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Na inteligentné semafory
pod Bystričkou si ešte
chvíľu počkáme

Martinskí hádzanári
vyhrali I. ligu,
môžu hrať extraligu

strana 22

Križovatka sa zmení z obyčajnej na 
svetelnú, pribudnú aj odbočovacie 
pruhy, pred priechodom pre chodcov 
sa vybudujú chodníky.

Parádny úspech dosiahli zverenci 
trénera L. Bíra st., kvalitnými výkonmi 
sa prebojovali až na vrchol I. ligy. 
Či postúpia ďalej, je otvorené.
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PREHĽAD AKTUÁLNYCH A PRIPRAVOVANÝCH INVESTÍCIÍ MESTA MARTIN

Mesto bude mať konečne 
vlastný domov dôchodcov

Jednou z najvýznamnejších investícií tohto roka 
je aj výstavba mestského centra sociálnych slu
žieb na Podháji, kde nový domov s opaterou 
a ďalšími službami v modernom zariadení náj
de 40 martinských seniorov a senioriek. Objekt, 
ktorý sa začal budovať koncom februára, má byť 
odovzdaný do užívania na jeseň.

Na kontrolnom dni, ktorý sa uskutočnil 
v predposledný májový pondelok, bolo konšta
tované, že hrubá stavba je už takmer hotová, 
pred dokončením je izolácia striech. V interiéri 
sa už pracuje na vnútorných inštaláciách (kúre
nie, voda, elektrika), budujú sa priečky, finalizuje 
sa príprava na montovanie výmenníkovej stani
ce. „Stavba má zatiaľ menší sklz, čo je spôso

bené nedostatkom rôznych materiálov na trhu. 
Dobiehajú nás nielen dôsledky pandémie, ale 
aj vojnový konflikt na Ukrajine. Oceňujem, ako 
sa dodávateľ stavby zatiaľ dokáže vysporiadať 
s touto neľahkou situáciou. Verím, že cez všet
ky problémy, ktorým bez zveličovania čelí celý 
svet, stihneme mestské centrum sociálnych 
služieb, ktoré toto mesto už potrebuje ako soľ, 
dostavať do jesene,“ povedal po skončení ob
hliadky stavby martinský primátor Ján Danko.

Cena za vyhotovenie stavby bola na zá
klade verejného obstarávania stanovená na  
4  078  000 eur, pričom 2,5 milióna eur sa prein
vestuje z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bý
vania.

Centrum sociálnych 
služieb má byť 
vybudované na jeseň.
Foto: Roman Kopka

Kamarát 
zmení adresu
Sťahovanie centra voľného času je napláno
vané na leto.

Stará budova niekdajšieho Posádkového klu
bu armády v martinskom amfiteátri sa po roz
siahlej rekonštrukcii interiéru zmení na nové 
sídlo Centra voľného času Kamarát, ktorého 
zriaďovateľom je mesto Martin. 

Stavebné úpravy vnútrajška budovy so štyr
mi poschodiami s výťahom a bezbariérovými 
vstupmi, ktoré trvali približne poldruha roka, 
boli prioritne smerované na krúžkovú činnosť 
a prevádzkovanie centra. 

Vynovená budova je už pripravená na ko
laudáciu a počas letných prázdnin sa CVČ Ka
marát zo svojho terajšieho pôsobiska presťa
huje do nového sídla. Rekonštrukcia interiéru 
vyšla mesto cca na 660tisíc eur.

V blízkom čase sa počíta aj s úpravou von
kajších priestorov a to konkrétne so zateple
ním strechy a obvodového plášťa. 

Keďže potencionálni dodávatelia týchto sta
vebných úprav, ktorí vzišli z verejného obsta
rávania, nevedeli dodržať cenové podmienky, 
resp. nedokázali zohnať potrebný stavebný 
materiál, bola mestom Martin vyhlásená nová 
súťaž.Stavať v týchto časoch nie je med lízať, no zhotoviteľ stavby robí 

pre jej včasné ukončenie maximum.

Interiér budúceho sídla 
CVČ Kamarát je už 
zrenovovaný. Počíta sa aj 
so zateplením budovy.
Foto: Roman Kopka
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K štyridsiatim lôžkam na 
Podháji pribudne aj 37 v širšom 
centre mesta.

Od apríla prebieha i rekonštrukcia denného 
centra na Škultétyho ulici. Novým dispozič
ným riešením vzniknú väčšie klubové priesto
ry, ktoré pre svoju činnosť využívajú martin
skí dôchodcovia pôsobiaci v rôznych kluboch 
a organizáciách. 

Zásadnými zmenami prechádza aj kuchy
ňa, v ktorej sa varia obedy pre seniorov. Pred 
rekonštrukciou v kuchyni pripravili okolo 400 
porcií jedla, čo zďaleka nepokrývalo záujem 
Martinčanov, po nej to bude o dvesto viac. 
Zväčšujú sa aj existujúce priestory určené na 
expedíciu a rozvoz obedov. 

Celý objekt pozostávajúci z dvoch budov sa 
zateplí, pribudne aj vonkajšie oceľové scho
disko. Rekonštrukcia má byť dokončená na 
začiatku letných prázdnin, práce zatiaľ pre
biehajú podľa stanoveného harmonogramu. 
Mesto do renovácie existujúcich budov inves
tuje 397-tisíc eur.

Stavebný ruch však na tomto mieste tak 
skoro neutíchne, už sa začalo aj s výstavbou 
ďalšieho centra sociálnych služieb. V úplne 
novej dvojposchodovej budove, ktorá má byť 
postavená za sedem mesiacov, nájde nový do
mov s opaterou 37 ľudí, pričom sťahovať by sa 
mohli ešte v tomto roku. 

Buduje sa aj druhé centrum pre seniorov, 
v kuchyni navaria viac obedov

Výraznými zmenami aktuálne 
prechádza aj denné centrum 

s kuchyňou na Škultétyho ulici.
Foto: Roman Kopka

Mesto do druhého svojho centra investu
je viac ako 1,4 milióna eur, prostriedky čerpá 
prevažne zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V Záturčí sa finišuje s výstavbou jasličiek
Mnohí Martinčania, ktorí majú v súčasnosti 
40 a viac rokov, pri pohľade na staršie fotky 
s úsmevom spomínajú i na éru detských jaslí, 
do ktorých ich zanášali rodičia. 

Po zmene režimu v roku 1989 sa jasle v mes
tách postupne rušili a bolo to tak aj v Marti
ne. Čas však ukázal, že majú opodstatnenie aj 
v dnešnej dobe, zvlášť pre pracujúcich rodičov. 
Aspoň niektorým z nich v ústrety vyjde mesto 
Martin, ktoré v septembri otvorí mestské det
ské jasle v Záturčí. 

Navštevovať ich bude môcť 20 detí od 0 do 
3 rokov, no do budúcna možno i viac, keďže 
kapacitu je možné ďalšími stavebnými úpra
vami navýšiť. 

Do vybudovania jaslí mesto Martin investo
valo viac ako 451-tisíc eur, ktoré získalo cez 
eurofondy. Spoluúčasť mesta je 5 percent.

Mesto od septembra spustí prevádzku 
detských jaslí v Záturčí.

Foto: Roman Kopka
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Na Pltníkoch 
vybudujú tribúny

Na ligu už nebudú musieť chodiť Martinčania 
do Žabokriek.

Martinskí futbalisti budú môcť už v nastávajú
cej sezóne opäť hrať svoje domáce majstrov
ské zápasy v Martine. Na Pltníkoch, kde vyrástol 
nielen umelý trávnik, ale aj budova so sociál
nym zázemím, skladové priestory, verejné to
alety, objekt pre bufet a aj parkovacie miesta, 
chýbali ešte tribúny pre divákov. Tie inštalujú 
vo futbalovom areáli pravdepodobne už v au
guste. 

Tribúny budú mať štyri rady a každá z nich 
kapacitu 130 miest na sedenie. Mesto táto in
vestícia vyjde na 109-tisíc eur, avšak 20-tisíc 
získala radnica na tento účel od Slovenského 
futbalového zväzu z projektu Eurá z Eura.

Po rekonštrukcii bude mať 
mesto v rámci prestupného 
bývania k dispozícii 18 bytových 
jednotiek s garsónkami, jedno- 
a dvojizbovými bytmi.

Čoskoro sa bude v našom meste realizovať aj 
ďalší úspešný eurofondový projekt za viac ako 
439-tisíc eur. Po rekonštrukcii časti bytovky na 
Ulici Ambra Pietra bude mať mesto v rámci 
prestupného bývania k dispozícií 18 bytových 
jednotiek s garsónkami, jedno- a dvojizbovými 

bytmi. Stavebné úpravy sa budú týkať najmä 
vnútornej dispozície, a to vybúraním potrebných 
otvorov v nenosných priečkach pre novonavrho
vanú dispozíciu bytov, existujúcich nášľapných 
vrstiev podláh, obkladov a omietok podľa miery 
poškodenia, sanity, vnútorných rozvodov vody 
a elektriky, dverných a okenných konštrukcií vrá
tane zárubní. V každom byte bude samostatná 
kúpeľňa so sprchovým kútom a WC a samostat
ná kuchynská linka.

Projekt je v záverečnej fáze príprav, aktuálne 
prebieha u príslušných orgánov povinná kontro
la verejného obstarávania. Po jej skončení by sa 
na jeseň malo začať s rekonštrukciou objektu.

Zdevastovaná bytovka
prejde renováciou

Táto bytovka na Ulici Ambra Pietra 
bola postavená v šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia.
Foto: Roman Kopka

Záturčie už hlási hotovo, čoskoro tak urobia aj 
Košúty.

Na opravu komunikácií mesto Martin investuje 
v najbližšom čase vyše dva milióny eur. S prá
cami, ktoré má na starosti firma Doprastav, 
sa začalo v apríli. Už boli ukončené práce na 
celoplošných opravách chodníkov a vozoviek 
v Záturčí za približne 200-tisíc eur. 

Aktuálne sa dokončujú komplexné opravy 
chodníkov a vozoviek v Košútoch I a Košútoch 
II za približne 230-tisíc eur. Následne sa bude 

pokračovať v opravách komunikácií v mestskej 
časti Podháj–Stráne a potom aj v ostatných 
martinských mestských častiach.

Opravovať vozovky sa v Martine chystá aj 
Slovenská správa ciest, ktorá v našom meste 
spravuje napríklad aj celý mestský okruh. Nový 
asfalt položia cestári na 5 km úseku od južného 
vstupu do mesta.

Futbalisti sa už môžu tešiť 
na divákov, na Pltníkoch sa 

vybudujú tribúny.
Foto: Roman Kopka

Rekonštrukcia 
komunikácie na Hodžovej 

ulici v Košútoch.
Foto: archív mesta Martin

Oprava ciest a chodníkov na sídliskách
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Historickú budovu 
v centre vynovia 
aj zvnútra

Na renováciu niekdajšej budovy 
advokátskej komory bude mes
to čerpať peniaze aj od štátu.

CVČ Kamarát sa z Ulice Andreja Kmeťa sťahuje 
aj preto, lebo interiér niekdajšej budovy Advo
kátskej komory čaká rozsiahla rekonštrukcia za 
viac ako milión eur. 

Mesto Martin však môže na tento účel počí
tať s dotáciou od ministerstva financií vo výš
ke 758-tisíc eur, pričom 330-tisíc eur musí byť 
preinvestovaných ešte tento rok.

O využití zrekonštruovanej budovy, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou, rozhodne mestské za
stupiteľstvo. Na prvom poschodí by mala byť 
napríklad zriadená reprezentačná sála mesta, 
ktorá by sa využívala na organizovanie rôz
nych spoločenských, resp. kultúrnych podujatí.

 Rekonštrukcia exteriéru budovy je už prak
ticky dokončená, dorobiť treba ešte vstupný 
portál.Zásadná rekonštrukcia 

nepísaného centra sídliska bude 
hradená z eurofondov.

Už na jeseň by sa malo na Podháji začať s revi
talizáciou Námestia protifašistických bojovní
kov. Mesto Martin na tento kvalitne pripravený 
projekt získalo z eurofondov takmer 665-tisíc 
eur pri päťpercentnej spoluúčasti. 
Uskutočnilo sa už aj verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavby, aktuálne prebieha jeho 
kontrola u príslušných orgánov (SO pre IROP).

Námestie na Podháji sa zmení 
do roka na nepoznanie

Takto by malo námestie vyzerať po renovácii.
Foto: archív mesta Martin

A na čo sa môžu tešiť predovšetkým oby
vatelia Podhája? Námestíčku bude naďalej 
dominovať park so zeleňou a stromami, kto
rý však skrášlia aj trvalkové záhony. Jeho sú
časťou bude aj moderné detské ihrisko, pitná 
fontánka, verejné mobilné WC. Ďalej sa zre
konštruuje osvetlenie, chodníky, priechody pre 
chodcov, autobusová zastávka MHD s bezba
riérovou nikou. Zároveň sa tiež vybuduje 30 
nových parkovacích miest. Úplne nový bude aj 
mobiliár – napríklad dizajnovo atypické lavičky 
a taburety, pergola s presklenou strechou, sto
jany na bicykle a odpadkové koše.

Súčasný stav parku na námestí. Pôsobí ošumelo.
Foto: Roman Kopka

Po rekonštrukcii exteriéru budovy 
nasleduje aj renovácia vnútrajška.

Foto: Roman Kopka

Bývalá administratívna budova 
Advokátskej komory bola postavená 

v roku 1923 na základe projektu 
architekta Jána Palkoviča.

Strany 2 - 5 pripravil Roman Kopka
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Ešte v minulom roku vyhlásil Fond na 
podporu športu výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie príspevku na 
výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu 
športovej infraštruktúry. Reagovalo na ňu 
aj mesto Martin. Ako to dopadlo?

My sme požiadali o refundáciu dostavby tré
ningovej hokejovej haly, ktorá už rok slúži 
nielen martinským hokejovým klubom, ale aj 
krasokorčuliarom či širšej martinskej verejnos
ti. Fond našej žiadosti vyhovel a na účet mesta 
bude zaslaný príspevok vo výške 862 416 eur.

 Z nákladov, ktoré sme na výstavbu haly po
užili, sa nám vráti takmer polovica. Len pripo
meniem, že Fond na podporu športu nám pre
platí aj vyše 536-tisíc eur za realizáciu II. etapy 
budovania Šport parku na Pltníkoch, pričom 
prvá tranža vo výške 30 percent bola už mestu 
uhradená.

Druhá etapa sa týkala výstavby budovy so 
sociálnym zázemím, v areáli futbalového ihris
ka pribudli aj skladové priestory, verejné toale
ty a v jeho okolí prístupová cesta a parkovacie 
miesta. 

Občas čelíme kritike, že nevieme zohnať 
peniaze z mimorozpočtových zdrojov, tu je 
dôkaz, ako to v skutočnosti je. A toto je len 
oblasť športu. Keď sme už pri nej, tak dodám, 
že pripravujeme projekt na vybudovanie mul
tifunkčnej haly v areáli ZŠ Alexandra Dubčeka 
na Severe za 1,2 milióna eur, ktorý je už vo vy
sokej fáze rozpracovanosti. 

A robíme aj na projekte vybudovania ďal
šej cyklotrasy pozdĺž rieky Turiec, ktorú by 
sme tiež chceli, samozrejme, pri predpísanej 
spoluúčasti, financovať z mimorozpočtových 
zdrojov.

Nedávno boli mestu schválené ďalšie 
peniaze zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, zhruba okolo 1,1 milióna eur.  
Na čo ich mienite použiť?

Na výstavbu druhého centra sociálnych slu
žieb, ktoré ešte počas tohto roku s vysokou 
pravdepodobnosťou vybudujeme na Škultéty
ho ulici. Áno, sú to úverové prostriedky, ale 
mimoriadne výhodné. A budú aj nepochybne 
dobre využité. V Martine v súčasnosti žije viac 
ako 10-tisíc seniorov a tento počet bude ďalej 
rásť, pričom mnohí z nich potrebujú každo
dennú starostlivosť a opateru.

Ján Danko: Na športovú infraštruktúru sme 
v krátkom čase získali takmer 1,4 milióna eur
Primátor Martina sa vyjadril aj k téme výstavby martinskej nemocnice.

Iste, v rodinách sa veľa zvládne, ale je to 
vyčerpávajúce. A v tejto situácii mesto nemá 
vlastné sociálne zariadenie, ktoré by bolo 
oproti súkromným aj cenovo dostupnejšie. 
Bolo našou povinnosťou tento stav, ktorý nik
to pred nami neriešil, aspoň čiastočne napra
viť. Preto staviame centrum sociálnych služieb 
na Podháji a aj v širšom centre mesta.

V meste sa uskutočňuje viacero 
investičných akcií, no v tejto dobe 
poznačenej pandémiou koronavírusu 
a teraz vojnou na Ukrajine, to nie je 
jednoduchý proces. Ako sa samosprávam 
teraz dýcha?

Všetci žijeme zložité časy a samospráva nie 
je v tomto smere výnimkou. Kríza strieda ešte 
väčšiu krízu a ani celkové prognózy nie sú do 
budúcna priaznivé. Keď si myslíme, že máme 
to najhoršie za sebou, myslím na pandémiu, 
tak nás skúša vojenský konflikt na Ukrajine, 
ktorý má značný podiel na brutálnom náras
te cien energií, potravín, rôznych materiálov 
a tovarov. Iste, že to pociťujeme aj pri našich 
rozbehnutých, resp. plánovaných akciách.

Musíme opakovať verejné obstarávania, 
lebo jeho účastníci buď nevedia dodržať vysú
ťažené ceny, alebo nedokážu zohnať materiál. 
A toto všetko má vplyv aj na časový harmono
gram stavieb.

Ján Danko, primátor Martina
Foto: Roman Kopka
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Napríklad, za normálnych okolností by sme 
už teraz finišovali so zateplením zvnútra zre
novovanej niekdajšej budovy Posádkového 
klubu armády v amfiteátri, kde sa presťahuje 
CVČ Kamarát. Lenže potenciálni stavitelia ne
vedia na trhu zohnať izolačný materiál. A ta
kýchto príkladov je veľa. Nemá však zmysel 
nariekať, je to realita a my sa s ňou na mest
skom úrade snažíme aj s našimi partnermi čo 
najlepšie vyrovnať.

Na Slovensku rezonuje aj výstavba 
nemocníc. Na verejnosť prenikli 
informácie, ktoré naznačujú skutočnosť, 
ako keby vláda s Martinom už nepočítala, 
hoci odborníci tvrdia, že máme najlepšie 
pripravený projekt a chýba už len politické 
rozhodnutie, že sa ide do toho.
Mesto nielenže sleduje tento proces, ale doň 
aj vstupuje. Mne osobne je niektorými aktivis
tami vyčítané, že sme ticho a že nič nepodni
káme. Nie je to tak, len nebúchame do stola, 
nevypisujeme po sociálnych sieťach, ale diplo
maticky rokujeme a presviedčame kompetent
ných o nevyhnutnosti postaviť v Martine novú 
modernú nemocnicu.

Som optimista a myslím, že je len otázkou 
času, kedy sa nová nemocnica začne u nás 
budovať. Je faktom, že náš projekt je veľmi 
dobre pripravený a aj z hľadiska rôznych ča
sových horizontov, ktoré súvisia s prípravou 
na výstavbu, je najďalej. Ak niekto hovorí inak, 
že máme problémy s pozemkami, tak zavádza 
verejnosť. Fakulta ich na výstavbu nemocnice 
zabezpečila dostatok.

Aké okolnosti by mali hrať v prospech 
Martina?
Nemocnica by bola napojená na excelentnú 
vzdelávaciu inštitúciu so svetovými paramet
rami vo vedecko-výskumnej činnosti, so špič
kovými vedeckými tímami, ktoré sú aj mimo 
našich hraníc uznávané, čo sa odzrkadľuje aj 
na medzinárodnej spolupráci vo viacerých 
oblastiach. Som presvedčený, že Martin má 
na to, aby sa rozvíjal ako mesto vedy, výsku
mu a zdravotníctva, čo však prinesie prospech 
v podobe kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti 
celému Slovensku. Roman Kopka

Projekt martinskej nemocnice je 
veľmi dobre pripravený a aj z hľadiska 
rôznych časových horizontov, ktoré 
súvisia s prípravou na výstavbu,  je 
najďalej.

Ján Danko

V MHD budú môcť cestovať bezplatne
Občania mesta Martin nad 62 rokov, držitelia preukazu ŤZP/ŤZP-S a Jánskeho plakety budú 
môcť od 1. júna cestovať v MHD Martin bezplatne. Vyplýva to z rozhodnutia vedenia mesta 
Martin. Podmienkou na bezplatné cestovanie však je, aby mali tieto vybrané skupiny obyva
teľstva vybavenú dopravnú kartu mesta Martin. (KP)

Mesto kúpi pozemok na Podháji, 
ako vozovňu ho využíva dopravný podnik

Na májovom rokovaní martinského mestského 
zastupiteľstva poslanci a poslankyne rozhodli aj 
o kúpe pozemku od spoločnosti C. RENT, s. r. o, 
ktorý sa nachádza na Podháji pri kasárňach.

Mnohí Martinčania ho v minulosti využívali na 
parkovanie pri návšteve športových podujatí, ko
naných či už na zimnom štadióne, alebo v špor
tovej hale. V súčasnosti túto nehnuteľnosť ako 
vozovňu formou prenájmu využíva Dopravný 
podnik mesta Martin. A bude ju využívať až do
vtedy, kým si na Flámskej ulici nevybuduje novú 
vozovňu s potrebným zázemím, čo by malo trvať 
približne tri roky.

Kúpna cena pozemku bola stanovená 
na základe znaleckého posudku vo výške  
575  939,46 eura a bude uhradená v dvoch splát
kach. Prvá vo výške 300-tisíc eur do 10 dní od 
účinnosti kúpnej zmluvy a zvyšok najneskôr do 

konca roku 2022. Za kúpu pozemku hlasovalo 25 poslancov, jeden sa hlasovania zdržal a je
den bol proti. (KP)

Martin vlani hospodáril s prebytkom
Hospodárenia mesta Martin za rok 2021 po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu, grantov a ostatných účelových prostriedkov a cudzích prostriedkov skončilo s pre
bytkom vo výške 1  832 583,48 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta Martin, 
ktorý na nedávnom rokovaní prerokovalo a schválilo mestské zastupiteľstvo.

Martinská samospráva v minuloročnom rozpočte po viacerých úpravách počítala s príj
mami vo výške 58  535  065  eura, podarilo sa ich naplniť na 95 percent, čo predstavu
je 55 859 805,31 eura. Celkové výdaje za rok 2021 boli v záverečnom účte vyčíslené na 
52 147 740,08 eura, čo je 89 percent pôvodných plánov.

Prebytkové zdroje boli presunuté do rezervného fondu mesta, pričom podstatná časť 
z nich už bola v rámci investícií na rok 2022 mestským zastupiteľstvom rozdelená. Týka sa to 
budovania centier sociálnych služieb na Podháji, resp. na Škultétyho ulici, rozvoja mestských 
častí, stavebných úprav denného centra a kuchyne na Škultétyho ulici. Z rezervy sa napríklad 
uhradil aj záväzok cca 600-tisíc eur za MHD za rok 2021. (KP)

Nedoplatky za smeti sa vyšplhali 
už na takmer 1,4 milióna eur
Mesto Martin k 31. decembru 2021 evidovalo pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 
2 508 379,76 eura. Je to o 250 948,70 eura viac ako pri bilancii roka 2020. Najväčšiu časť po
hľadávok tvoria daňové nedoplatky na poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 
(1,375 mil. eur) a na dani z nehnuteľností (889  610 eura).

Nedoplatky za smeti a za daň z nehnuteľností za roky 2003 až 2020 sa vlani znížili 
o 342 532,37 eura. Avšak za rok 2021 vznikli i nové nedoplatky za smeti a daň z nehnuteľ
nosti vo výške 635 698,80 eura.  (KP)

STRUČNE Z MARTINA

Dopravný podnik má vozovňu zriadenú na 
pozemku v mestskej
časti Podháj. Mesto ho od vlastníkov odkúpi.  
Foto: Roman Kopka



MARTINSKÉ NOVINY8 SPRAVODAJSTVO

Martin je jednoznačne i bicyklovým mestom 

Rok Počet tímov Počet jednotlivcov Počet 
jázd

Počet najazdených 
kilometrov

Počet najazdených
km/účastník Počet najazdených km/obyvateľa

2021 220 757 20 413 132 710,33 175,31 2,45
2020 144 508 11 572 69 982,54 137,76 1,28
2019 200 710 13 004 72 831,94 102,58 1,32
2018 190 664 17 648 104 373,50 157,19 1,89
2017 177 623 17 526 91 838,56 160,50 1,69

Svedčí o tom narastajúci počet bicyklujúcich 
tímov i jednotlivcov. V úvodnom ročníku regis
troval Martin 300 účastníkov, v tom vlaňajšom 
až 757. V celoslovenskom meradle mesto Martin 
obsadzuje popredné miesta v najazdených kilo
metroch i v počte účastníkov a v ostatných šty
roch rokov je Martin dokonca celoslovenským 
lídrom tejto kampane.

Na bicykli do práce v roku 2021 jazdilo 757 
prihlásených účastníkov, ktorí spolu vytvorili až 
220 tímov od 68 zamestnávateľov. Bol to histo
ricky najväčší počet účastníkov kampane v mes
te Martin. Najviac tímov tradične vytvorila Jesse
niova lekárska fakulta.

Z údajov z posledného ročníka kampane Do 
práce na bicykli v najazdených kilometrov na 
obyvateľa mesta vyplýva, že každý Martinčan 
a Martičanka (bez ohľadu na to, či sa do kampa
ne zapojili) prešli v priemere 2,45 km, čo pred
stavuje vzdialenosť z Divadelného námestia 
v centre mesta na letisko Tomčany.

Nejde však len o súťaž. Takéto štatistiky tvoria 
základ ďalších cyklistických prepojení v meste 
a okolí. Ide o dlhodobý plánovací a prípravný 
proces, ale práve bez jednoznačného preuká
zania potreby chýbajúcej cykloinfraštruktúry to 
nejde. Prihláste sa teda i vy do kampane „Do 
práce na bicykli“ a od 1. do 30. júna 2022 a vy
užívajte na svoje cesty do a z práce alebo školy 
alternatívny dopravný prostriedok.

Možnosť zaregistrovať dvoj- až štvorčlenné 
tímy máte do 7. júna na www.dopracenabicykli.
eu.  (RED)

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV „DO PRÁCE NA BICYKLI“ ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV

O tom, že sa v Martine radi bicyklujeme, netreba nikoho pre-
sviedčať. Vo veľkom štýle, prakticky hneď od počiatku čoraz viac 
populárnejšieho podujatia, sa Martinčania aktívne zapájajú i do 
kampane „Do práce na bicykli“.

Bicyklovanie nie je Martinčanom 
cudzie, práve naopak.
Foto: archív mesta MT
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Chce to poriadnu dávku trpezlivosti, maximál
nej pozornosti a ostražitosti, určite dostatok 
rozvahy a niekedy aj kus odvahy. Nie, nehráte 
hokej na majstrovstvách sveta, kde treba tie
to morálno-vôľové vlastnosti často preukázať 
v zápasoch, ale zídu sa vám napríklad pri bez
pečnom prejazde križovatkou, ktorá spája Mar
tin s Bystričkou. Žiaľ, nie vždy sa to podarí tak, 
ako by sme chceli, a občas dochádza k menším 
či väčším kolíziám, pri ktorých si to v rámci tzv. 
škodových udalostí odnesú v tom lepšom prí
pade „len“ plechy na vozidlách. No nezabúdaj
me, že v minulosti už došlo i k vážnejším do
pravným nehodám s nepríjemnými následkami.

To je jedna strana mince, druhou je nekom
fortné odbočovanie cez protiľahlý jazdný pruh. 
Doslova tŕpnete, či pri čakaní na uvoľnenie 

cesty, cez ktorú musíte prejsť, niekto do vás 
zozadu vo vašom jazdnom pruhu nenarazí.

Pri menšej neopatrnosti sa však v nebezpečí 
na mimoriadne frekventovanom úseku mar
tinského obchvatu, medzi čerpacou stanicou 
OMV a spomínanou križovatkou, cez ktorý za 
24 hodín prejde podľa štatistík Výskumného 
ústavu dopravy aj okolo 18 700 vozidiel, z toho 
asi 2 700 ťažkých nákladných, ocitajú aj chodci. 
Veď neďaleko je ubytovňa v lokalite Na kame
ni, ktorú využívajú na nocľah najmä ľudia bez 
domova. No nielen tí.

Je jasné, ako to bude fungovať
„Dobrou správou je, že sme už dohodnutí na 
technickom riešení zvýšenia bezpečnosti kri
žovatky vrátane jeho financovania, čo vôbec 

nebolo jednoduché. Vybudujú sa na nej inteli
gentné semafory, ktoré budú promtne reago
vať na aktuálnu dopravnú situáciu. Primárne 
bude na hlavnom ťahu svietiť na semaforoch 
zelená, no keď vznikne potreba na prejazd vo
zidiel či už z Bystričky, alebo z Ulice na Bystrič
ku, tak zelenú dostanú autá z vedľajších ciest. 
Zároveň sa vyriešia aj chodníky pred vstupom 
k priechodu pre chodcov, samozrejme, aj od
bočovacie pruhy,“ vysvetľoval na nedávnej 
tlačovej besede Ján Danko, primátor Martina, 
ktorého ale trochu mrzelo, že stavba bude 
mať pár mesiacov meškanie.

„Aj preto sme na radnici iniciovali stretnutie, 
aby sme zistili, prečo sa na dotknutej križo
vatke nič nedeje, hoci sa už malo. Bolo nám 
vysvetlené, že rozbehnutý proces zbrzdili ne
vyriešené majetkovoprávne náležitosti, no 
podľa informácií, ktoré sme od predstavite
ľov Slovenskej správy ciest dostali, sú zmlu
vy s vlastníkmi pozemkov pripravené už na 
podpis. Hneď nato, ako sa tak stane, príde na 
rad stavebné konanie, pri ktorom zrejme bude 
stačiť len oznamovacia povinnosť, a následne 
dôjde k samotným úpravám križovatky, na 
ktoré už roky čakáme. V tejto dobe, pozna
čenej pandemickými dôsledkami a vojnou na 
Ukrajine, je ťažko hovoriť o definitívnych ter
mínoch, no snáď na konci roka, resp. začiat
kom budúceho, bude už prejazd z Bystričky 
do Martina a naopak bezpečný,“ podotkol Ján 
Danko.

Ani obchádzka už nepomáha
Naliehavosť riešenia problematickej križovat
ky pred novinármi zdôrazňoval aj Igor Malko, 
zástupca starostky Bystričky.

„V dopravných špičkách musíme pred kri
žovatkou niekedy čakať aj 8 – 10 minút, kým 
príde možnosť ňou bezpečne prejsť. Viacerí 
obyvatelia Bystričky využívajú pri ceste do 
práce alebo potom domov obchádzkovú tra
su popri teplárňach, no aj tá už je zahltená vo
zidlami, takže veľmi to nepomáha. Sme radi, 
že aj vďaka mestu Martin a primátorovi Dan
kovi, ktorý aj spolu s našou starostkou Zden
kou Maršalovou absolvovali množstvo roko
vaní, sa ľady konečne pohli, a snáď čoskoro 
prejdeme križovatkou na zelenú, hoci sme 
dúfali, že to bude ešte tento rok, čo sa zrejme 
aj pre rôzne typické slovenské byrokratické 
postupy nenaplní.“

 Roman Kopka

Na inteligentné semafory pod Bystričkou si 
ešte chvíľu počkáme, no už to nemá trvať dlho
Križovatka sa zmení z obyčajnej na svetelnú,  pribudnú aj odbočovacie pruhy, pred priechodom pre 
chodcov sa vybudujú chodníky.

  SSC K BUDOVANIU KRIŽOVATKY

„Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavebných 
prác predpokladáme v druhom polroku 2022, 
presný dátum závisí od ukončenia prípravy, 
najmä majetkovoprávneho vykúpenia po
zemkov a od vydania stavebného povolenia. 
Predpokladané stavebné náklady na danú 
stavbu sú 1 507 968 € s DPH a mali by byť 
financované z operačného programu OPII. 

Skutočné náklady budú známe po súťaži na 
zhotoviteľa stavby. Slovenská správa ciest 
Žilina aktuálne ukončuje majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov, na základe ktorého 
budeme môcť požiadať o vydanie stavebné
ho povolenia,“ informoval TV Turiec Martin 
Guzi z komunikačného odboru SSC.

Dostať sa z Bystričky, resp. z Ulice na Bystričku 
na druhú stranu križovatky, je často veľmi zložité 

a vyžaduje si to poriadnu dávku obozretnosti.
Foto: Roman Kopka
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ
MČ SEVER

Dopravné ihrisko na Severe má v priaznivom 
počasí celodenné využitie. Doobeda patrí ško
lákom, ktorí prostredníctvom rôznych hier spo
znávajú pravidlá cestnej premávky, poobede 
zas areál s obľubou využívajú najmä rodičia 

Martinskej verejnosti je známe, že sa na Pod
háji už niekoľko mesiacov buduje nové mest
ské centrum sociálnych služieb. Ide o rozsiahlu 
stavbu v obytnej časti, ktorá sa nemôže zaobísť 
bez použitia ťažkých mechanizmov. A to spô
sobuje občas aj problémy.

„Pri tradičnej obhliadke mestskej časti aj jej 
odľahlejších miest ma oslovil jeden z obča
nov Podhája, ktorý býva v blízkosti staveniska 
centra sociálnych služieb s tým, že pri presu
ne ťažkých mechanizmov došlo k poškodeniu 
chodníka. Žiaľ, pri takýchto stavbách väčšieho 
rozsahu sa to stáva. Samozrejme, že hneď po 
dokončení stavby si celú lokalitu podrobne 

Preliezačke na dopravnom ihrisku 
budú musieť nájsť nové miesto
Nové hracie prvky sa po ich zadovážení pravdepodobne umiestnia 
v západnej časti areálu mimo asfaltových plôch.

s menšími deťmi. „Keďže bývame blízko ihriska, 
chodíme tu často, naše ratolesti sa tu rady hra
jú. My rodičia si máme kde posedieť a trošku sa 
porozprávať. Áno, je tu pomerne živo. Niektoré 
decká jazdia na bicykloch, ďalšie sa korčuľujú, 

iné pre zmenu vyskúšajú preliezačku. Žiaľ, už tu 
ostala len jedna a aj tá by potrebovala zreparo
vať, keďže už nie je v najlepšom stave,“ pove
dala Michaela Horňáková.

O doplnenie hracích prvkov na dopravnom 
ihrisku žiadajú poslancov aj obyvatelia Severu. 
Priamo v jeho areáli to však už možné nebude.

„Prioritná je bezpečnosť detí, ktorá sa pod
ľa odborníkov na dopravu nedá stopercentne 
zabezpečiť, ak sú pri asfaltovej ploche určenej 
na jazdu na bicykli či korčuľovanie preliezačky 
či šmýkačky. Už pri menšej nepozornosti môže 
dôjsť k nechcenej kolízii dieťaťa jazdiaceho na 
bicykli s dieťaťom, ktoré buď prichádza, ale
bo odchádza z preliezačky. Avšak hracie prvky 
chceme v blízkosti dopravného ihriska zacho
vať, a aj preto sme už požiadali Útvar hlavné
ho architekta mesta Martin o návrh ich nového 
umiestnenia. Pravdepodobne by sa na to vyčle
nil priestor v západnej časti areálu mimo asfal
tových plôch,“ vysvetlil Jozef Krištoffy, predse
da výboru mestskej časti Sever.

(KP)

zmapujeme a problémy, ktoré vznikli vplyvom 
výstavby centra, vyriešime,“ povedal Zdenko 
Kozák, predseda výboru mestskej časti Pod-
háj–Stráne.

Pán Marcel pri osobnom rozhovore s poslan
com otvoril aj tému stromov, ktoré nielen za
tieňujú jeho pozemok a rodinný dom, ale ich 
korene mu poškodzujú aj jeho majetok.

„Táto pripomienka má svoje opodstatne
nie a pri dokončení stavby centra sociálnych 
služieb sa k nej vrátime a budeme hľadať čo 
najprijateľnejšie riešenie,“ reagoval na podnet 
občana Zdenko Kozák.

Jana Cikhartová

Preliezačky v blízkosti asfaltovej plochy dopravného 
ihriska sú vraj rizikom pre bezpečnosť detí.
Foto: Roman Kopka

Dopravné ihrisko sa využíva 
aj mimo vyučovania.
Foto: Roman Kopka

MČ PODHÁJ-STRÁNE

Veľká stavba prináša okoliu menšie 
problémy, no dajú sa riešiť

Najlepšie riešenia sa nájdu 
pri osobnom rozhovore.

Foto: Jana Cikhartová
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Začiatkom mája v mestskej časti Záturčie 
odovzdali do užívania po rekonštrukcii 
vnútrobloky na uliciach P. V. Rovnianka 
a Matúša Jankolu. Je predpoklad, že obyvatelia 
sa z nich budú tešiť desaťročia.

Aké práce boli s rekonštrukciou spojené? Vy-
asfaltovali tu chodníky, pribudli viaceré zariade
nia a záhradníci nanovo zasiali trávu v priestore 
medzi panelákmi. Vyčistené a zrenovované sú 
aj detské pieskoviská a mobiliár. Je to krásne 
urobené tak, aby to lahodilo aj oku, ale hlavne 
aby sa tam dobre cítili občania. Náklady, aj keď 
boli vysoké a dosiahli 198 000 €, boli investova
né do dobrej veci. Opravy sa dočkala aj Hlboká 
cesta a chodník na Ulici D. Makovického.

Obyvateľov Záturčia dlhodobo trápi nedo
statok kontajnerov na separovanie papiera. No 
našlo sa veľmi zaujímavé riešenie, ktorým sa už 
zaoberá odbor životného prostredia MsÚ. Keď-
že sa v obchodoch začal zber použitých a zá
lohovaných plastových obalov na nápoje, čo 
sa stretlo s podporou obyvateľov, kontajnery 
na plastový odpad teraz takmer zívajú prázd
notou. Poslanci sa uzniesli na tom, aby sa tieto 
zberné nádoby využili na zber papiera. Potreb
né je na nich vymeniť poklopy za modré a budú 

Pred martinskou ZUŠ P. Mudroňa pribudlo v 
máji nové oplotenie. To staré bolo už poško
dené a nebezpečné, preto sa vedenie „zušky“ 
rozhodlo obnoviť ho.

Opravu oplotenia museli najskôr schváliť pa
miatkari a architekti, jeho návrh vychádzal z his
torického dizajnu, vrátane kovových prvkov.

Ako nám povedal riaditeľ školy Pavol Bohdan 
Zápotočný, škola sa k tomu odhodlala aj preto, 
že sa blíži 100. výročie jej vzniku.

„Chceme, aby sa aj jej okolie skrášlilo. Z našich 
usporených finančných prostriedkov sme inves
tovali 47 000 €, oplotenie je teraz nielen nové, 
ale aj bezpečné.“

Na konci minulého roka za umeleckou školou 
sprístupnili aj nové parkovisko s prístupovou ko
munikáciou, čo sa financovalo z rozpočtu mesta 

MČ STRED

MČ KOŠÚTY

slúžiť na separáciu papiera. Tento nápad ušetrí 
aj financie, ktoré sa budú dať využiť na potreb
nejšie a aktuálnejšie veci slúžiace obyvateľom 
sídliska. Jana Cikhartová

Vo vnútroblokoch na sídlisku vynovili zeleň, 
mobiliár a detské pieskoviská

Areál umeleckej školy 
má nové oplotenie

Martin. V spolupráci a z iniciatívy s VMČ Stred 
pribudne v najbližších mesiacoch na fasáde 
školy veľkoplošná maľba – mural. ZUŠ-ka bola 
úspešná vo svojom projekte a získala na túto ak
tivitu dotáciu vo výške 4 000 € z rozpočtu mesta.

Okrem toho Útvar hlavného architekta mesta 

Martin pripravuje štúdiu na nevyužitý pozemok 
za školou. Mohla by tam byť oddychová zóna 
pre žiakov školy a ich rodičov.

Storočnicu bude „zuška“ v novembri oslavo
vať nielen svojím galaprogramom, ale aj skráš
leným areálom. (RED)

Nové oplotenie ZUŠ 
P. Mudroňa 
v Martine.
Foto: Bruno Horecký

Fotografia hore: Nový asfalt na chodníkoch 
v rekonštruovaných vnúroblokoch.
Foto: Jana Cikhartová

Fotografia vpravo: Vysiatej tráve musí teraz trochu 
pomôcť príroda.
Foto: Jana Cikhartová
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Ste lekárom, ktorý sa v čase pandémie aj 
vo funkcii stáleho člena krízového štábu 
podieľal v martinskej nemocnici na jej 
zvládnutí. Čo vám z tých mesiacov či rokov 
najviac utkvelo v pamäti?
Myslím, že to bola profesionalita kolektívu 
nemocnice. Vedel sa zomknúť a prispôso
biť svoje fungovanie potrebám starostlivosti 
o covidových, ale aj necovidových pacientov. 
Martinská nemocnica má limitovanú lôžkovú 
a ľudskú kapacitu, a tu narážame na stropy. 

Ak niekde pridáme lôžka, inde ich musíme 
ubrať. Bolo treba utlmiť bielu medicínu a vy
selektovať pacientov, ktorí si vyžadovali neod
kladnú starostlivosť. Nebolo to jednoduché. 
Napriek tomu sme sa snažili robiť všetko, aby 
sme pacientov z regiónu i spádovej oblasti, čo 
je sever Slovenska, dokázali liečiť.

Dá sa s odstupom času sformulovať aj 
istá skúsenosť? Čo robiť inak a lepšie pri 
ďalších vlnách pandémie?
Z odborného hľadiska nám vychádza, že by 
sme sa mali snažiť čo najviac zachovať bielu 
medicínu. Naši pneumologickí pacienti sa na

príklad liečili na internom oddelení, čo nebolo 
optimálne. Neboli sme ani schopní prijať ľudí 
zo spádového regiónu, lebo nebolo miesto. 
V ďalších vlnách sa určite budeme snažiť za
chovať aspoň jedno pneumologické oddele
nie, pacienti to potrebujú.

A ľudské hľadisko?
Obdivoval som náš personál, že dokáže zvlád
nuť nápor práce, ktorý sa sprvu ukazoval ako 
nezvládnuteľný. Tí ľudia to dali, hoci so stú
pajúcimi číslami hospitalizovaných covidových 
pacientov už boli vyčerpaní a frustrovaní. Pan
démia sa vráti, preto treba teraz využiť čas na 
oddych a načerpanie síl a dopredu si ujasniť 
hru, aby sme vedeli, čo nás čaká a boli pripra
vení.

Spolu s kolegami ste vyvinuli aplikáciu, 
ktorá vďaka využitiu telemedicíny 
umožnila niektorých pacientov liečiť 
v domácom prostredí. Ako hodnotíte jej 
prínos?
Aplikácia sa začala formovať po prvej vlne, keď 
sme rozmýšľali, ako sa lepšie pripraviť na tú 
druhú. Napadla mi možnosť liečiť pacientov, 
ktorí chorobu zvládajú, v domácom prostredí 
a vymyslieť spôsob, ako včas zachytiť zhorše
nie ich zdravotného stavu a mohli ich tak rých
lo dostať do nemocnice. Začali sme pracovať 
na hodnotiacich algoritmoch a aplikácii ako 
celku, a to aj neskôr v spolupráci so Sloven
skou technickou univerzitou Bratislava a Asse
co Solutions Slovensko. Získali sme grant, apli
káciu vyvíjame ďalej. Momentálne používame 
verziu II. a pokračujeme na jej zlepšovaní.

Ako fungovala?
Pacienta najskôr vyšetril lekár, určil stupeň 
rizika, zaregistroval ho a pokiaľ bol pacient 
schopný liečby covidového zápalu pľúc v do
mácom prostredí a súhlasil s týmto spôsobom 
liečby a monitoringu, dostal aktivačný kód, 
pod ktorým sa prihlásil do aplikácie, a tá po
sielala informácie o jeho zdravotnom stave 
do nemocnice. Stačilo, ak odpovedal dvakrát 
denne na jednoduché otázky v dotazníku. Le
kári ich pravidelne sledovali a určovali, či má 
liečba pokračovať doma, alebo treba pacienta 
dopraviť do nemocnice, lebo sa mu stav zhor
šil. Stačilo, ak pacient mal internetové pripo
jenie alebo smartfón. Doma si meral teplotu, 
saturáciu krvi kyslíkom, popisoval zmeny zdra
votného stavu a už aplikácia mu dala hodno
tiacu odpoveď, či má ísť do nemocnice, resp. 
kontaktovať lekára. Ten bol pre neho k dispo
zícii 24 hodín denne.

Ivan Kocan: Veľkým 
hendikepom našej populácie 
je nerešpektovanie autorít

Zástupca prednostu 
a primár Kliniky 
pneumológie a ftiziológie 
UNM Ivan Kocan.
Foto: archív IK

Liečbou covidu by sa nemali zaoberať politici či sociálne siete. Túto 
výsostne odbornú tému musia mať v rukách odborníci. V krajinách, 
kde to takto uchopili, dosiahli v liečbe i riešení protipandemických 
opatrení lepšie výsledky. Aj o tom hovoríme so zástupcom pred
nostu a primárom Kliniky pneumológie a ftiziológie UNM Ivanom 
Kocanom.

Obdivoval som náš personál, 
že dokáže zvládnuť nápor práce, 
ktorý sa sprvu ukazoval 
ako nezvládnuteľný.

Ivan Kocan
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Viete už vyhodnotiť úspešnosť aplikácie?
Pomohla pri zvládaní jednotlivých vĺn pandé
mie. Už fakt, že sme dokázali odsunúť o nie
koľko dní hospitalizáciu u niekoho, kto to 
akútne nepotreboval, pomohlo iným pacien
tom, ktorí by bez lôžka v nemocnici neprežili. 
Ak nerátam poslednú vlnu pandémie, lebo za 
ňu ešte nemáme spracované dáta, tak doma 
sme dokázali odliečiť asi 150 pacientov. Servis 
okolo nich sme prirovnávali k tzv. virtuálnemu 
covidovému oddeleniu. Denne sme sledovali 
10 až 15 pacientov, z nich okolo 85 percent 
chorobu zvládlo bez hospitalizácie. Dôležité 
je pripomenúť, že ani jeden z pacientov, ktorí 
predsa len museli po domácej liečbe prísť do 
nemocnice, nebol prijatý hneď na jednotku in
tenzívnej starostlivosti. To bol najväčší úspech 
aplikácie.

Mali o ňu záujem aj inde? V iných 
nemocniciach či iných oddeleniach?
Ešte nie sme vo finále, na aplikácii sa stále pra
cuje. Ale už teraz je možné využiť jej formát aj 
na iné ochorenia. U nás na klinike napríklad na 
akútne ochorenia dolných dýchacích ciest. No 
v princípe je možné vytvoriť set otázok vhod
ných na využitie aj v ďalších medicínskych od
boroch a aplikáciu zaradiť do praxe aj na iných 
klinikách.

Všeobecne sa hovorí, že medicína sa 
po pandémii preklápa či preklopila do 
normálu. Čo znamená normál na vašej 
klinike? Platí, že hospitalizácie, vyšetrenia, 
testovania sa vracajú do predcovidových 
čias?
Celá Univerzitná nemocnica v Martine prechá
dza do normálneho režimu a snaží sa robiť 
bielu medicínu na plné obrátky. Naša klinika 
je v trochu inej situácii – ešte stále máme časť 
jej kapacity viazanú na covidových pacientov 
a normálne funguje iba jedno z dvoch pľúc
nych oddelení. Na druhom nemáme personál. 
Sestry po pandémii odišli, nie sme schopní 
oddelenie prevádzkovať. Riešime to, predpo
kladáme, že ho posilnia sestry-bakalárky, ktoré 
teraz končia štúdium.

Vaša klinika ale poskytuje pneumologickú 
starostlivosť pre celý Žilinský kraj…
To je pravda, máme jediné pľúcne oddelenie 
v kraji. Samozrejme, že to nestačí. Pracuje
me pod obrovským tlakom, aby sme prebrali 
pacientov z iných regiónov kraja na diagnos
tiku pľúcneho ochorenia, lebo inde to nie sú 
schopní zvládať.

Z tohto hľadiska asi nebolo šťastným 
rozhodnutie zrušiť pľúcne oddelenia 
v nemocniciach v minulých rokoch…
Asi nie. Toto rozhodnutie padlo v roku 2011 
a podľa mňa nebolo optimálne, lebo pľúcnych 

lôžok je teraz v kraji málo, čo prax potvrdila. 
Podľa starých plánov v martinskej nemocnici 
bol náš pavilón určený ako pandemický. To, čo 
sme zažili počas covidu, ale tiež ukázalo, že ak 
má pandémia trvať dlhší čas, nemôžeme úplne 
zatvoriť pľúcne oddelenie, lebo by sme ohrozili 
časť pacientov. A to určite nechceme.

Covid je veľkým strašiakom aj po odznení 
ostatnej vlny pandémie. Vracajú sa k vám 
pacienti s diagnózami, ktoré poznačil 
covid?
Časť pacientov, ktorí prekonali covidový zápal 
pľúc, má stále nejakú nedostatočnosť pľúc. 
Odhadujem, že ich môže byť až polovica. Nie
ktorí z nich aj doma potrebujú kyslíkovú liečbu. 
Ale má to tendenciu zlepšovať sa. Ďalšiu sku
pinu pacientov tvoria tí, ktorí majú po covido
vom zápale pľúc limitované pľúcne fun kcie. Sú 
dýchaviční, neznášajú námahu, nemôžu špor
tovať. Ale aj u nich majú symptómy v priebe
hu času tendenciu ustúpiť. A potom sú to tzv. 
long covid pacienti, ktorým covid priniesol iné 
ťažkosti: ide trebárs o chronické únavové syn
drómy, poškodenie imunitného systému a iné. 
Tieto ťažkosti riešia ostatné oddelenia nemoc
nice.

Viete si s odstupom času povedať, 
že Slovensko zvládlo doterajšie vlny 
pandémie so cťou? Respektíve, aké 
poučenie si z ich priebehu treba zobrať?
Veľkým hendikepom našej populácie je ne
rešpektovanie autorít, miešanie politiky do 
pandémie a zneužívanie tém na vlastné „piár“ 
politikov. Treťou črtou priebehu pandémie bol 
komunikačný deficit. Iba o prvej vlne môžeme 
povedať, že sme ju zvládli so cťou. Ľudia dodr
žiavali opatrenia, výsledky sa dostavili. Potom 
to zlyhalo a nastal chaos a dezorientácia. Pri
tom stačilo tak málo: poskytnúť jednoduché 
pokyny, čo robiť, ak mám podozrenie, že som 
sa nakazil.

Poďme to napraviť. Čo bolo treba robiť?
Pri horúčke si bolo treba kúpiť paralen a vi
tamíny, ľahnúť si do postele s tekutinami po
ruke, oddychovať a nechodiť medzi ľudí. Až 
keď ťažkosti pretrvávali, mali sme kontaktovať 
lekára. Covid je vírusové ochorenie, iná liečba 
naň neexistuje, špeciálne protivírusové lieky, 
také, ktoré by boli vhodné pre každého, ne
máme. A čo sme robili? Pri prvých ťažkostiach 
sme sa vybrali k lekárovi a vírus rozniesli, resp. 
viac ako odborníkom sme verili sociálnym sie
ťam. V štátoch, kde rešpektovali odborníkov, 
dosiahli v liečbe a najmä v číslach úmrtnosti na 
covid lepšie výsledky.

Je v poriadku, ak sa teraz ľudia nadýchli, 
dali dole respirátory a mnohí majú pocit, že 
z najhoršieho sme vonku? Je to naozaj tak?

Pravdou je, že pribúda menej chorých na co
vid, no pravdou je aj fakt, že vírus v populácii 
cirkuluje. Slovensko je krajinou, pre ktorú je 
charakteristická sezonalita respiračných infek
tov. Zhoršuje sa to na jeseň a v zime. Očakávať, 
že sme sa covidu zbavili, je ilúzia. Otázkou nie 
je, či sa znova prejaví, ale kedy zaútočí a akú 
bude mať silu. S jeseňou príde, treba sa s tým 
zmieriť. Očkovanie pomáha lepšiemu priebehu 
ochorenia, to už vieme. Najmä mnohí seniori, 
ak by sa neboli nezaočkovali viacerými dávka
mi, tak už medzi nami nie sú.

Čo majú ľudia robiť teraz v lete? Majú sa 
odvážiť aj do exotiky?
Dôležité je, aby si oddýchli, na slnku nabrali 
sily, aby sa zdravo stravovali, pohybovali sa, 
aby si budovali imunitu a zdravý organizmus. 
To je prvá vec. Druhou je, ak cestujú do zahra
ničia, aby rešpektovali protipandemické opat
renia krajiny, ktorá je ich cieľom. A treba viac 
ohľaduplnosti. Ak pociťujeme, že sme sa infi
kovali, a nemusí to byť covid, môže to byť iná 
infekcia dýchacích ciest, treba použiť respirá
tor, aby som neroznášal nákazu ďalej. To je pre 
tento čas všetko, čo môžem odporučiť.

Vlani i predvlani sme boli v podobnej 
situácii. Leto v pohode, skorá jeseň ešte 
ako-tak, a potom sa spustila ďalšia vlna. 
Očakávate, že tento či ďalšie roky budú 
také isté?
Očakávať to treba, to sme už spomenuli. Ne
vieme, či nás bude trápiť covid alebo iný vírus. 
Všetko je v biológii i náhode, nikto sa neodváži 
prognózovať, čo sa stane. Dnes ale už vieme, 
aké sú mnohé veci krehké, že nás malý vírus 
dokáže vyradiť z komfortu, ktorý sme považo
vali za nemenný. Mojím odporučením je počú
vať odborníkov. Chcete príklad? Tuberkulóza 
bola najčastejším ochorením v Československu 
medzi vojnami. Liečením pacientov, hľadaním 
kontaktov sme chorobu eliminovali, dnes má 
nízky výskyt, patríme k najlepším krajinám 
v Európe a rešpektuje sa to. Úspech prišiel aj 
preto, lebo to bola práca pre odborníkov a ne
miešali sa do toho ľudia, ktorí tomu nerozume
jú. Ak potrebujete radu k akejkoľvek pandémii, 
práve ste ju dostali.
 Viera Legerská

V štátoch, kde rešpektovali 
odborníkov, dosiahli v liečbe a najmä 
v číslach úmrtnosti na covid lepšie 
výsledky.

Ivan Kocan
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KULTÚRNE MENU 
Začiatok konca (sezóny). Tak nazvali 
dramaturgovia programov v divadelnej ka
viarni Brept live koncert elektronickej hud
by v podaní DJ set a Tea Tralna. Ak ste ich 
fanúšikmi, označte si v diári sobotu 4. júna 
a 22. h.

Vyjde fotokniha Jána Dobríka Ilúzie. 
Súčasťou programu divadelného festivalu 
Dotyky a spojenia bude aj krst fotoknihy 
herca Jána Dobríka Ilúzie. Ide o súbor 80 
čiernobielych portrétnych a dokumentár
nych fotografií hercov a herečiek, ktoré autor 
spolu s grafikom Martinom Grossom vybrali 
z ponuky viac ako 1300 záberov, ktoré dnes 
už člen martinského divadla nafotil v zákulisí 
divadiel či televíznych ateliérov. Zachytil na 
nich kolegov pri práci i v tých najneobyčaj
nejších situáciách. Ján Dobrík fotky doplnil 
citátmi z divadelných hier, v ktorých za roky 
svojho pôsobenia účinkoval. Knihu v Mar
tine pokrstí Alexander „ŇUSI“ Bárta. Súčas
ťou bude aj výstava vybraných fotiek.  

Prepojenie. Nájdete ho v Turčianskom 
kultúrnom stredisku v podobe výstavy, na 
ktorej  spoločne prezentujú svoju súčasnú 
tvorbu výtvarníčky Vlasta Števková a Slávka 
Šlesarová. Pre prvú z nich sú veľkou témou 
záhrada a jej súčasti, pre druhú abstraktná 
maľba, v ktorej nájdeme zobrazenia pri
pomínajúce kvety. Výstava potrvá v klube 
strediska do 21. júna.

Vetranie v archíve. Spomínate si na 
úspešné predstavenie v SKD Zabudni na 
Hollywood a famóznych Martina Horňáka 
a Mareka Geišberga v tejto hre chorvátske
ho dramatika Mira Gavrana? Pripomenúť 
si ich môžete 9. júna o 18.30 h v divadel
nej kaviarni Brept. Premietnu tam  záznam 
predstavenia. 

Jožko Fľak Superžiak. Putovnú výsta
vu komiksov a karikatúr Bruna Horeckého, 
ktorá vznikla pri príležitosti 30. narodenín 
Jožka Fľaka, nájdete v kine Moskva ešte do 
10. júna.

Pavel Hajko – Insitný maliar z Kova-
čice. Tento rok jubilujúci, sedemdesiatroč
ný umelec z Kovačice namaľoval svoj prvý 
obraz v roku 1973. Kohútovi, hlavnej téme 
svojej tvorby, sa začal venovať o dva roky 
neskôr. Predstavuje pre neho symbol dob
ra, slnka, odvahy, rozkoše a zároveň je ako 
zrodený pre výtvarníka a jeho paletu. Jeho 
predajná výstava je inštalovaná v SNM-Et
nografickom múzeu do 31. júla.
 (VL)

Podmienkou nominácií bola spätosť s tur
čianskym regiónom – obsahom, autorom, 
ilus trátorom alebo fotografom. Hlasovalo sa 
prostredníctvom anketových lístkov i online. 
Nominované knihy dostali súhrnom 1 127 hla
sov – odborná literatúra 561 hlasov, beletria 566 
hlasov.

Na špici rebríčka osobná výpoveď
V kategórii beletria sa na prvom mieste umiest
nili Valčianske poviedky, príbehy a osobnosti 
od Jaromíra Meriača, ktorý touto publikáciou 
vyplnil medzeru v literárnej tvorbe o Valči a jej 
obyvateľoch. Kniha získala 132 hlasov.

Druhé miesto obsadila knižka (74 hlasov) Ma
reka Súkeníka Pár fragmentov, ktorá je opisom 
reality ťažkého priebehu kovidu.

Tretie miesto 

Čitateľská anketa Kniha 
Turca 2021 má víťazov

patrí dvom dielkam so zhodným počtom hlasov 
(70). Ide o Oči iba pre neho od Lujzy Pálffyovej, 
ktorej obsah tvoria spomienky na výnimočných 
ľudí, veci a skutky, ale aj knižka o vlkovi (no 
nielen o ňom) Radovana Šenšela O vlkovi bez 
vane.

Odborná literatúra s výnimočnými 
publikáciami
S batôžkom po Turci od Milana Horňáka, Mar
tina Kleskeňa a Márie Fúčelovej je víťaz kategó
rie odbornej literatúry. Knižka s turistickými 
trasami a turistickým denníčkom získala 203 
hlasov.

Na druhom mieste sa umiestnila kniha Petra 
Cabadaja a kolektív: Keď sa povie Blatnica (81 

hlasov). Ide o monografiu, ktorej textové 
kapitoly sú doplnené vzácnymi 
historickými fotografiami.

Tretie miesto patrí Zore Min
talovej Zubercovej a jej obrazo
vému sprievodcovi životom na

šich predkov Ako sme kedysi žili 
(76 hlasov). Vznikla v spolupráci 
s dizajnérom, fotografom a ilu
strátorom Vladimírom Holinom 
a obsahuje asi 300 fotografií aj zo 
slovenských skanzenov.

Viera Legerská

Defilé autorov víťazných kníh z oboch kategórií.
Foto: archív TK

Turčianska knižnica v Martine v tomto roku pripravila už 14. ročník 
čitateľskej ankety Kniha Turca 2021. Nominovaných bolo 25 kniž-
ných titulov rozdelených do dvoch kategórií. Na vrchole rebríčka sa 
umiestnili Valčianske poviedky, príbehy a osobnosti a S batôžkom 
po Turci.
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Mesto Martin hľadá
šikovných absolventov
stavebnej fakulty

na obsadenie dvoch 
pracovných miest
referent stavebného úradu

Náplň práce:
Vydávanie rozhodnutí v správnom konaní 
v zmysle stavebného zákona, a to:
- územné rozhodnutia, stavebné povo-
lenia, kolaudačné rozhodnutia
- povolenia odstránenia stavieb
- zmeny stavieb pred dokončením, zmeny 
užívania stavieb (vydanie rozhodnutia)
- ohlásenie drobných stavieb, staveb-
ných úprav a udržiavacích prác.

Ponúkame:
- zaškolenie – práca je vhodná aj pre 
absolventov
- možnosť vzdelávania – získanie 
osobitného kvalifikačného predpokla-
du (OKP) na výkon činností stavebného 
úradu (doživotne platný)
- stabilné sociálne prostredie, pro-
fesionálny kolektív, systém benefitov, 
v kolektívnej zmluve zapracovaný 13. 
a 14. plat, príspevok zamestnávateľa 
na doplnkové dôchodkové sporenie.

Platové podmienky:
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 
553/2003 Z.z. – platová trieda 6 – zá-
kladná zložka mzdy v rozsahu 871,50 – 
1046,00 €, osobný príplatok, štvrť-

ročné odmeny. Po získaní osobitného 
kvalifikačného predpokladu zaradenie 
do platovej triedy 7 – plat v rozmedzí 
922,50 – 1107,00 €, k tomu osobný 
príplatok, odmeny. Od 01. 07. 2022 – 
valorizácia platov.

Spôsob prihlásenia:
Prihlášku a ďalšie doklady je potrebné 
doručiť najneskôr 06. 06. 2022.

Doklady:
Žiadosť, životopis, motivačný list, 
doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenia 
o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobi-
losti.

Výberové konanie a nástup do zamest-
nania prispôsobíme tak, aby sa o pra-
covné miesto mohli uchádzať aj absol-
venti akademického roka 2021/2022.

Podrobné informácie o výberovom konaní 
na www.martin.sk, sekcia kariéra.

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

„Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Mar
tinských kultúrnych slávností nadväzujúcich na 
tradíciu matičných augustových zhromaždení 
v 19. storočí. Čoskoro po svojom vzniku však 
bola transformovaná do samostatného podu
jatia, ktoré si rýchlo získalo široké divácke zá
zemie a patrilo medzi najpopulárnejšie kultúr
ne podujatia na Slovensku,“ povedal predseda 
Rady národnej kultúry v Martine Peter Cabadaj.

Martin čaká multižánrový program
Dodal, že aj v uplynulých pandemických rokoch 
patrila medzi hŕstku podujatí pod Tatrami, kto
ré neboli zrušené. Čo festival donesie tentoraz? 
V dňoch 6. – 9. júna 2022 to bude opäť zau
jímavý multižánrový program, odohrávajúci sa 
na viacerých miestach metropoly Turca. 

Popri tradičných stretnutiach s tvorcami li
terárneho slova, básnikmi aj prozaikmi, v ňom 

nebudú chýbať prezentácie knižných titulov, 
vernisáže výstav, pripomenutie si narodenia 
viacerých predstaviteľov štúrovskej generácie, 
161. výročia Memoranda národa slovenského, 
programy pre začínajúcich tvorcov, hudobné 
vystúpenia, divadelné predstavenie, filmové 
projekcie... 

Pripomenieme si storočnicu Jánošíka
V mekke pôvodného slovenského literárneho 
slova, ako Martin právom nazývajú literárni his
torici a publicisti, sa uskutoční aj program Tu
riec – 100 rokov na filmovej mape, ktorý v SKD 
pripomenie 100. výročie slovenskej premiéry 
nášho prvého hraného filmu Jánošík. 
Jeho súčasťou bude aj vernisáž rovnomennej 
výstavy.  

V Matici slovenskej je  naplánované odhale
nie busty Štefana Marka Daxnera pri príležitosti 
200. výročia narodenia. 

Aktuálny 56. ročník Slovesnej jari opäť orga
nizuje Spolok slovenských spisovateľov v spo
lupráci  s Maticou slovenskou a mestom Martin, 
Radou národnej kultúry, Turčianskou knižnicou, 
Slovenským komorným divadlom, Kultúrnou 
scénou v Martine a ďalšími partnermi.  

(VL)

V druhom júnovom týždni zažijeme 
explóziu krásneho slova
Martin čaká v dňoch 6. až 9. júna ponuka krásneho slova. Opäť bude dejiskom Slovesnej jari.   

V rámci Slovesnej 
jari 2021 sa 
v Martine 
predstavili aj 
ochotníci z
Liptovského 
Mikuláša.
Foto: Roman 
Kopka
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To najdôležitejšie, čo môžu malí pacienti dostávať v neľahkých 
životných chvíľach, je hlavne blízkosť a láska od svojich najbliž
ších. Tie však idú ruka v ruke s podmienkami, v ktorých sa liečia. 
S cieľom pomáhať chorým deťom a ich rodičom, zlepšuje nezis
ková organizácia RMHC v slovenských nemocniciach podmienky 
pri starostlivosti a hospitalizácii detí. Tým sa snaží spríjemňovať 
deťom proces uzdravovania a rodičom samotný pobyt v nemoc
nici. Tentokrát pomoc smerovala do Univerzitnej nemocnice, Kli
niky detí a dorastu v Martine, kde sa aj vďaka podpore RMHC 
podarilo zrekonštruovať veľkú časť priestorov lôžkovej časti pre 
hospitalizované deti.

Rekonštrukcia oddelenia dojčiat a batoliat
Univerzitnej nemocnice v Martine

Dlho očakávané zmodernizované priestory budú ďalšie roky vďa
ka podpore neziskovej organizácie RMHC, občianskeho združenia 
Matka a dieťa Turca a miestnych podnikateľov, slúžiť oddeleniu 
dojčiat a batoliat na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice 
Martin. 

„Aj napriek neľahkej ceste sa to podarilo a rekonštrukcia 
priestorov oddelenia po viac ako 5 týždňoch bola s pomocou na
šich partnerov dokončená, a sme 
za to veľmi vďační,“ teší sa z vý
sledku spolupráce vedúci lekár 
oddelenia MUDr. Tomáš Turčan.

Cieľom spoločného projektu 
nemocnice a organizácií bolo 
hlavne zabezpečiť vyšší komfort 
hospitalizovaným deťom a ich 
rodičom. „Sme nesmierne radi, že 
naše dlhodobé snaženie sa i ten
to rok premieta do revitalizácie 

Ronald McDonald House Charities 
opäť po pandémii pomáha 
s renováciami detských oddelení na Slovensku

mnohých oddelení a nemocničných priestorov naprieč celým Slo
venskom. To, že sme pomohli tým najmenším na oddelení dojčiat 
a batoliat Univerzitnej nemocnice v Martine nás teší o to viac, 
pretože sa nám to podarilo po dlhšom čase zviazaných rúk pan
démiou. Snažíme sa pomáhať tam, kde je to potrebné, a priestory 
tohto oddelenia sú toho príkladom. Naším cieľom je, aby choré 
deti mohli tráviť čo najviac času spolu so svojimi rodičmi a záro
veň v prostredí, ktoré im čo najviac pripomína ich útulný domov,“ 
hovorí Hana Mlkvá, výkonná riaditeľka n. o. Ronald McDonald 
House Charities na Slovensku.

Kvôli rozsiahlej rekonštrukcii, týkajúcej sa nielen výmeny podláh 
a vymaľovania stien, ktoré dostali veselší farebný náter, ale aj 
kompletným nahradením starého nábytku a kuchynky, sa oddele
nie dojčiat a batoliat muselo dočasne presunúť do iných častí ne
mocnice. Najdôležitejšie ale dnes je, že malí pacienti sa už môžu 
liečiť v lepších podmienkach, čo pozitívne vplýva na ich zdravotný 
stav. Celkový príspevok na rekonštrukciu, ktorý nezisková organi
zácia RMHC venovala oddeleniu dojčiat a batoliat, bol v hodnote 
27 000 €.

Prispejte aj vy

Nezisková organizácia RMHC zbiera potrebné dotácie na pomoc 
dlhodobo hospitalizovaným deťom a ich blízkym prostredníctvom 
charitatívnych akcií, ktoré počas roka prebiehajú priamo v reštau
ráciách spoločnosti McDonald’s po celej republike. Z vyzbieraných 

príspevkov rekonštruuje nemoc
ničné priestory detských oddele
ní, poskytuje potrebné vybavenie, 
zvyšuje štandard a prináša naj
menším pocit domova v ťažkých 
časoch. Zapojte sa aj vy do dobrej 
veci a vďaka konceptu reštaurácií 
novej generácie prispejte na aktivi
ty neziskovej organizácie RMHC aj 
formou zaokrúhľovania pri platbe 
na digitálnych kioskoch.

O neziskovej organizácii 
Ronald McDonald House Charities

Láska a podpora rodiny sú dôležitou súčasťou liečby 
malých pacientov. RMHC od roku 2003 pomohla už 11 
nemocniciam na Slovensku s rekonštrukciou detských 

oddelení, nákupom prístrojov a vytváraním zázemia pre 
deti aj ich rodiny. Tisícom malých pacientov dokázala 

organizácia spríjemniť ťažké chvíle hospitalizácie sumou 
vyše 710 000 eur. Viac na https://www.rmhc.sk/ . 

R22-10-01
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Tridsiatka projektov zo sociálno-zdravotnej 
oblasti v Martine dostane dotácie z mestského 
rozpočtu. Rozhodla o tom sociálno-zdravot
ná komisia MsZ, ktorá v tomto roku rozdelila 
súhrnom 25-tisíc eur. Dostali ich:

 Zväz diabetikov Slovenska, ZO Diamart – 
na edukáciu, sociálne poradenstvo, výchovu 
k zdraviu a diabetes pedikúru pre diabetikov, 
400 €.
 OZ Záchranári Martin – na projekt Optimis
ticky a bezpečne do života, 1 200 €.
 OZ ILCO klub stomatikov – na rekondičný 
pobyt, 1 200 €.
 OZ Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska – na projekt Poznaj svoju históriu, 500 €.
 OZ Turčianske Venuše – na projekt Optimis
ticky do života, 3 000 €.
 OZ Umelecké zoskupenie detí z detských 
domovov, znevýhodnených komunít a ich 
priateľov Fénix – na Dni Fénixa spojené s ume
ním a športom, 800 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin - Priekopa 2 – na VIII. ročník memoriálu Sta
nislava Blahutu, teda na súťaž v kolkoch, 400 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin–Stred – na spoločenské posedenie, 500 €.
 NO Senior Martin – na podporu sociálne 
služby v zariadení Senior Martin, nákup pomô

Mestské dotácie pomôžu viacerým 
aktivitám v cestovnom ruchu
V komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MsZ v Martine 
rozdeľovali nedávno dotácie z rozpočtu mesta. Na pracovnom stole jej 
členov sa zišla dvadsiatka žiadostí v celkovej hodnote 43 570,20 eura. 
Komisia mala k dispozícii na rozdelenie 10tisíc eur. Dostali ich:
 ALGADE-ART – na dotvorenie priestorov v okolí jazierka v Košútoch, 
500 €.
 Soňa Greksáková – ŠÍP – na vzdelávanie v CR a bezplatné pešie pre
hliadky mesta, 1 500 €.
 OZ Za sochu sv. Martina – na stretnutie s vedením Centra Via Sancti 
Martini pre východnú Európu a rokovanie o spolupráci pri budovaní slo
venskej časti tejto pútnickej cesty, 600 €.
 FATRA SKI, s.r.o. – na dotlač produktových materiálov aktivít spoloč
nosti realizovaných v Turci, 600 €.
 OZ Podoby slova – na Lavičku Andreja Kmeťa v rámci projektu Lavič
ky Turca, a to pred múzeom tohto velikána našich dejín, 1 500 €.
 OZ CVČ Kamarát – na cyklus aktivít Spoznaj Turiec s Kamarátom, kto
ré sú zamerané na spoznávanie zaujímavých miest mesta Martin a regió
nu Turiec, 500 €.
 OZ Bagarova chata – na vybudovanie multifunkčného ihriska, 1 800 €.
 OZ Aeroklub Martin – na 65. majstrovstvá SR v bezmotorovom lie
taní, 1 000 €.
 Horolezecký klub NEOLIT – na usporiadanie podujatí Noc horských 
filmov v Amfiku a Festival Hory a mesto Martin 2 000 €. (VL)

Eurá na optimizmus, bezpečný život, zdravie a relax
cok pre imobilných a čiastočne mobilných klien
tov, 2 000 €.
 Združenie kresťanských seniorov Sloven-
ska – Klub Martin - rehabilitačnoliečebné po
byty, 500 €.
 NO MEDIK – M – na projekt Optimisticky do 
života, 1 200 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin–Priekopa – na projekt Optimisticky do živo
ta, 500 €.
 Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 
Základná organizácia Martin č. 6 – na športové 
hry seniorov, 500 €.
 OZ KARDIOKLUB – združenie občanov so 
srdcovocievnymi ochoreniami Martin – na re
kondíciu, 400 €.
 OZ Dom nádeje – na projekt Konečne sa na
dýchnuť, 500 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin – 2 – na projekt Optimisticky do života, 600 €.
 Súkromná špeciálna materská škola DÚ-
HOVKA – na projekt Vnímame svet inými oča
mi, 200 €.
 ZO Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých – Martin č. 7 – na kúpeľné procedúry pre 
zdravotne postihnutých a zmiernenie následkov  
covidu-19, 500 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin - Priekopa 2  na projekt Optimisticky do 

života, 300 €.
 ZO Jednoty dôchodcov Martin-Záturčie – 
na športové hry, 175 €.
 ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
– Martin č. 5 - na športové hry ZO ZSSP, 175 €.
 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Mar-
tin-Tomčany – na poznávací zájazd, 500 €.
 NO BENETRIX – na projekt Nielen leto napl
no, 2 500 €.
 OZ Aďkov prístav – na relax a oddych 
v Aďkovom prístave inakosti, 600 €.
 NO Súkromná základná umelecká škola 
Maše Haľamovej – na októbrový festival pre 
dôchodcov, 1 500 €.
 OZ METRO – na projekt Hauko pre seniorov, 
200 €.
 Spoločnosť na pomoc osobám s autiz-
mom – Turiec – na letný pobyt s terapiou pri 
vode, 2 000 €.
 ZO Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých - Martin č. 8 – na klasické masáže, rehabili
tácie a zdravotné cvičenie, 500 €.
 Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
–Okresná rada Martin – na tematický zájazd, 
1 000 €.
 Okresná organizácia Jednoty dôchod-
cov Martin – na okresné športové hry senio
rov, 250 €, na kultúrno-spoločenské podujatia 
v rámci Mesiaca úcty k starším, 400 €.

S dotáciou môže počítať aj občianske združenie Algade-art na dotvorenie 
priestorov v okolí jazierka. Foto: FB Jazierko v Košútoch  

R22-10-02
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Martin – centrum národnej kultúry Slovákov – 
udeľuje niekoľko verejných uznaní a ocenení. 
Do 15. júla 2022 prijíma návrhy na ocenenia: 
Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta 
Martin, Cena primátora mesta Martin a Cena 
dobrovoľníka mesta Martin (pozn.: návrhy na 
ocenenia športovcom, športovým talentom, 
športovým kolektívom majú termín do konca 
roka).

Tieto ocenenia môžu byť udelené spravidla 
jednej fyzickej osobe.

Čestné občianstvo
– Možno ho udeliť občanom Slovenskej repub
liky i cudzím štátnym príslušníkom, vo výni
močných prípadoch aj „in memoriam“.

Cena mesta Martin
– Udeľuje sa osobe, ak sa zaslúžila o dobré 
meno Martina doma i vo svete a svojou činnos
ťou najmä v oblasti hudby, literatúry, výtvarné
ho umenia, architektúry, divadla, múzejníctva, 
pedagogickej, publicistickej či verejnoprospeš

TOTO SA OPLATÍ VEDIEŤ 

Ak chcete navrhnúť významných 
Martinčanov na ocenenia, 
máte čas do 15. júla
Poznáte niekoho vo svojom okolí, koho život, práca či výnimočné 
úspechy odlíšili od bežného štandardu a prináša nielen úžitok 
verejnosti, ale aj svojej profesii či ľudstvu? Mesto Martin prijíma 
návrhy na ocenenie v kategóriách Čestné občianstvo mesta Mar
tin, Cena mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin a Cena 
primátora mesta Martin. Ešte je čas – do 15. júla 2022.

nej činnosti prispela k zviditeľneniu mesta Mar
tin.
– Ak obohatila ľudské poznanie v oblasti vedy, 
techniky alebo hospodárskeho rozvoja mesta 
Martin.
– Ak svojím športovým výkonom zvíťazila na 
športovom podujatí celosvetového alebo eu
rópskeho významu.
– Udeľuje sa tiež za činy osôb pri záchrane ľud
ských životov a zdravia alebo majetku občanov 
mesta Martin.
– Vo výnimočných prípadoch ju možno udelili 
aj „in memoriam“, a to aj kolektívom a práv
nickým osobám, v odôvodnených prípadoch aj 
cudzím štátnym príslušníkom, právnickým oso
bám alebo kolektívom.

Cena primátora mesta Martin
– Navrhuje ju primátor mesta fyzickej osobe, 
právnickej osobe alebo kolektívu, ktoré pôso
bia na území mesta Martin, a to za dlhodobú 
záslužnú a úspešnú činnosť v prospech mesta 
Martin, záchranu ľudských životov a majet
ku mesta, úspešnú reprezentáciu mesta Mar

tin doma i v zahraničí, prínos v rozvoji mesta 
a zlepšovaní životných podmienok obyvateľov 
mesta, vynikajúce tvorivé výkony v oblasti ve
deckej, umeleckej, kultúrnej, športovej, vzdelá
vacej a verejnoprospešnej činnosti.

Cena dobrovoľníka mesta Martin
– Môže byť udelená fyzickej, právnickej osobe, 
resp. kolektívu, ktoré sa dlhodobo a význam
ným spôsobom podieľali na dobrovoľnej čin
nosti v oblasti sociálnozdravotnej a charitatív
nej v prospech občanov mesta Martin.

Kto môže podať návrh
– Primátor mesta, poslanci mestského zastupi
teľstva.
– Predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospo
dárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia 
na území mesta.
– Obyvatelia mesta.

Povinnosti navrhovateľa
– Zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku 
návrhu.
– Návrh musí obsahovať osobné údaje navrho
vaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, 
zamestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu 
dotknutej osoby so zverejnením osobných úda
jov.
– Návrh musí obsahovať tiež zdôvodnenie, naj
mä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, 
za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté 
úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamena
nia udelené doma a v zahraničí.
– Ak návrh nie je úplný, MsÚ vyzve navrhovate
ľa na doplnenie a určí lehotu, dokedy tak treba 
urobiť. Ak návrh nebude ani v tejto lehote dopl
nený, bude sa považovať za nepredložený.

Kam treba návrhy poslať
– Do podateľne MsÚ v Martine, alebo na e-mail: 
msu@martin.sk

Kto posudzuje návrhy
– Prerokujú ich príslušné komisie pri MsZ 
a mestská rada, skompletizované návrhy po ich 
odporúčaní sa predkladajú na schválenie MsZ.
Odovzdávanie ocenení
– Slávnostným spôsobom, termín sa viaže s dá
tum 11. novembra, teda ku Dňu sv. Martin, pat
róna mesta.
(Podrobnejšie informácie vo všeobecne záväz
nom nariadení mesta č. 71.)
 (VL)

Ceny zoradené do šíka. Vlaňajšie 
odovzdávanie cien poznačila 
pandémia, uskutočnilo sa 
síce v Národnom dome, ale 
s obmedzeným počtom účastníkov.
Foto: archív mesta MT
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Metropola Turca 
už je ako na dlani

Na budove Millenia je inštalovaná 
360-stupňová kamera so živým prenosom 
a vybranými záujmovými bodmi z mesta  
a okolia.

Zaujíma vás, čo sa v centre mesta práve 
deje? Už sa nemusíte obliekať, obúvať a be
žať sa pozrieť, stačí, keď sa na aktuality po
zriete prostredníctvom online streamu na 
https://turiec.com/livestream/.

Momenty z diania a zaujímavé objekty
Špičková kamera s 360-stupňovým záberom 
vám sprostredkuje nielen momenty z diania 
v meste, ale aj viacero záujmových bodov so 
statickými a dynamickými informáciami.

Stream ukáže tiež aktuálne meteo údaje 
a popisky jednotlivých objektov v meste, kto
ré môžu rýchlo obyvateľa i turistu zorientovať 
v tom, čo v Martine i v jeho okolí stojí za náv
števu. Statické informácie možno kedykoľvek 
doplniť aktualitami či interaktívnymi informá
ciami – napríklad programom, otváracími hodi
nami, aktuálnymi obmedzeniami v jednotlivých 
kultúrnych inštitúciách a podobne.

Kamera má dva režimy – denný – zábery aj 

na pohoria v okolí - a nočný, ktorý zobrazuje 
len centrum mesta. Na každom bode sa kamera 
zdrží 30 sekúnd.

Martin je s interaktívnou 360-stupňovou 
kamerou unikátom
„Mesto Martin bolo jedným z miest, ktoré chý
balo na mape online kamier sveta. Aj tento 
projekt ukazuje, že navýšené prostriedky mes
ta Martin do podpory cestovného ruchu pro
stredníctvom Oblastnej organizácie cestovné
ho ruchu Turiec majú reálne výsledky a zmysel. 
Sme jediné mesto na Slovensku, ktoré takúto 
technológiu živého prenosu používa a určite 
sme ním oslovili napríklad aj študentov medi
cíny a ich rodičov, ktorí sa neustále zaujímajú 
o to, ako Martin a jeho okolie vyzerajú a čo 
môžu turistickému ruchu ponúknuť. S inová

ciami určite nekončíme, skôr naopak,“ uviedol 
Dalibor Steindl, poslanec mestského zastupi
teľstva mesta a predseda komisie regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu.

Dodal, že kamera spolu s celým systémom 
fungovania vrátane programovania stála roz
počet organizácie okolo 7-tisíc eur, inšpirácia 
na jej inštalovanie prišla z Prahy.

Počet záujmových bodov sa môže 
rozširovať
Od inštalácie kamery si oblastná organizácia 
sľubuje priblíženie prírodných a kultúrnych za
ujímavostí centra mesta a jeho bezprostredné
ho okolia a podporu návštevnosti mesta. Po
čet záujmových bodov sa bude rozširovať, tipy 
môžu poskytnúť aj obyvatelia mesta (kontakt: 
kancelaria@turiec.org. Viera Legerská

Kamera 
z budovy 
Millenia sníma 
dominanty 
mesta 
a poskytuje 
aj základný 
informačný 
servis 
o nasnímaných 
budovách 
a miestach.
Foto: Viera 
Legerská
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Martinská celoročná olympiáda rekreačných 
športovcov si počas svojej osemnásťročnej 
histórie získala pomerne veľa priaznivcov 

Martinčania majú martinskú 
olympiádu v obľube, na behu 
sa povzbudzovalo ostošesť
Martinská olympiáda má za sebou druhý diel tohtoročného seriálu. 
O jeho náplň sa tentoraz postarali bežci a bežkyne.

a stále pribúdajú noví. Niektorí absolvujú všet
kých päť športových disciplín, ďalší si v prie
behu roka vyberú aspoň jednu z nich. Tradične 

obľúbené sú medzi rekreačnými športovcami 
i bežecké preteky. Potvrdilo sa to aj na toh
toročnom druhom kole martinskej olympiády.

Žičlivá atmosféra
Predposlednú májovú nedeľu sa na štart at
letickej dráhy v areáli na Východnej ulici na 
Severe postavilo 123 pretekárov a preteká
rok rôzneho veku. Atmosféra podujatia bola 
tradične žičlivá, povzbudzovalo sa ostošesť 
a každý si za svoj výkon vyslúžil potlesk pub
lika.

Na úvod sa s obrovským zápalom s traťou 
popasovali predškoláci a školáci, na záver už 
súťažili aj ich rodičia či starí rodičia. Iste, každé 
preteky majú svojich víťazov, ale v konečnom 
dôsledku nikomu nešlo o to, aby zvíťazil za 
každú cenu. 

Pre mnohých zúčastnených je dôležité 
stráviť čas so svojimi najbližšími, stretnúť sa 
s priateľmi, popritom si trochu zašportovať 
a aj sa zabaviť. A toto všetko a aj viac mar
tinská olympiáda ponúka, čo je jej najväčšou 
devízou.

Deti spolu s rodičmi
„Je to super podujatie a určite by nebolo na 
škodu, keby takýchto podobných bolo v Mar
tine aj viac. Najmä deti a mládež ich potrebujú, 
aby sme ich trošku odlákali od tých počítačov 
a mobilov. Prišiel som so synom Nikolasom 
a obaja sa do pretekov zapojíme, veď preto 

Chlapci sa nedali zahanbiť, 
dali do pretekov všetky 
svoje sily a schopnosti.

Foto: Roman Kopka

Bez organizátorov by to nešlo, opäť 
odviedli dobrú robotu.

Foto: Roman Kopka
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MESTO MARTIN A SKI TEAM MARTINSKÉ HOLE POZÝVAJÚ NA 18. ROČNÍK

      Kategórie a trať: 

MCORŠ 2022

�������������

MARTINSKÚ CELOROČNÚ OLYMPIÁDU REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV

3. KOLO - BICYKLOVÉ PRETEKY
11. 6. 2022 sobota

Ceny: 

VŠETCI ÚČASTNÍCI PRETEKOV ŠTARTUJÚ NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO A MUSIA BYŤ VYBAVENÍ CYKLISTICKOU PRILBOU!
ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII A FOTODOKUMENTÁCIA Z PRETEKOV SA VYKONÁVAJÚ ZA ÚČELOM SPRACOVANIA 

A ZVEREJŇOVANIA VÝSLEDKOV MCORŠ. V PRÍPADE, ŽE NECHCETE, ABY VAŠE ÚDAJE A FOTOGRAFIE BOLI ZVEREJNENÉ, OZNÁMTE VOPRED.

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

Občerstvenie: 
diplomy a vecné ceny budú odovzdané prvým trom víťazom
zabezpečené

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

8:30 h - prezentácia
9:30 h - štart

Malá Hora, Martin

zadarmoVstup: 

VÍŤAZI A VÍŤAZKY 
JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

ŽUBRIENKY (chlapci) - Dominik CHVOJKA. NAJMLADŠÍ ŽIACI 
- Bruno BELLER, MLADŠÍ ŽIACI - Tomáš TURČAN. STARŠÍ ŽIACI 
- Alexander DIRNBACH. DORASTENCI a JUNIORI - Martin LINET. 
MUŽI do 40 rokov - Branislav ŠARKAN. MUŽI 41 - 50 roční  Ján 
NÉGER. MUŽI 51 - 59 roční - Pavol VALÁŠEK. MUŽI nad 60 rokov 
- Pavol ĎURDÍK.

ŽUBRIENKY (dievčatá) – Timea MIČOVÁ. NAJMLADŠIE ŽIAČ-
KY – Viera MICHNOVÁ. MLADŠIE ŽIAČKY – Veronika TURČA
NOVÁ. STARŠIE ŽIAČKY – Tamara TURČANOVÁ. DORASTENKY 
a JUNIORKY – Natália BETÁKOVÁ. ŽENY do 40 rokov – Silvia 
THOMKOVÁ. ŽENY 41 - 50 ročné – Mariana PROCHOTSKÁ. ŽENY 
nad 50 rokov – Vladimíra VANČOVÁ.

sme tu,“ povedal s úsmevom Martinčan Ján 
Néger.

Michal Daníšek priviedol na preteky dcéru 
Michaelu a syna Samuela. Sám v minulosti 
športoval a k športu vedie aj svoje deti.

„Je to pre nich zaujímavé podujatie. Beh ich 
baví a aj to, že sa môžu porovnať so svojimi 
rovesníkmi. Atmosféra pretekov je úžasná, 
skvele vyšlo počasie, ľudia sa bavia, nič viac 
netreba.“

Petre Polakovičovej sme po dobehnutí do 
cieľa nedali ani veľmi vydýchnuť. „Keď sa na 
štart postavila dcéra Tamarka, musela som sa 
aj ja,“ smiala sa niekdajšia hokejová reprezen
tantka.

„V sobotu sme absolvovali hokejbalový 
turnaj v Karvinej a vo vlaku pri ceste domov 
sme sa dozvedeli o termíne týchto bežeckých 
pretekov, ktoré vôbec nie sú pre nás neznáme 
a už sme sa na nich aj v minulosti zúčastnili. 
Ráno, keďže bolo aj fajn počasie, sme si po
vedali, že ideme do toho. A rozhodne neľu
tujeme, strávili sme na Východnej príjemné 
dopoludnie.“ Roman Kopka

Aj dospelí išli príkladom a zapojili sa do pretekov. S číslom 59 Petra 
Polakovičová, niekdajšia slovenská hokejová reprezentantka.

Foto: Roman Kopka

Ide sa na to, po overení štartovej listiny sa dievčatá postavili na štart. Sprevádzal 
ich aj Martin Ferenčík, moderátor podujatia.

Foto: Roman Kopka
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Martinskí hádzanári poslednú májovú nedeľu 
oslavovali víťazstvo v I. lige, ktoré im dáva mož
nosť hrať v budúcej sezóne extraligu. Oslavy 
zverencom trénera Ladislava Bíra st. nepokazili 
ani Pezinčania, ktorí do Turca nepochopiteľne 
nepricestovali. Chalani si však zahrali medzi 
sebou, v hale ostali v hojnom počte i fanúšiko
via, ktorí im aj v tréningovom súboji vytvorili 
solídnu športovú atmosféru. Tá vygradovala 
po necelej hodine, keď už na palubovke strie
kalo šampanské. Hráči si navzájom gratulovali, 
sympatický bol aj ich súzvuk s fanúšikmi pri 
ďakovačke. „Jedno pivo, jeden gól, Martin je 
šampión,“ znelo zborovo športovou halou.

Potvrdili vysoké ambície
Radosť z úspechu neskrýval ani Michal Macák, 
ktorý sa vo svojich 27 rokoch zaradil, paradox
ne, už k starším hráčom.

„Máme mladý tím, ktorý mal obrovskú túžbu 
uspieť. Všetci sme ťahali za jeden koniec pov
razu, vytvorili sme súdržný kolektív, ktorý ve
del, čo chce. Už pred začiatkom sezóny sme 
si povedali, že máme na to, aby sme súťaž 
vyhrali. Všetci sa tešíme z toho, že sa to poda
rilo. Je za tým aj kus dobre odvedenej roboty. 

Hádzanári sú prvoligovými 
šampiónmi, extraligu
majú na dosah
O parádny úspech martinského športu sa postaral MHáK Martin. 
Triumf v prvej lige je dielom súdržnej partie, v ktorej si miesto našli 
aj mladí hráči.

Poctivo sme sa pripravovali na každý zápas, 
až na tri duely sme všetky ostatné vyhrali. No 
a v Slovenskom pohári sme dokonca zdolali 
aj extraligový ŠKP Bratislava. To bol tiež jeden 
z impulzov sezóny, ktorý nás ťahal na vrchol.“

Ako junior si Michal v niekoľkých zápasoch 
extraligu vyskúšal, teraz má šancu užiť si naj
vyššiu slovenskú súťaž ešte viac.

„Všetci si ju chceme nielen vyskúšať, ale aj 
dokázať, že by sme ju so cťou odohrali. Bude 
však ťažké v tejto dobe zabezpečiť adekvát
ne podmienky. Dúfam, že sa to podarí,“ vníma 
i ekonomickú realitu opora martinského tímu.

Extraliga nie je istá
Ladislav Bíro st., ktorý koučoval mužstvo z la
vičky, si spolu s funkcionármi uvedomuje, že 
taká šanca na priamy postup do extraligy, ako 
sa teraz Martinčanom naskytla, sa nemusí tak 
skoro zopakovať.

„Za normálnych okolností by nás ako ví
ťaza I. ligy čakala baráž s posledným celkom 
extraligy, no jeden z košických tímov z naj
vyššej súťaže odstúpil, a tak môžeme priamo 
postúpiť. Po športovej stránke nie je čo riešiť, 
no musíme zobrať do úvahy aj tú ekonomickú. 

Extraliga je finančne náročná, nedá sa hrať len 
tak z nadšenia. Otázkou tiež je, či budeme mať 
kde hrať. Na prihlásenie do extraligy máme 
málo času, niečo vyše týždňa. Každopádne za
bojujeme, oslovíme našich partnerov i mesto, 
verím, že nájdeme riešenie. Títo chlapci za to, 
čo pre martinskú hádzanú robia, si zaslúžia 
najvyššiu súťaž hrať. Bola by obrovská škoda, 
takú šancu nevyužiť.“

Super partia ako základ úspechu
S Ladislavom Bírom st., ktorý ako hráč zažil 
najlepšie časy martinskej hádzanej v sedem
desiatych rokoch 20. storočia, sme, samozrej
me, prebrali aj aktuálny úspech jeho mladých 
zverencov.

„Nič nepríde len tak. Základom nášho úspe
chu bola super partia a vyrovnané výkony. 
Spoľahli sme sa len na seba, kostra tímu bola 
stále pohromade, čo sa odzrkadlilo aj na her
nej pohode. Prežili sme aj ťažké koronové 
obdobie s vynútenými prestávkami. Chalani 
sa navzájom podporovali, keď bolo treba, do
kázali jeden za druhého zaskočiť. Do mužstva 
dobre zapadli viacerí dorastenci, ktorí popri 
skúsenejších hráčoch získavali cenné skúse
nosti. Veľmi nám pomohli aj nórski medici, 
výrazne prispeli k nášmu úspechu. Pre severa
nov je šport životným štýlom, tešia sa z neho 
a ich pozitívna energia mala obrovský vplyv na 
mužstvo.“

V súčasnosti nemá v tradičných kolektívnych 
športoch Martin ani jedno mužstvo v najvyššej 
slovenskej súťaži. Je čas vrátiť ho na extraligo
vú mapu, hádzanári majú k tomu blízko.

Roman Kopka

MHáK Martin, víťaz I. ligy  
v hádzanej v sezóne 2021/2022.

Foto: Roman Kopka
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V Rimavskej Sobote a potom doma s Liptov
ským Hrádkom bodoval Fomat naplno. V sobot
ňajšom zápase 25. kola však v Lučenci, kde sa 
pre pandémiu nepredstavil poriadne dlhý čas, 
vyšiel naprázdno. Nemuselo to tak vôbec byť, 
lebo Martinčania si už v prvom polčase vytvorili 
dostatok šancí na skórovanie, no buď ich vychy
tal domáci brankár, alebo pri svojich možnos
tiach nemierili presne.

Zahodené šance našich zaboleli v 41. min, keď 
sa po priamom kope od rohovej zastávky na 
prekvapenie všetkých trafil do čierneho Kotora.

„Do 35. min sme aj napriek nekvalitnému teré
nu hrali dobre a mali sme zo tri-štyri šance, ktoré 
nás mohli nasmerovať k víťazstvu. Zrejme sme 
urazili šťastenu, lebo tesne pred prestávkou sme 
spravili chybu pri bránení štandardnej situácie 
a Lučenec ju potrestal,“ priblížil priebeh úvodné
ho dejstva Pavol Šuhaj.

Fomat prehrať vôbec nemusel, doplatil na zahodené šance
V tabuľke patrí Martinčanom 
priebežne 3. priečka, ktorou si 
bezpečne kontrolujú budúco
sezónne pôsobenie v novovzni
knutej III. lige západ.

I v druhom polčase mal Fomat herne navrch 
a v 64. min po Jasenovského akcii zaslúžene 
presne mierenou strelou k žrdi vyrovnal Rad
chenko. Favorit potom mohol strhnúť vedenie 
na svoju stranu, avšak v koncovke sa už napriek 
ďalším možnostiam nepresadil. Opäť za to py
kal, keď v 77. min nezabránil úniku Tsilosaniho, 
ktorý už vedel, ako má s tutovkou naložiť.

„Vzhľadom na priebeh zápasu som z výsled
ku sklamaný, pretože minimálne bod sme si 
zaslúžili. Teraz nás v jednom týždni opäť čaka
jú dva zápasy (1. 6. s Čadcou a 4. 6. s Krásnom 
nad Kysucou, oba zápasy sa začínajú o 17.30 h), 
našťastie, hráme ich doma, a tak sa ich pokúsi
me vyhrať,“ povedal kormidelník Fomatu Pavol 
Šuhaj. Roman Kopka

FAKTY O ZÁPASE
Lučenec – Martin 2:1 (1:0)
Góly: 41. Kotora a 77. Tsilosani, resp. 64. 
Radchenko. MARTIN: Raček – T. Ďungel, 
Tomka, Niemchaninov, Lanko (65. Dauda) – 
Dinga, Garaj (75. D. Kulich) – Mlynár, Líška, 
Jasenovský  Radchenko.

Peter Jasenovský podal  
v Lučenci kvalitný výkon, prihral 
Radchenkovi na vyrovnávajúci 
gól. No napokon aj taj vyhrali 
domáci.
Foto: Ľudo Lettrich
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Spoje linky MHD 11 pokračujúce cez víkend do Múzea slovenskej dediny (Skanzen)
Linka MHD 11 - smer tam
Zastávka/spoj/značka 47 55 63 73 81 91 101 111 117 125

  ±+     ±+     ±+      ±+     ±+     ±+     ±+     ±+     ±+   
Skanzen 09:27 10:32 11:27 12:32 13:27 14:32 15:27 16:32 17:27 18:32
Ľawdoveň 09:30 10:35 11:30  12:35  13:30 14:35 15:30 16:35 17:30 18:35
Ľadoveň,ul.Nade 09:01 10:36 11:31  12:36  13:31 14:36 15:31 16:36 17:31 18:36
Ul.Jesenského 09:33 10:38 11:33  12:38  13:33 14:38 15:33 16:38 17:33 18:38
Hotel 09:05 10:40 11:35  12:40  13:35 14:40 15:35 16:40 17:35 18:40
Ul.Hviezdoslavova         09:06 10:41 11:36  12:41  13:36 14:41 15:36 16:41 17:36 18:41
Dojčenský 09:07 10:42 11:37  12:42  13:37 14:42 15:37 16:42 17:37 18:42
Štadión 09:39 10:44 11:39  12:44  13:39 14:44 15:39 16:44 17:39 18:44
Sever,obch.dom 09:40 10:45 11:40  12:45  13:40 14:45 15:40 16:45 17:40 18:45
Sever 09:11 10:46 11:41  12:46  13:41 14:46 15:41 16:46 17:41 18:46
Košúty,zdr.stred. 09:42 10:47 11:42  12:47  13:42 14:47 15:42 16:47 17:42 18:47
Košúty,nadjazd 09:43 10:48 11:43  12:48  13:43 14:48 15:43 16:48 17:43 18:48
Priekopa 09:15 10:50 11:45  12:50  13:45 14:50 15:45 16:50 17:45 18:50
Priekopa 09:16 10:51 11:46  12:51  13:46 14:51 15:46 16:51 17:46 18:51
Priekopa 09:17 10:52 11:47  12:52  13:47 14:52 15:47 16:52 17:47 18:52
Vrútky,ul.1.Čsl. 09:18 10:53 11:48  12:53  13:48 14:53 15:48 16:53 17:48 18:53
Vrútky,ul.Nábrežná 09:49 10:54 11:49  12:54  13:49 14:54 15:49 16:54 17:49 18:54
Vrútky,žel.stanica 09:50 10:55 11:50  12:55  13:50 14:55 15:50 16:55 17:50 18:55

Linka MHD 11 - smer späť
Zastávka/spoj/značka 40 46 54 62 70 80 92 102 110 116

  ±+      ±+     ±+     ±+     ±+     ±+     ±+     ±+     ±+     ±+   
Vrútky,žel.stanica        09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Vrútky,ul.Nábrežná        09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Vrútky,ul.1.Čsl. brigády  09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Priekopa III.             09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Priekopa II.              09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Priekopa I.               09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Košúty,Campo di Martin    09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Košúty,kostol             09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
Sever II.                 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Sever,obch.dom            09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Ul.A.Pietra               09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
OÚNZ                      09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Hlavná pošta              09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Nemocnica                 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
ZŠ Jahodníky              09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Ľadoveň,ul.Nade Hejnej    09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
Ľadoveň                   09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Skanzen 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21


