestovať, pracovať… Chcel 
ešte žiť.

(RED, ZK)

Za Imrichom Žigom

S Imrichom Žigom sa prišli rozlúčiť stovky ľudí. 
Foto: Roman Kopka

pokračovanie  zo strany 3

Peter Buocik, poslanec mesta Martin
Imro bol skvelý človek, ktorý vždy presne vedel, 
ako sa zachovať, čo povedať a ako využiť každú 
minútu svojho života. Ako byť príjemný k ľu-

ďom, ako pokojne riešiť každú situáciu. Imro je 
presne ten človek, ktorý si môže povedať: Bol 
som tu krátko, ale nežil som márne. Jeho srdeč-
ný, pokojný úsmev bude všetkým chýbať.
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Na Divadelnom námestí bol pokojný protest 
proti vojne, stovky ľudí pomáhajú aj materiálne.

V poslednú februárovú sobotu sa v Martine na 
Divadelnom námestí zišlo okolo 300 ľudí, aby 
dali jasne najavo svoj nesúhlas s ruskou agresiou 
na Ukrajine. V pokoji protestovali proti šialenej 
i nezmyselnej vojne a krviprelievaniu, ktorú roz-
pútalo Rusko v susednom štáte.

„Súcitíme s Ukrajinou, Najsilnejšia zbraň je 
mier, Stop Putin – Zachráňte Ukrajinu, aj také-
to názorné prostriedky, síce narýchlo zhotovené 
z kartónu, no s jednoznačnými posolstvami, si 
priniesli niektorí účastníci protestu. Iní mávali 
ukrajinskými zástavami, ďalší solidaritu s naším 
východným a trpiacim susedom prejavili pripnu-
tou stužkou s ukrajinskými farbami na kabátoch, 
svetroch či vetrovkách.

Nie vojne, nie agresii
„Prezident Ukrajiny Zelenskyj v nedávnom vy-
hlásení povedal, že ak chcete nejakým spôso-
bom pomôcť a neviete ako, vyjdite na námes-
tia a volajte po mieri. Tak sme tu, mesto Martin 
a jeho obyvatelia dnes volajú po mieri a ukon-
čení násilia na Ukrajine,“ aj týmito slovami vítal 
účastníkov jeden z organizátorov protestu proti 
vojne Ján Drahoš.

Pred mierovým zhromaždením vystúpili viace-
rí rečníci. Herečka Slovenského komorného di-
vadla v Martine Jana Oľhová okrem iného pove-
dala, „že keď sa povie vojna, tak si predstavíme 
streľbu a vybuchujúce bomby, no treba si pred-
staviť aj ľudí, ktorí vojnou trpia a sú v núdzi. Mali 
by sme sa seba samých spýtať, či sme schopní 
ubrať si zo svojho komfortu a pomôcť im.“

Potom spomenula aj udalosti z roku 1968, 

ktoré sa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy bo-
lestne dotkli Československa.

„Vtedy som nemohla povedať, že je to oku-
pácia, vtedy sa ľudia báli prejaviť svoj názor. Ale 
odvtedy už prešlo viac ako 50 rokov a my by 
sme jednoznačne mali vedieť, na ktorej strane 
stojíme, lebo sme slobodný národ.“

Primátor Martina Ján Danko vo svojom prí-
hovore zdôraznil, že všetci slušní ľudia musia 
razantne a nahlas povedať „Nie“ agresii voči 
suverénnemu štátu, akým Ukrajina nepochybne 
je, „Nie“ vojne, ktorá bola rozpútaná voči nášmu 
susedovi.

„Došlo k hrubému porušeniu všetkých me-
dzinárodných dohôd, či už Charty OSN, Helsin-
skej deklarácie, Budapeštianskej deklarácie a aj 
dohody medzi Ruskom a NATO. Toto sa nedá 
prejsť mlčaním, nemôžeme nad touto agresiou 
mávnuť rukou s tým, že sa nás to netýka. Máme 
rok 2022 a tu v civilizovanej Európe sa strieľa 
na ľudí, rodiny s deťmi sa trápia a schovávajú 
v bunkroch a pivniciach. Toto nemôžeme igno-
rovať. Martinčania, poznáte ma. Celý život som 
sa díval zrodu života i smrti do očí a nedá mi, 
aby som mlčal, aby som tieto činy proti ľudskosti 
prehliadal.“

Primátor Ján Danko deklaroval, že mesto Mar-

tin, ktoré sa radí ku kultúrnym mestám nielen 
Slovenska, ale celej Európy, je pripravené po-
môcť všetkým, ktorí budú našu pomoc potrebo-
vať. „V zariadeniach nášho mesta môžeme prijať 
v prvej fáze 700 ľudí a vieme v prípade potreby 
nájsť aj ďalšie ubytovacie kapacity. Ľuďom, ktorí 
potrebujú pomoc, poskytneme nielen dočasné 
ubytovanie, ale i jedlo a aj materiálno-technické 
zabezpečenie,“ informoval primátor mesta Mar-
tin.

O pripravovanej pomoci Žilinského samo-
správneho kraja informoval krajský poslanec 
Stanislav Thomka, aktivista Jozef Petráš zas 
sprostredkovával od svojich priateľov z Ukrajiny 
informácie o tom, čo prežívajú. „Píšu o tom, že 
sú schovaní v pivniciach s deťmi a nevedia, či sa 
dožijú rána. Píšu o tom, že ak sa situácia zhorší, 
žena s dvoma deťmi utečie a manžel bude bojo-
vať za svoju vlasť.“

Na zhromaždení proti vojne vystúpil aj evan-
jelický kňaz Milan Kubík. Pred modlitbou, ktorú 
na záver svojej reči predniesol, požiadal prítom-
ných nielen o pomoc pre ľudí z Ukrajiny, ale vy-
zval ich aj k tomu, aby tento protest nechápali 
ako protest proti ruskému národu.

„Náš protest je proti nebezpečným prejavom 
a činom, ku ktorým sa odhodlali mocichtiví poli-
tici a ľudia, ktorí ich podporujú.“

Obrovská solidarita
Obrovskú mieru solidarity s ukrajinským náro-
dom prejavili stovky ľudí z Martina a okolia aj 
v nedeľu, keď do martinských kasární, kde vojaci 
organizovali zbierku, nosili plné tašky a krabice 
všetkého, čo teraz treba. Kolóna aut sa tiahla 
Gorkého ulicou od kruhovej križovatky na Pod-
háji až k bráne kasární za autobusovým depom 
martinského dopravného podniku.

„Odvtedy, čo som sa dozvedela o vojne na 
Ukrajine, tak len plačem. Je to hrozné, nikdy by 
som neverila, že sa to môže stať. Ľúto je mi všet-
kých, ale najviac detí, my si ani nevieme predsta-
viť, čo prežívajú. Treba im pomôcť, s manželom 
sme doviezli plienky pre deti, čo zať s dcérou 
poslali, rôzne hygienické potreby, kávu, rôzne 
detské kaše, mlieko, kojeneckú vodu a podob-
ne. Riadili sme sa zoznamom, ktorý bol zverej-
nený. Toto je to najmenej, čo môžeme urobiť. 
A urobíme tak znova,“ povedala Anna Lamošová 
z Martina.

S plne naloženým jumperom dorazili v nedeľu 
poobede do kasární aj dobrovoľní hasiči z Prie-
kopy. „So zbierkou sme začali v sobotu, postavili 
auto pred obchodné centrum a oslovovali ľudí, 
či by nepomohli. Mnohí zareagovali okamžite 
a nosili nám množstvo vecí, ktoré treba,“ vysvet-
ľoval dobrovoľný hasič Miroslav Pokrievka.

Aj Martinčania sa postavili
za ťažko skúšaných Ukrajincov

Martinčania prejavili obrovskú 
mieru solidarity s Ukrajinou – 
protestom proti vojne a aj zbier-
kou vecí, ktoré teraz treba.
Foto: Roman Kopka
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Martin mal v minulom roku viac ako desaťtisíc 
obyvateľov nad 65 rokov. Mnohí z nich, či už 
s menšími alebo väčšími zdravotnými problé-
mami, trávia jeseň života v pohodlí domova. 
Avšak viacero seniorov a senioriek už v pokro-
čilejšom veku potrebuje aj celodennú opateru. 
Najbližšia rodina vtedy zväčša pomôže, mnohí 
to poznáme, no žiaľ, vždy to nie je popri pra-
covných a iných povinnostiach možné. A nie-
kedy už, jednoducho, dôjdu sily a hľadá sa čo 
najprijateľnejšie riešenie, aby bolo o nášho blíz-
keho človeka čo najlepšie postarané.

Nie je to však ľahké, viaceré centrá sociál-
nych služieb sú preplnené a na pobyt v takom-
to zariadení často treba čakať aj mesiace. Naše 
mesto, deviate najväčšie na Slovensku, s viac 
ako 52-tisícmi obyvateľmi, doposiaľ takéto 
zariadenie neprevádzkovalo, ale čoskoro sa to 
zmení.

Už sa stavia, bolo to treba
Na Podháji, v areáli niekdajšej spustnutej ma-
terskej školy, ktorá bola pred pár rokmi asano-
vaná, v priebehu 165 dní od podpísania zmluvy 
postavia moderné centrum sociálnych služieb.

Základný kameň dlho očakávaného zariade-
nia druhú februárovú stredu na milej slávnos-
ti pri príležitosti spustenia stavby poklepkali 
nielen predseda NR SR Boris Kollár, primátor 
Martina Ján Danko, mestský poslanec Dalibor 
Steindl či konateľ stavebnej spoločnosti Martin 
Brisuda, ale po výzve šéfa martinskej radnice aj 
viacerí prítomní seniori.

„Za necelé dva mesiace mám 86 rokov, za-
tiaľ mi zdravie slúži, ale viete, v tomto veku sa 
to rýchlo môže zvrtnúť. Dcéru i vnukov mám 
ďaleko od Martina, ak by som prestala byť se-
bestačná, tak by som zrejme bola odkázaná na 
zariadenie tohto typu. Aj preto som rada, a ur-
čite nie som sama, že sa mesto Martin pustilo 
do vybudovania centra sociálnych služieb. Už 
ho bolo treba,“ povedala Anna Mojšová zo Zá-
turčia.

Gizela Ferencová pripomenula, že zámer po-
staviť v Martine mestský „domov dôchodcov“ 
tu bol už niekoľko rokov.

„Konečne sa už o tom len nehovorí, ale aj re-

álne koná. Je mnoho ľudí, ktorí opateru v soci-
álnom zariadení potrebujú, a nie každý sa k nej 
aj v našom meste vedel v primeranom čase do-
stať. Buď bolo všade plno, alebo aj vzhľadom 
na výšku dôchodkov i draho. Aj preto niektorí 
seniori chtiac-nechtiac odchádzali z Martina 
do Vrútok alebo Turčianskych Teplíc, resp. i do 
iných regiónov. Často sme o tom diskutovali aj 
na Rade primátora pre seniorov. Teším sa, že 
bol aj náš hlas vypočutý.“

Jedna z priorít
Primátor Ján Danko zdôraznil, že výstavba so-
ciálneho zariadenia od začiatku volebného ob-
dobia patrila k prioritám tohto vedenia mesta.

„Bolo to na začiatku júna roku 2019, keď som 
poslancom a poslankyniam predostrel zoznam 
projektov, ktoré podľa mňa boli dôležité pre 
rozvoj nášho mesta. Aj vzhľadom na demo-
grafický vývoj už vtedy bolo zrejmé, že Martin 
potrebuje mať vlastné centrum sociálnych slu-
žieb. Otvorenou otázkou však ostalo, ako tento 
náročný projekt financovať. Napokon sme po 
mnohých rokovaniach našli spôsob cez Štátny 
fond rozvoja bývania. Na vybudovanie centra 
je treba okolo 4,1 milióna eur, pričom 2,5 mi-
lióna sa prefinancuje prostredníctvom úveru 
cez spomínaný fond a zvyšok z rozpočtu mesta, 
čo už bolo odsúhlasené. Nič už teda nebráni 
tomu, aby sa stavba naplno rozbehla a na jeseň 
i dokončila. Nový domov v centre nájde 40 ľudí, 
verím, že v modernom zariadení s opaterou a aj 
ostatnými službami budú spokojní.“

Už o pár mesiacov otvoria 
na Podháji nové centrum
pre seniorov

Dispozične je objekt členený na tzv. centrál-
nu časť, lôžkovú časť na južnej strane a lôžkovú 
časť na severnej strane. Celý areál bude oplo-
tený, pričom v rámci areálu je navrhnutá oddy-
chová zóna vo forme parku.

Podpora od predsedu parlamentu
Do Martina prišiel podporiť projekt výstavby 
centra sociálnych služieb aj Boris Kollár (Sme 
rodina), predseda Národnej rady SR.

„Viacerí seniori, s ktorými som sa tu stretol, 
mi povedali, že mesto už zariadenie tohto typu 
veľmi potrebovalo. Aj preto som rád, že v Štát-
nom fonde rozvoja bývania majú takéto projek-
ty zelenú. Spolupráca s mestom Martin je veľmi 
dobrá, pán primátor sa aktívne zaujíma o mož-
nosti financovania rôznych projektov práve cez 
tento fond. Jednou z ciest je aj financovanie vý-
stavby lacných nájomných bytov.“

Predseda parlamentu ešte vyjadril presved-
čenie, že „toto ubytovacie zariadenie prinesie 
našim seniorom bezpečné a láskyplné zázemie, 
ktoré si právom zaslúžia, a že naplní svoj účel 
v maximálnej možnej miere tak, aby naši dô-
chodcovia prežili svoju jeseň života dôstojne.“

Opakované verejné obstarávanie
Na základe výsledku verejného obstaráva-

Nový domov v modernom mestskom sociálnom zariadení si už  
na konci jesene nájde štyridsať seniorov z Martina.

Konečne sa už o tom len nehovorí, 
ale aj reálne koná. Je mnoho ľudí, 
ktorí opateru v sociálnom zariadení 
potrebujú, a nie každý sa k nej aj vedel 
v primeranom čase dostať. 

Gizela Ferencová 
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Rudolf Kollár, viceprimátor mesta Martin: 
– S kolegami poslancami za MČ Podháj-Strá-
ne sme už v minulom volebnom období pre-
sadzovali zámer rekonštrukcie bývalého ob-
jektu materskej škôlky na centrum sociálnych 
služieb. Všetci vieme, že to dopadlo zbúraním 
celého objektu, čo sme vtedy nedokázali 
ovplyvniť. Preto naše priority sú nasmero-
vané na zabezpečenie výstavby zariadenia 
pre seniorov, a keby sme nežili v súčasnom 
komplikovanom covidovom období, ktoré 
prinieslo aj rast cien stavebných materiálov, 
toto zariadenie už mohlo aj fyzicky stáť. Už 
vlani malo mesto víťaza verejného obsta-
rávania, no stavebná firma nebola schopná 
dodržať pôvodne vysúťaženú cenu. Aby sa 
dodržal zákonný postup, muselo mesto sú-
ťaž na dodávateľa zopakovať a víťazná firma 
uspela s cenou stavby 4,078 mil. eur. Využili 
sme aj možnosť financovania zo zdrojov Štát-
neho fondu rozvoja bývania, pričom regula-
tívy fondu umožnili zazmluvniť čiastku viac 
ako 2,5 mil. eur. Zvyšnú časť zaplatí mesto 
z vlastných finančných prostriedkov. Po do-
končení v centre okrem iného nájde miesto 
40 seniorov odkázaných na sociálne služby 
počas celého dňa, pričom v ňom bude mož-
né poskytovať aj ďalšie sociálne zázemie pre 
seniorov. Zazmluvnený termín výstavby je 
165 dní. Veríme, že aj cez kontrolné dni mesta 
počas výstavby bude termín dodržaný. Záro-
veň prosíme o určitú dávku tolerancie staveb-
ných prác zo strany obyvateľov žijúcich najmä 
v bezprostrednom susedstve stavby.

Zdenko Kozák, poslanec: – Keď som si pred 
pár rokmi pripravoval volebný program kan-
didáta na poslanca za MČ Podháj-Stráne, mal 
som na zreteli, aby bol realizovateľný, a ne-
pozeral som na množstvo akcií, ale na to, čo 
je prioritné. Niekedy je menej viac a dnes už 
môžem povedať, že väčšinu mojich predvo-
lebných sľubov sa mi aj spolu s poslanec-
kými kolegami podarilo naplniť. Či to 
bola dostavba tréningovej ľado-
vej plochy, alebo aj príprava 
projektu vybudovania do-
mova sociálnych služieb 
na Podháji. Moja snaha 
dostala reálnu podo-
bu a som rád, že sa 
na konci volebné-
ho obdobia budem 
môcť bez výčitiek 
svedomia pozrieť 
svojim voličom do 
očí. Nie každý posla-
nec bude mať takú 

možnosť. Lebo sľuby sa dobre sľubujú, ale 
treba mať reálne ciele, nie nerealizovateľné 
sny… Som veľmi rád, že seniori budú mať 
dôstojné miesto na prežitie jesene života.

Slavomír Šuch, poslanec: – Som veľmi rád, 
že v našej mestskej časti vznikne takéto za-
riadenie. Dôchodcovia majú svoje choroby 
a takto bude pre nich dostupnejšia aj sta-
rostlivosť, ktorú im toto zariadenie zabezpečí. 
Nehovorím iba o fyzickom zdraví, ale hlavne 
o psychickom zázemí, ktoré medzi svojimi 
rovesníkmi môžu nájsť. Nie vždy je potreb-
né liečiť iba telo, dôležitá je aj duša. Mnohí 
seniori prišli v posledných dvoch rokoch po-
čas pandémie o svojich susedov, blízkych, 
a v centre budú môcť nájsť nielen nových 
priateľov, ale aj nový zmysel života. Vtedy sa 
ľahšie človek popasuje aj s telesnou bolesťou, 
keď vidí, že nie je na ňu sám…

Dalibor Steindl, poslanec: – Aj v Košútoch, 
ktoré ako poslanec v mestskom zastupiteľ-
stve zastupujem, by som si prial podobné 
zariadenie. Určite by to bol ideálny stav, ak 
by sme v každej MČ mali domov sociálnych 
služieb. Poznám mnohých ľudí, ktorí prežili 
celý život na jednom sídlisku a vytvorili si tam 
silné susedské či priateľské putá. S obyvateľ-
mi nám starnú aj sídliská a, prirodzene, nikto 
nechce pretrhnúť priateľské väzby a obľúbe-
né miesta iba pre starobu. Takáto sieť DSS 
by mohla kopírovať sieť školských zariadení. 
Ak bude takýto koncept témou dňa, tak ho 
určite rád podporím, tak ako som podporil aj 
projekty na Podháji, resp. v centre mesta. Aj 
pri týchto projektoch sa potvrdilo, že treba 
budovať dobré vzťahy na všetkých úrovniach 
riadenia štátu a najmä dobre komunikovať. 
Priebeh výstavby budeme pozorne sledovať 
a pravidelne Martinčanov o nej informovať.

  Jana Cikhartová

nia bol vybraný zhotoviteľ stavby BM-MONT,  
s. r. o., s celkovou cenou za vyhotovenie stavby 
4 078 000 €. Na nedávnom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva boli poslancom Michalom 
Uherčíkom vznesené aj určité obavy, či firma, 
ktorá sa podľa jeho informácií špecializuje len 
na zváranie plastov a kovov, dokáže takúto dô-
ležitú stavbu zrealizovať.

„Zrejme čerpal informácie zo starej webovej 
stránky, avšak v podkladoch pre verejné obsta-
rávanie sme mali uvedené aj všetky referenčné 
stavby, či už je to výstavba šiestich bytových 
domov v Turčianskych Tepliciach v rámci pro-
jektu Opera, alebo napríklad v Liptovskom Mi-
kuláši – Palúdzke zas máme za sebou výstavbu 
šestnástich rodinných domov v priebehu jed-
ného roka a potom aj štyroch ďalších. Ak by 
sme za sebou nemali takéto referenčné stavby, 
tak by sme sa do súťaže ani nemohli dostať,“ 
zdôraznil Martin Brisuda, konateľ stavebnej 
firmy, ktorá bude stavbu centra sociálnych 
služieb v Martine realizovať.

Mesto má v pláne ďalší významný projekt, 
v súčasnosti sa nachádza vo fáze schvaľo-
vania. Prestavovať sa má aj Denné centrum 
seniorov na Škultétyho ulici, kde by sa malo 
vybudovať ďalšie pobytové sociálne zariadenie 
pre 40 ľudí. Roman Kopka

POVEDALI O CENTRE SOCIALNYCH SLUŽIEB NA PODHÁJI

Na slávnostnom otvorení stavby. Spolu s primátorom 
mesta Martin Jánom Dankom klepal na základný ka-
meň budúceho centra sociálnych služieb aj predseda 

parlamentu Boris Kollár.
FOTO: ARCHÍV MN
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Námestie Protifašistických bojovníkov na Pod-
háji sa zmení na nepoznanie. Tento zámer nie 
je martinskej verejnosti neznámy, na projekte 
sa pracuje už od konca roku 2018, avšak nová 
je skutočnosť, že sa z roviny plánov prejde už 
tento rok do fázy realizácie stavby.

Prispela k tomu najmä skutočnosť, že minis-
terstvo investícií a regionálneho rozvoja kladne 
zhodnotilo martinský projekt, na ktorý vyčleni-
lo z eurofondovej výzvy takmer 645-tisíc eur. 
Mesto sa na spolufinancovaní rekonštrukcie 
námestia bude podieľať len piatimi percenta-
mi.

Bude to zmena k lepšiemu
A na čo sa môžu tešiť predovšetkým obyvate-
lia Podhája? Námestíčku bude naďalej domi-
novať park so zeleňou a stromami, ktorý však 
skrášlia aj trvalkové záhony. Jeho súčasťou 
bude aj moderné detské ihrisko, pitná fontán-
ka, verejné mobilné WC. Ďalej sa zrekonštruuje 
osvetlenie, chodníky, priechody pre chodcov, 

Podháj dostane finančnú
injekciu, veľkou zmenou 
prejde námestie

Zásadná rekonštrukcia nepísaného centra sídliska bude hradená
z eurofondov.

autobusová zastávka MHD s bezbariérovou 
nikou. Zároveň sa tiež vybuduje 30 nových 
parkovacích miest. Úplne nový bude aj mo-
biliár – napríklad dizajnovo atypické lavičky 
a taburety, pergola s presklenou strechou, sto-
jany na bicykle a odpadkové koše.

„Tak to je naozaj dobrá správa. Či už pre ro-
dičov s deťmi, ktorých určite poteší ihrisko, ale-
bo aj pre nás o čosi starších, ktorí si budú môcť 
posedieť na lavičkách v peknom prostredí. Park 
teraz vyzerá ošumelo, nie dvakrát lákavo. Stačí 
sa len pozrieť na lavičky v akom sú v stave. Ve-
rím, že sa po rekonštrukcii na námestíčko vráti 
život, veď je to taká centrálna zóna Podhája, 
alebo aspoň podľa toho, čo som počula, kedysi 
bola. Inak, bolo by fajn, keby sa aj s tou bu-
dovou niekdajších potravín niečo urobilo, ale 
to mesto, keďže je v súkromných rukách, asi 
neovplyvní,“ povedala Alena Maďhová, ktorá 
sa pred 13 rokmi presťahovala z východného 
Slovenska do Martina na Podháj.

Impulz pre Podháj
Revitalizácia Námestia protifašistických bojov-
níkov bola od začiatku tohto volebného obdo-
bia prioritou poslancov mestskej časti Podháj 
- Stráne.

„Bolo nám jasné, že naša mestská časť po-
trebuje nový impulz, ktorý by pomohol na-
štartovať aj komunitný život na sídlisku. Keďže 
výber verejných plôch, ktoré sú v majetku mes-
ta je u nás značne obmedzený, rozhodli sme 
sa pre revitalizáciu tohto námestia, ktoré je aj 
akýmsi nepísaným centrom Podhája. Napokon 
je tu park, obchodné prevádzky, služby pre 
občanov a blízko aj jedna z hlavných doprav-
ných križovatiek našej mestskej časti. Navyše 
tento priestor ako nevybrúsený diamant ponú-
kal možnosti na zlepšenie života občanov, čo 
sme chceli aj náležite využiť,“ povedal Tomáš 
Ignačák, predseda VMČ Podháj - Stráne.

Zároveň dodal, že od začiatku bolo jasné, 
že projekt revitalizácie námestie bude finanč-
ne veľmi náročný, ťažko by sa dal uskutočniť 
len z prostriedkov mesta. A tak bolo nutné 
zamerať sa spolu s Oddelením projektového 
manažmentu a cykloturistiky MsÚ v Martine, 
ktorý vedie Iveta Bobrovská, na získanie peňazí 
z eurofondov.

„Túto myšlienku si osvojilo i vedenie mesta 
Martin. Aj vďaka dobrej komunikácii a vzájom-
nej spolupráci bol projekt kvalitne pripravený 
a napokon aj úspešný,“ ocenil spoločný ťah na 
bránku Tomáš Ignačák.

Za tímovú prácu poďakoval aj kolegom 
poslancom z VMČ – R. Kollárovi, Z. Kozákovi 
a S. Šuchovi. A aj architektonickému ateliéru 
Architekton s.r.o. - konkrétne Alexandre Jaro-
šovej, Mariánovi Jarošovi a Romanovi Trnkovi.

Na margo získania vyše 600 tisíc eur z mimo-
rozpočtových zdrojov na rekonštrukciu námes-
tia primátor Martina Ján Danko povedal, že 
rozvoj mesta je jednou z priorít tohto vedenia.

„Nekričíme, nelamentujeme, ale robíme, 
čoho výsledkom je, že na Podháj po začatí bu-
dovania centra sociálnych služieb príde ďalšia 
rozvojová injekcia. Námestie protifašistických 
bojovníkov je jednou z dominánt mestskej 
časti Podháj, ktorá sa dlhodobo nerozvíjala. 
Verím, že rekonštrukcia dodá námestiu atrak-
tívnejší, modernejší a ekologickejší vzhľad, čo 
prispeje aj k návratu ľudí na toto pekné miesto. 
Chcem sa poďakovať aj poslancom z mestskej 
časti Podháj–Stráne za to, s akou energiou sa 
do celého projektu vložili a prispeli tak k jeho 
úspechu.“

Mesto teraz čaká oficiálne podpísanie zmluvy 
a proces verejného obstarávania, ktorý prejde 
aj kontrolou príslušných orgánov. Rekonštruk-
cia námestia je plánovaná na 11 mesiacov. Ak 
pôjdu všetky nevyhnutné procesy podľa plánu, 
na jeseň tohto roku by sa mohlo začať so sa-
motnou výstavbou.

Roman Kopka

Vizualizácia rekonštrukcie Námestia 
protifašistických bojovníkov.

Foto: archív mesta Martin
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Náplň práce:
- plnenie úloh v rámci prenese-
ného výkonu štátnej správy v ob-
lasti školstva,
- príprava podkladov a participá-
cia na tvorbe koncepcií v oblasti 
školstva,
- odborné a metodické poraden-
stvo a koordinovanie odborných 
činností v oblasti školstva,
- kontrola dodržiavania všeobec-
ne záväzných právnych predpi-
sov v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania a školského stra-
vovania v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta,
- príprava podkladov k návrhu 
rozpočtu za zverenú oblasť, zod-
povednosť za jeho dodržiavanie,
- spracovanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na stravu, školské 
pomôcky pre deti predškolského 
veku a pre žiakov ZŠ v hmotnej 
núdzi, zabezpečenie ich vyúčto-
vania,

Mesto Martin hľadá
dvoch šikovných referentov 
prípravy a realizácie stavieb

Náplň práce:
Realizácia investičných zámerov mesta na skvalitnenie života obyvateľov:
– zabezpečovanie predprojektovej prípravy stavieb (majetkovoprávne 
vzťahy, geologické a geodetické podklady a pod.),
– zabezpečovanie projektovej prípravy stavieb za účelom získania po-
volení a rozhodnutí stavebných úradov (územné rozhodnutia, stavebné 
povolenia a pod.), dotknutých orgánov štátnej správy, právnických a fy-
zických osôb a pod., 
– vykonávanie technického dohľadu pri realizácii stavby, vykonávanie 
činnosti technického, resp. stavebného dozoru (odovzdanie staveniska, 
vytýčenie stavby, vedenie stavebného denníka, 
spolupráca s autorským dozorom a zhotovi-
teľom stavby, kontrola postupu prác pod-
ľa výmeru a výkazu, rozpočtu a časového 
harmonogramu prác v zmysle uzatvorenej 
zmluvy),
– zabezpečovanie podkladov pre kolaudá-
ciu stavieb, 
– príprava podkladov pre verejné obsta-
rávanie projekčných a stavebných prác. 

Ponúkame:
– zaškolenie – práca je vhodná aj pre absolventov, 
– možnosť vzdelávania – získanie osvedčenia na výkon činností sta-
vebného dozoru,
– stabilné sociálne prostredie, sociálne benefity, v kolektívnej zmluve 
zapracovaný 13. a 14. plat, pružný pracovný čas, príspevok zamestná-
vateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

Platové a iné podmienky: 
– základná zložka mzdy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v rozsahu 
922,50 – 1107,00 eur, osobný príplatok, štvrťročné odmeny,
– vzdelanie – VŠ II. stupňa (Bc.) alebo VŠ II. stupňa, 
vodičské oprávnenie sk. B.  

Spôsob prihlásenia:
Prihlášku a ďalšie doklady je potrebné doručiť naj-

neskôr 14.03.2022.
Podrobné informácie o výberovom konaní na 

www.martin.sk, sekcia voľné miesta.
Kontakt:

Ing. Katarína Pacnerová
Tel.: 043/4204210, 
mobil 0905 735 336, 
e-mail: pacnerova@martin.sk 

- vedenie agendy dotácií posky-
tovaných mestom v oblasti škol-
stva, vzdelávania a mládeže,
- participácia na príprave projek-
tov, dotácií a grantov v spolupráci 
s príslušným oddelením.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdelanie II. 
stupňa, pedagogické zameranie,
- pedagogickú činnosť najmenej 
5 rokov,
- znalosť legislatívy v oblasti 
samosprávy, z oblasti školstva 
a riadenia škôl a školských zaria-
dení, všeobecn záväzných naria-
dení mesta týkajúcih sa zverenej 
oblasti.

Ponúkame:
- možnosť vzdelávania, možnosť 
prípravy a realizácie vlastných 
projektov,
- stabilné sociálne prostredie, 
systém benefitov, príspevok za-
mestnávateľa na doplnkové dô-
chodkové sporenie, v kolektívnej 
zmluve zapracovaný 13. a 14. plat.

Mesto Martin obsadzuje pracovné miesto metodik školstva
Platové podmienky:

Odmeňovanie v zmysle záko-
na č. 553/2003 Z.z. – základ-
ná zložka mzdy od 1020,50 – 
1224,50 € v závislosti od počtu 
rokov započítanej praxe, osob-
ný príplatok, štvrťročné odme-
ny.
Podrobné informácie o výbero-
vom konaní na www.martin.sk, 
sekcia voľné miesta.

Kontakt:
Ing. Katarína Pacnerová
Tel.: 043/4204210,
mobil 0905 735 336,
e-mail: pacnerova@martin.sk
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

Poďme si urobiť na úvod prehľad. Od roku 
2019, keď sa v Martine začali budovať po-
lopodzemné kontajnery, ich osadili v každej 
mestskej časti.

Trojročná bilancia za niekoľko stoviek tisíc
V roku 2019 to bolo za viac ako 82-tisíc eur (Prie-
kopa – Kolónia Hviezda – cintorín, Priekopa – 
Ul. M. Dullu, Záturčie – Ulica A. Stodolu). O rok 
nato pribudli v mestských častiach Podháj-Strá-
ne na Ulici Timravy, v Košútoch na Hodžovej 
ulici a v časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany na 

MČ SEVER

Viac poriadku i priestoru pri nakladaní s odpadom
Mesto Martin začalo s budovaním polopodzemných kontajnerov v roku 2019. Motiváciou bolo pre-
dovšetkým zavedenie moderného, úsporného a udržateľného riešenia odpadového hospodárstva 
v meste. V mestskej časti Sever pribudnú takéto kontajnery na uliciach Jilemnického a Tajovského.

Michaelliho ulici – spolu za 88 560 €. V minu-
lom roku rozšírili výbavu mestskej časti Košúty 
na Ulici M. Galandu, v časti Ľadoveň-Jahodní-
ky-Tomčany na Puškinovej ulici a na Severe na 
Palkovičovej ulici – úhrnom za 90-tisíc eur.

Zmenili lokalitu i usporiadanie kontajnerov 
pre siete
Na Severe túto jar zmenia usporiadanie polo-
podzemných kontajnerov na Jilemnického ulici 
kvôli umiestneniu inžinierskych sietí. Nové sto-
jisko mesto vybuduje na Tajovského ulici. „Táto 

ulica je náhradou za pôvodne vybranú lokali-
tu na Björnsonovej ulici. Tú nebolo možné vy-
užiť pre inžinierske siete pod ňou,“ upresňuje 
hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Dodáva, 
že náhradné stojisko vo vnútrobloku na Tajov-
ského ulici bolo odsúhlasené mestskou časťou 
a Útvarom hlavného architekta mesta Martin 
a jeho budovanie je financované z rozpočtu 
mesta Martin.

Šetria priestor, riešia dostupnosť
Obidve stojiská by sa mali dostať do finále už 
túto jar. Ich hlavnými benefitmi, podobne ako 
je to aj pri ostatných lokalitách s polopodzem-
nými kontajnermi, sú úspora priestoru, zvýšenie 
počtu parkovacích miest, obmedzenie zápachu 
z komunálneho odpadu, dostupnosť a najmä 
udržateľnosť riešenia.

„V roku 2022 budú navrhované kontajnery fi-
nancované z rozpočtu mestských časti,“ upres-
ňuje Z. Kalmanová. Viera Legerská

Priekopské jamy nie sú jediné...

Polopodzemné kontajnery postupne pribúdajú do 
výbavy mestských časti. Na Severe sa stanú realitou 

v tomto roku na dvoch stojiskách.
Ilustračné foto: archív mesta Martin

Dokedy bude rozbitá cesta na Zelenej ulici  
v Priekope? Čo na to poslanci?

„Je to situácia, ktorá charakterizuje všetky 
mestá a obce po zimnej údržbe. Na cestách sa 
po zimnej údržbe objavujú výtlkové jamy ako 

MČ PRIEKOPA

v lete huby po daždi,“ začína otvárať tému 
jám na ceste poslanec Ľubomír Vaňko.

Vysvetľuje, že náprava nezávisí iba od 
poslancov mestskej časti a ich výberu akút-
nych opráv. „Mesto má zazmluvnenú firmu, 
ktorá je práve v tomto čase zavalená požia-
davkami a postupne opravy vozoviek rea-

lizuje. Nedá sa však byť v jeden deň všade. 
Postupne sa práce realizujú aj vzhľadom na 
nevyspytateľnosť počasia v našom regióne,“ 
povedal.

Doložil aj výzvu pre Priekopčanov, aby pod-
nety na opravu výtlkových jám posielali aj cez 
e-mail na adresu: priekopa@martin.sk.

 „Pokiaľ to bude v našich silách, budeme sa 
snažiť o čo najskoršiu nápravu,“ uzatvára.

Jana Cikhartová

Obidve stojiská by sa mali 
dostať do finále 

už túto jar.
 Ilustračné foto: archív 

mesta Martin
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MČ STRED

Štúdiu vypracovala spoločnosť Green Architec-
ture SK a rekonštrukcii Mudroňovej ulice sa ve-
nuje v kontexte s mestským pamiatkovým úze-
mím. Najvýraznejším krajinársko-urbanistický 
prvkom na nej je historická aleja.

Urbanisti navrhujú riešiť aleju v pôvodných 
koridoroch zelených pásov a venujú sa aj posil-
neniu ochranárskych funkcií zelene, ku ktorým 
patrí protierózna, pôdoochranná a vodoochran-
ná funkcia navrhovanej zelene s jej vzťahom na 
podzemné vody. Vzrastlé stromy v tejto súvis-
losti slúžia ako prírodné filtre vody.

Mikroklíma Mudroňky v minulých rokoch 
utrpela
V súčasnosti je zeleň na Ul. P. Mudroňa obme-

dzená len na pár pozostatkov pôvodnej historic-
kej aleje. Ubudli stromy a aj trávnaté plochy po 
oboch stranách ulice.

„V ostatných rokoch dochádzalo k vysycha-
niu stromov a k ich následnému odstraňova-
niu. To sa negatívne odrazilo v mikroklíme 
Mudroňky, ktorá je lemovaná bytovými a ro-
dinnými domami, školskými a zdravotníckymi 
zariadeniami. Všetky povrchy ulice a fasády 
domov sú prehrievané a zvýšila sa prašnosť,“ 
povedala Kristína Šubjaková, poslankyňa za 
mestskú časť Stred.

Výbor mestskej časti Stred preto spolu s od-
bornými útvarmi mestského úradu pracuje na 
rekonštrukcii Mudroňovej ulice v Martine. Vý-
sledkom bude projekt, ktorý vyrieši a usporiada 

verejný priestor medzi budovami, ktoré sú kul-
túrnymi pamiatkami (bývalé sídlo Advokátskej 
komory a Múzeum A. Kmeťa) a koridor celej 
ulice (od Škultétyho ulice po Ulicu A. Kmeťa).

Rekonštruovať sa má aj za peniaze
mestskej časti
Hlavným obsahom pripravovaného projektu je 
výsadba zelene, novej aleje stromov s trvalko-
vými záhonmi, ale aj nové vodozádržné opat-
renia. Celý priestor je funkčne riešený tak, aby 
spĺňal požiadavky na moderné verejné priesto-
ry a v maximálne možnej miere má zabezpečiť 
zatienenie počas leta a minimalizovanie tiene-
nia počas zimy.

V pláne je výsadba 46 nových vzrastlých stro-
mov (javor mliečny, ginko dvojlaločné, platan 
javorolistý). Súčasťou projektu je aj úprava au-
tobusovej niky, rekonštrukcia priestoru pred 
budovou bývalej Advokátskej komory s parčí-
kom a parkoviskom, ďalej výsadba trvalkových 
záhonov a založenie trávnikov po oboch stra-
nách ulice.

Projekt má ambíciu ozdraviť život ľudí
„Zeleň zlepší hygienické parametre pre život 
obyvateľov a návštevníkov tejto ulice, bude 
pôsobiť ako účinný filter emisií z motorových 
vozidiel, vytvorí čiastočnú protihlukovú bariéru 
a napomôže vyrovnaniu teplotných rozdielov,“ 
doplnila K. Šubjaková.

„Sme presvedčení o tom, že tento veľký envi-
roprojekt v našej mestskej časti bude úspešný, 
skrášlime ním okolie centra mesta a vrátime tu 
opäť zeleň,“ potešil sa Igor Homola, poslanec 
mestskej časti Stred.

Predseda VMČ Stred Bruno Horecký oceňuje 
pripravovanú realizáciu projektu. 

„Mudroňka je frekventovaná a hlavná tepna 
v strede mesta. Ulicu lemujú školy a školské 
zariadenia, zdravotnícke zariadenia a kultúr-
ne inštitúcie, preto si zaslúži našu pozornosť. 
Z rozpočtu mestskej časti sme schválili 11 520 € 
na projektovú dokumentáciu a veríme, že Mu-
droňka bude čoskoro opäť krajšia, zelenšia 
a čistejšia,“ argumentuje.

Budú sa uchádzať o mimorozpočtové zdroje
Všetky navrhované opatrenia sú podporované 
zo zdrojov EÚ, ktoré by sa dali využiť v novom 
programovom období. VMČ Stred v spolupráci 
s oddelením projektového manažmentu MsÚ 
pod vedením Ivany Bobrovskej preto prichystali 
kvalitnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude 
súčasťou žiadosti o finančný príspevok z fon-
dov EÚ. Projektová dokumentácia je podmien-
kou aj pre podanie žiadosti do 2. mája 2022 
o poskytnutie nenávratného finančného prí-
spevku z Ministerstva životného prostredia SR.
  (HR)

Mudroňka bude po osemdesiatich
rokoch opäť zelenšia
Pôvodná aleja na Ulici P. Mudroňa bola vysadená v štyridsiatych 
rokoch minulého storočia. Odvtedy pribudli v meste autá a par-
kovacie miesta škrtli aj z tamojšej zelene. Teraz sa formuje nový 
dizajn ulice. Na svete je architektonicko-urbanistická štúdia, ktorá 
sa venuje rekonštrukcii Mudroňky a rieši obnovu historickej aleje.

Zelené pásy, ktoré sú minulosťou, dnes sa na nich parkuje hlava-nehlava.
Foto: Bruno Horecký

Na niektorých miestach lemujúcich 
ulicu sú ešte zvyšky zelene.

Foto: Bruno Horecký

Viac zelene   je, paradoxne, na budo-
ve ZŠ na Ulici P. Mudroňa.

Foto: Bruno Horecký
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Šálky na kávu od dizajnérky a keramičky Markéty 
Novákovej návštevníkov galérie mimoriadne zaujali.

Foto: archív TG

Diáre/skicáre Niny A. Šoškovej sa rýchlo vypredali. 
Sochárka plánuje urobiť pre mesto a región ďalšiu 

sériu.
Foto: archív TG

Najskôr k základným faktom. Sochárka Nina 
A. Šošková je autorkou suvenir_contempora-
ry art & craft, ktorej cieľom je podpora tvorby 
súčasných slovenských suvenírov s umeleckou 
hodnotou. Ako sa uvádza v bulletine z vý-
stavy suvenir Turiec 2021 (Turčianska galé-
ria 30. 11. 2021 – 23. 2. 2022), inšpirovala ju 
k tomu aj súčasná ponuka suvenírov zväčša 
pásovej výroby, ktoré sa ponúkajú naprieč Slo-
venskom.

Slovensko je krajina s kultúrnymi hodnotami
Od nápadu viedlo iba málo krokov k tomu, aby 
oslovila umelcov a dizajnérov a nadchla ich pre 
tvorbu umeleckých suvenírov, ktoré mali byť 
autorskými dielami a zároveň reprezentovali 
Slovensko ako krajinu s kultúrnymi hodnotami 

Suveníry, na ktoré určite nebude padať prach
Staré monografie, mapy, pár pohľadníc, nejaké magnetky, cédečká, drevené hračky, keramika...  
Pravdepodobne ide o celý sumár suvenírov, ktoré si návštevník Martina môže na pamiatku kúpiť či 
objednať. Iba časť z nich sa viaže k regiónu, iba niektoré majú ambíciu byť hodnotnými úžitkovými 
predmetmi a iba na niektoré po čase nesadne prach. Nedávna výstava projektu suvenir pod názvom 
suvenir Turiec 2021, zrealizovaná v Turčianskej galérii, si položila za cieľ posunúť tvorbu suvenírov  
o niekoľko levelov vyššie.

a tradíciami. Podobné príklady už fungujú aj 
v iných európskych krajinách.

„Turčianska galéria ma oslovila s ponukou 
vytvoriť suveníry pre Turiec,“ hovorí sochár-
ka. „Pre projekt som získala grant od Fondu 
na podporu umenia, ale i galéria na katalóg,“ 
pokračuje s tým, že projekt získal podporu aj 
od Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Turiec.

Po Čičmanoch, Ružomberku, Trenčíne, Ora-
ve a Spiši sa tak náš región stal jeho šiestou 
zastávkou.

Vystavujúci umelci – Markéta Nováková, 
Hany Kašičková, Patrik Illo, Nina A. Šošková, 
Milan Novosedliak, ktorý zastupoval mladú 
značku Sugaar & Sugaar, a umelci z OZ PARTA 
kultúrna platforma – sa vlani na sklonku leta 

najskôr zoznámili s fenoménmi, ktoré sformo-
vali kultúrne a umelecké dejiny Turca, prešli sa 
Martinom, aby vstrebali budovy a lokality s vý-
znamnou historickou pečaťou. Pozreli si aktu-
álne výstavy v galérii, aby vzápätí predostreli 
svoje nápady na suvenír Turca. S odstupom 
dvoch mesiacov na tvorbe suvenírov pracovali, 
aby ich prototypy mohli v galérii predstaviť.

Čo sa stane s originálnymi nápadmi
Výstava sa balí, dojmy ostali. Čo sa stane s ori-
ginálnymi nápadmi, ktoré prezentovala? Za-
radia sa do ponuky slovenských suvenírov? 
A kde ich bude možné kúpiť?

„Na tom, ktoré diela budeme vyrábať 
s možnosťou predaja, sme sa dohodli. Pro-
ces ich sériovej výroby nie je jednoduchý 
a pri každom z diel je iný,“ informuje sochárka 
a dodáva, že všetky aktuálne predajné diela, 
ktoré inšpiroval Turiec, sú na e-shope platfor-

Nina A. Šošková, sochárka a organizátorka umelec-
kých projektov.

Foto: archív NAŠ
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my. „Samozrejme, je možné si ich tu objed-
nať. Komunikujeme aj s Oblastnou organizá-
ciou cestovného ruchu Turiec a Turistickým 
informačným centrom Martin či Turčianskou 
galériou v Martine o možnosti ich predaja,“ 
dodáva Nina A. Šošková.

Porcelánové šálky i diáre 
sa rýchlo vypredali
Záujem o suveníry je veľmi veľký. Napríklad 
všetky porcelánové šálky Tin Tina Tino a sety, 
ktoré dizajnérka Markéta Nováková pripravila, 
sa vypredali už do Vianoc. Autorka momen-
tálne pracuje na ďalšej sérii. Rovnako veľký 
úspech mal aj návrh pre diáre/skicáre Niny 
A. Šoškovej. Takmer všetky sa vypredali a so-
chárka plánuje urobiť pre mesto a región ďal-
šiu sériu.

Nie všetky diela je možné vyrábať masovo, 
no dajú sa vyrobiť na zákazku. Napríklad zlatý 
medailón šperkárky Hany Kašičkovej.

„Niektoré návrhy suvenírov sú v procese vý-
roby v sklárňach. Spomeniem pohár Pillo od 
dizajnéra Patrika Illa, ktorý bude dostupný až 
v máji. Dali sme ich vyrobiť 300 kusov a ich 
predaj spustíme hneď, ako budú hotové,“ plá-
nuje Nina A. Šošová. Dodáva, že rovnako je na 
tom aj dielo Milana Novosedliaka. Na sériovej 
výrobe jeho sklenených dóz sa pracuje. „Čaká-
me na informáciu autora, kedy ich bude možné 
sprístupniť na web,“ upresňuje.

V máji v Bratislave sochárka otvorí prvú ka-

mennú predajňu „suvenir“. Budú tam všetky 
doposiať vytvorené suveníry od slovenských 
umelcov, ktoré sa pod strechou platformy od 
roku 2015 podarilo vytvoriť, vrátane Turca.

Kedy ich nájdeme v Martine či Turci
Bude si ich možné kúpiť aj v Martine alebo inde 
v regióne? To je už otázka pre predsedu ko-
misie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
MsZ v Martine Dalibora Steindla. „Iniciatíva pla-
tformy i galérie nám prišla vhod, pretože sme 
sa už niekoľko mesiacov predtým v Oblastnej 
organizácii cestovného ruchu Turiec zaoberali 
potrebou oživiť ponuku suvenírov s martin-
skými či turčianskymi motívmi, ktorá dnes vý-
razne absentuje. Preto sme projekt aj finančne 
podporili a budeme, samozrejme, ak dôjde 
k dohode, podporovať ponuku umeleckých 
diel v našom TIK-u alebo aj v iných kultúrnych 
inštitúciách či strediskách cestovného ruchu,“ 
otvára túto tému.

Dodáva tiež, že v ich ponuke môže pomôcť 
aj formujúci sa e-shop oblastnej organizácie, 
ktorý bude súčasťou online prezentácie regió-
nu (www.turiec.com). Momentálne sa finalizuje.

„Teší ma tento záujem, no je to na dohode, 
o ktoré suveníry má mesto či oblastná orga-
nizácia záujem. Ak ma oslovia, budem vedieť 
s umelcami komunikovať o počtoch či ich výro-
be,“ konštatuje N. Šošková.

Turisti potrebujú širšiu ponuku suvenírov
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec 
okrem toho iniciovala aj ďalšie návrhy a výrobu 
suvenírov, ktoré by mali typické prvky charak-
terizujúce náš región. 

D. Steindl uviedol, že túto iniciatívu inšpiroval 
už spomínaný monitoring informačných kance-
lárií a stredísk cestovného ruchu, ktorý ukázal, 
že v nich chýbajú aj celkom obyčajné suveníry 
so symbolikou regiónu.

Do ich výbavy onedlho pribudnú prvé men-
šie série remeselníckych výrobkov z keramiky, 
dreva i iných materiálov, pri výrobe ktorých sa 
použijú turčianske predlohy výšiviek a symbo-
lika miest či obcí, alebo stredísk turistického 
ruchu v Turci. Inšpiráciu hľadali zadávatelia 
v Etnografickom múzeu SNM v Martine a ná-
vrhy posunuli remeselnej dielni na Orave, 
v ktorej prvé kusy suvenírov vyrobia. Majú byť 
súčasťou ponuky informačných centier, ale aj 
recepcií vo vybraných penziónoch, chatách, 
objavia sa na kultúrnych podujatiach, festiva-
loch a podobne.

„Budú v ponuke už v tomto roku, som zve-
davý, ako tento test dopadne. Ak dobre, ob-
jednáme väčšie množstvá a budeme pracovať 
s remeselníkmi na ďalších návrhoch. Lebo čo 
sa týka suvenírov, Turiec predstavuje nevyčer-
pateľné množstvo nápadov a možností využi-
tia pri ich výrobe,“ uzatvára D. Steindl.

Viera Legerská

Dizajnérka a keramika Markéta Nováková 
sa nechala inšpirovať tradičnou výšivkou 
na pánskych košeliach, ktoré sú súčasťou 
turčianskeho kroja, a využila ich ako dekor 
na šálkach na kávu. 

Milan Novosedliak tvoril suvenír s odka-
zom na strojársku výrobu a na výstavu po-
núkol poklop z eloxovaného hliníka a dózu 
z farebného skla. 

Patrik Illo navrhol vázy brúsené luxusným 
ručným brusom a pohár ozdobený zlatým 
„poobhrýzaným“ pásikom. 

Umelecká zlatníčka Hany Košičková vy-
tvorila medailón s využitím „fest“ pekného 
turčianskeho slova a autorský, ručne písa-
ný text s nárečovými slovami: sňach, griska 
a mešuge. 

Sochárka Nina A. Šošková vytvorila 
160-stranový ručne šitý zápisník s grafickou 
obálkou, inšpirovanou poznámkami k re-
giónu, vhodný aj pre archivárov, a umelci 
z Party – kultúrnej platformy sa v rámci in-
špirácie stoličkovou výrobou v Martine ne-
chali reprezentovať hokerlíkom z brezovej 
preglejky.

SUVENIR TURIEC 2022

Sen noci svätojánskej je druhou novinkou ak-
tuálnej sezóny a 580. v histórii Slovenského ko-
morného divadla. Korona síce škrtla jej pôvodne 
plánované slávnostné uvedenie i niekoľko jej 
následných predstavení, no už má svoje miesto 
v programe.

S komédiou Williama Shakespeara, ktorá 
vznikla niekedy okolo roku 1594, sa stretla už 
tretia generácia tvorcov v martinskom divadle 
(1961 – Sen noci májovej v réžii Pavla Rímskeho 
a 1985 – Sen noci svätojánskej v réžii Romana 
Poláka). Jeho mladý kolektív pod režisérskym ve-
dením Lukáša Brutovského (úprava predlohy a aj 
scéna) tentoraz k známej predlohe pristúpil svoj-
sky. Mlado, svižne, po novom, so živou hudbou 
(obstaral ju Marián Frkáň a. h.), úspornou scénou, 
ktorá otvorila priestor nielen dôraznosti slova 
a pohybu, ale aj množstvu hravých nápadov, kto-
ré diváci oceňujú smiechom a potleskom.

Slávna shakespearovská komédia zamestnala 
takmer celý súbor SKD, aby divákom predostrel 
tri vášne sprevádzajúce ľudstvo naprieč jeho his-
tóriu – lásku, sex a divadlo. Témy jednej letnej 
noci, ktoré sa odohrali v stredovekých Aténach, 
rozohral s chuťou a radosťou, aby na konci hľa-
disku ponúkol oslavu nie iba jednej, ale hneď 
troch svadieb – Tezeovu a Hippolytinu, Lysan-
drovu a Hermiinu a Demetriovu a Heleninu, kto-
ré predtým zápletkami vystužil zástupca kráľa víl 
Puk. A došlo, samozrejme, aj na preveselú tra-
gédiu o Pyramovi a Thisbe, ktorú nacvičila ako 
svoj príspevok kniežacej svadbe svojská herecká 
družina.

Ak očakávate od divadla zábavu, oddych 
a chcete sa odpútať od bežných starostí, na Sen 
noci svätojánskej určite choďte.

V komédii hrajú: Viliam Hriadel a. h., Kami-
la Heribanová, Daniel Žulčák, Tomáš Mischura, 
Barbora Palčíková, Zuzana Rohoňová, František 
Výrostko, Marek Geišberg, Lucia Jašková, Alena 
Pajtinková, Nadežda Vladařová, Tomáš Grega, 
Ján Dobrík, Matej Babej, Jaro Kysel, Miro Dacho, 
Michal Gazdík a František Mikuš a. h. Do tvorivé-
ho tímu patria aj autorka kostýmov Zuzana Hu-
dáková. Scénu, stavbu, osvetlenie, zvuk, rekvizity, 
kostýmy a parochne vyrobil kolektív pod vede-
ním Andreja Agricolu, Petra Klaudínyho a Mariá-
na Frkáňa. Viera Legerská

Sen noci svätojánskej 
– mlado, svižne, hravo 
a so živou hudbou
To bude doják! Takto znela pozvánka na 
najnovší inscenačný príspevok v Slovenskom 
komornom divadle – Sen noci svätojánskej.  
A aj je. Rozprávková komédia z autorského 
portfólia Williama Shakespeara v úprave 
Lukáša Brutovského a v dramaturgii Mira  
Dacha je inscenáciou, na ktorú sa v Martine 
bude s očakávaním dobrej zábavy chodiť.
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Utorok 22. 2. 2022, deň samých dvojok. Pre 
mnohých ľudí to bol všedný deň, pre ďalších 
predsa len v niečom výnimočný a neopakova-

22. 2. 2022 –bol to dobrý 
dátum aj na svadbu
V deň samých dvojok si svoje „áno“ povedali tri martinské páry.

teľný. Osobitný význam mal napríklad aj pre 
tri martinské páry, ktoré si v tento deň v sva-
dobnej sále mesta Martin - v Turčianskej galé-
rii povedali svoje áno.

Žiadna náhoda
„Nie je žiadnou náhodou, že práve v tento 
deň máme svadbu, zámerne sme si ho pre 
tie dvojky vybrali. Mimochodom, pred dvoma 
rokmi 22. 2. 2020 sme mali aj zásnuby. Dvoj-
ka je aj mojím životným číslom a tieto životné 
medzníky mi to len potvrdzujú. Nevadí nám 
ani to, že je utorok, takto sme to chceli mať,“ 
povedala nám pár minút po svadobnom ob-
rade nevesta Monika Šrobárová.

Svadby sa pre pandemickú dobu, ktorú ži-
jeme, konajú v obmedzenom režime a mnohé 
sa už museli pre zhoršenú epidemiologickú 
situáciu aj odložiť a presunúť na iný termín.

„Trošku sme sa toho báli, no našťastie, nič 
také sa napokon nestalo. Faktom však je, že 
na našej svadbe nemohli byť všetci, ktorí by 

tu za normálnych okolností s vysokou prav-
depodobnosťou boli. Časť mojej rodiny a aj 
priateľov žije v susednom Česku a nedalo sa 
im pre rôzne obmedzenia a karantény prísť. Je 
nám to aj ľúto, ale už sme svadbu i kvôli ma-
lej dcérke nechceli odkladať, už sme všetko 
chceli mať na poriadku,“ vysvetľovala s úsme-
vom Monika.

Na výročie svadby nezabudne
Ženích Ján Kapusta netajil, že výber dátumu 
svadby ponechal na svoju partnerku.

„S radosťou som sa prispôsobil. Napokon, 
dátum 22. 2. 2022 je aj ľahko zapamätateľný, 
a tak dúfam, že ani na výročia svadby neza-
budnem. V tomto je to veľká výhoda,“ smial 
sa Janko.

Viceprimátorka mesta Martin Tatiana Čer-
veňová v spomínaný utorok oddala dva páry, 
tretí pripadol na poslanca Martina Kalnického.

„Áno, v pracovné dni svadby často nebýva-
jú, avšak ak sa v kalendári objaví výnimočný 
a v niečom magický dátum, je takmer isté, že 
sa minimálne aspoň jedna konať bude. Pre no-
vomanželov to zrejme prináša inú – osobitej-
šiu atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Zaujíma-
vé je to aj pre nás všetkých, ktorí sa na sobáši 
podieľame, či už formálnymi aktami, slávnost-
ným príhovorom, alebo kultúrnym progra-
mom. Pevne verím, že dátum 22. 2. 2022 pri-
nesie manželským párom šťastie. Ale ak by 
im náhodou čísla nepriali, tak im určite bude 
priať láska, vzájomné porozumenie a toleran-
cia,“ myslí si Tatiana Červeňová.

Jana Kovalčíková, vedúca oddelenia matrík 
Mestského úradu v Martine, tiež podotkla, že 
sobáše s výnimočnými dátumami a dňami nie 
sú ani v našom meste výnimočné.

„Teraz sme mali tri svadby, ale keby sme 
nečelili pandemickej dobe, tak by ich v tento 
dátum bolo hádam aj viac. Termíny svadieb si 
však páry vyberajú z rôznych dôvodov, kto-
ré sa často viažu aj na nejakú životnú udalosť 
v rodine a podobne. Samozrejme, nie vždy to 
je v tradičnú sobotu.“

V minulom roku sa napriek pandémii usku-
točnilo v Martine 177 sobášov, pričom 125 
z nich bolo civilných a 52 cirkevných.

 Roman Kopka

Nebola to náhoda. Monika Šrobárová a Ján 
Kapusta chceli mať svadbu 22. 2. 2022 a aj 

ju napokon mali.
Foto: Roman Kopka

Sobášiaca Tatiana Červeňová a hlavná 
matrikárka Janka Kovalčíková sú na svadby 

s výnimočným dátum zvyknuté.
Foto: Roman Kopka

Pevne verím, že dátum 22. 2. 2022  
prinesie manželským párom šťastie. 
Ale ak by im náhodou čísla nepriali,  
tak im určite bude priať láska,  
vzájomné porozumenie a tolerancia.

Tatiana Červeňová
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AKO SA TO CELÉ ZAČALO?
Začiatkom 90. rokov hľadalo mesto Martin partnera, ktorý by mu pomohol vybudovať zá-
klady moderného odpadového hospodárstva, od zberu po spracovanie komunálneho od-
padu. S tým úmyslom vytvorilo mesto spoločný podnik s rakúskou spoločnosťou Brantner, 
ktorá patrí k svetovej špičke v komunálnych službách s dlhoročnou expertízou v zhodnoco-
vaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu. „Spoločný podnik Brantner Fatra je od svojho 
vzniku strategickým podnikom mesta. Myslím si, že napriek meniacim sa politickým garnitú-
ram prináša mestu systém a stabilitu v odpadoch,“ pripomína Tibor Papp, generálny riaditeľ 
Brantner Slovakia.

V roku 2008 pristúpili Brantner a mesto Martin k podpisu rámcovej zmluvy, ktorou si sa-
mospráva poistila potrebnú kapacitu na skládke. „Často zaznievajú názory, že sme mesto 
zaviazali k neprimeraným podmienkam. Zmluva 
vychádza z  jednoduchého princípu, že mesto 
potrebuje stabilný plán, ako bude pristupovať ku 
komunálneho odpadu. Na druhej strane my ako 
firma potrebujeme jasné a stabilné pravidlá, kto-
ré nám umožňujú plánovať kapacity, investovať, 
vytvárať stabilné podmienky pre našich zamest-
nancov. Som presvedčený, že dohoda s mestom 
je stále založená na výhodách pre obe strany. To 
je princíp našich podnikateľských vzťahov v Mar-
tine aj kdekoľvek inde na svete,“ upozorňuje Ti-
bor Papp.

SPRAVODLIVÉ PODMIENKY 
PRE VŠETKÝCH

V januári tohto roku vydal Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky rozhodnutie, v ktorom ho-
vorí o  údajnom zneužití dominantného posta-
venia spoločnosťou Brantner Fatra. Voči tomuto 
rozhodnutiu sa spoločnosť automaticky odvola-
la.

Aktuálne ceny za tonu uloženého odpadu sa 
v lokalite Kalnô pohybujú od 36,2 eura pre men-
šie obce po 38,9 eura pre mesto Martin. Ceny 

Priemerný Martinčan vyprodukuje ročne okolo 310 kg odpadu, no o pár 

rokov to bude výrazne viac. Vďaka dobrému riadeniu je situácia v mesta 

s poplatkami za odpad stabilná. Prispieva k tomu aj skládka v lokalite 

Kalnô. Mesto má navyše z prevádzky skládky výrazný ekonomický 

prospech. Ročne z nej do rozpočtu samosprávy pritečie 300  000 €.

sa pravidelne upravujú podľa podmienok, ktoré 
si vo verejnom obstarávaní určujú zástupcovia 
miest a obcí regiónu.

Ako tiež upozorňuje Tibor Papp, aktuálne 
ceny za skládkovanie v  regióne Turca sú zá-
roveň v  porovnaní s  inými regiónmi Slovenska 
oveľa nižšie. Pohybujú sa v rozmedzí medzi 33 
až 41 € za uskladnenie 1 tony odpadu, kým ceny 
za uskladnenie 1 tony odpadu v iných regiónoch 
Slovenska dosahujú úroveň 40 až 48 €. „V nie-
ktorých regiónoch vidíme extrémne zdražova-
nie. Aj v tomto kontexte bolo rozhodnutie mesta 
vybudovať skládku a  efektívne ju prevádzkovať 
veľmi prezieravé.“

NIŽŠIE POPLATKY 
VĎAKA SKLÁDKE

Kalnô slúži prioritne Martinu a  obciam Turca. 
Z  uloženého odpadu tvoria odpady z  Martina 
26 %. Okrem odpadu z domácností slúži skládka 
aj mnohým firmám z oblasti stavebníctva alebo 
priemyslu. Mesto Martin z každej uloženej tony 
odpady dostáva do rozpočtu výrazný príjem. 
Od roku 2008 do 2021 na poplatkoch získalo 
3,8 milióna eur. Tieto zdroje umožňujú mestu 
dotovať poplatky za komunálny odpad. Každý 
obyvateľ Martina má vďaka fungovaniu skládky 
nižší poplatok za odpad.

Skládkovanie, podobne ako spaľovanie, je 
dnes prekonaná technológia likvidácie komunál-
neho odpadu. Podľa stratégie ministerstva ži-
votného prostredia sa počet skládok výrazne 
zníži s  cieľom zvýšiť zhodnocovanie odpadu. 
„Aj preto je dôležité naštartovať v regióne Turiec 
projekty, ktoré obmedzia potrebu skládkovania,“ 
hovorí Tibor Papp. 

Martin môže mať 
kvalitné
služby ďalších
30 rokov

R22-04-02
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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


