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Nový cenník parkovacích miest v meste je vý
sledkom pripomienok a návrhov, ktoré k or
ganizovaniu statickej dopravy vyslovili obča
nia a podnikateľské subjekty od januára 2021. 
Prevádzkovateľ Martinského parkovacieho 
systému, ktorým je akciová spoločnosť Turiec, 
naposledy upravoval cenník parkovacích kariet 
a lístkov v roku 2020, väčšinu položiek v ňom 
nebude meniť.

Avšak oproti doteraz platnému cenníku sa 
napríklad v centrálnej mestskej zóne rezident

ská predplatná parkovacia karta pre občanov 
s trvalým pobytom upravuje na nulu (teraz 35 €/
rok pri prvom a 70 €/rok pri druhom aute). Na 
jeden byt budú vydané maximálne dve rezident
ské karty viazané na evidenčné číslo vozidla.

Zmeny, ktoré Martinčania vítajú
„Vyhradené parkovacie miesto bude stáť ročne 
239 €/vozidlo, avšak vyhradené parkovanie pre 
ŤZP rezidenta s európskym parkovacím preuka
zom bude zadarmo a ročná sadzba na vyhrade

né parkovanie pre rezidenta nad 62 rokov má 
50-percentnú zľavu, občana bude stáť 119,50 
eura/vozidlo,“ komentoval Miroslav Lepeta, 
predseda predstavenstva Turiec, a. s., na aprílo
vom rokovaní MsZ.

Podobný prístup prevádzkovateľ použil aj pri 
cenníku parkovacích kariet a lístkov v mestských 
častiach. Rezidentské parkovanie v prípade tr
valého pobytu žiadateľa je zadarmo, ale opäť 
platí, že maximálne pri dvoch autách na jeden 
byt a bude taktiež viazané na evidenčné čísla vo
zidiel. Vyhradené parkovacie miesto pre ťažko 
zdravotne postihnutých rezidentov s európskym 
parkovacím preukazom je podľa nového cenní
ka zadarmo a rovnaká zľava – 50 percent – ako 
pri cenníku za vyhradené parkovacie miesto 
v centrálnej mestskej zóne sa vzťahuje aj na vy
hradené parkovacie miesto rezidentov nad 62 
rokov v mestských častiach (viac v priložených 
cenníkoch).

Cenník v mestských častiach je koncipovaný 
perspektívne aj na využívanie budúcich parko
vacích domov a reflektuje výstupy z prieskumu 
o parkovaní v mestských častiach.

Nový cenník bude platiť od druhej polovice 
mája
Keďže nový cenník parkovacích kariet a lístkov 
za parkované v Martinskom parkovacom systé
me je súčasťou nového dodatku všeobecne zá
väzného nariadenia mesta, bude platiť 15 dní od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli, teda približne 
od druhej polovice mája.

V diskusii na rokovaní MsZ ani jeden z poslan
cov nespochybnil úpravu cenníka v prospech 
ľudí s trvalým pobytom v meste, starších a ťažko 

Až dve autá na byt budú mať rezidentskú 
predplatnú parkovaciu kartu zadarmo

Martin má nový cenník parkovacích kariet a lístkov. Okrem cen
trálnej mestskej zóny zahŕňa aj mestské časti, v platbách za parko
vanie zvýhodňuje ľudí s trvalým pobytom, ťažko zdravotne postih
nutých a seniorov nad 62 rokov.

MČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany
PD na nové PM na Ul. Spojová   50 537 €
PD na nové PM na Ul. D. Michaelliho  ---
Oprava PM na Ul. D. Michaelliho 19 vyasfaltovaním 6 826 €
Oprava PM na Ul. D. Michaelliho 11 vyasfaltovaním  9 192 €
MČ Stred
PD na nové PM z Ul. P. Mudroňa k I. etape pešej zóny ---
Oprava PM na Ul. Záborského 3 vyasfaltovaním 3 201 €
Úprava PM na Ul. Novákova 2   5 093 €
MČ Košúty
Oprava PM na Ul. Hodžova 2-8 vyasfaltovaním 9 211 €
Oprava PM na Ul. Rázusova 2   7 328 €

MČ Priekopa
Oprava PM na Ul. M. Dullu 11 vyasfaltovaním  4 553 €
PD na nové PM na Ul. Charkovská   ---
MČ Sever
PD na nové PM na Ul. Jilemnického   21 000 €
MČ Záturčie
PD na nové PM na Ul. Š. Nahálku   49 593 €
Oprava PM na Ul. Š. Furdeka 22 vyasfaltovaním ---
Oprava PM na Ul. A. Stodolu pri ZŠ - dokončenie ---
MČ Podháj
Oprava PM na Ul. Gorkého    ---
     SPOLU: 166 536 €

Legenda: PM – parkovacie miesto, PD – projektová dokumentácia
Zdroj: Turiec, a. s.

PARKOVANIE - PLÁN V ROKU 2022

Na každom z martinských sídlisk sa v tomto roku budú stavať alebo 
opravovať parkovacie miesta. K 31. marcu sú uzavreté zmluvy s dodá
vateľmi vo výške viac ako 166-tisíc eur a suma sa bude ešte zvyšovať.

Ilustračné foto: V. Legerská     

Poznámka: Plán opráv či budovania parkovacích miest bol vypracovaný v zmysle požiadaviek mestských častí. V tabuľke sú uvedené aj orientačne cenové ponuky od 
dodávateľov, ktorí už majú uzatvorenú zmluvu s mestom Martin.
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Príloha č. 2                                        CENNÍK PARKOVACÍCH KARIET A LÍSTKOV ZA PARKOVNÉ V CMZ - MPS

zelená žltá hnedá modrá červená fialová
1 2 3 4 6 PU

1 RPPK - TP -

2 RPPK - TP
1 RPPK - PP
2 RPPK - PP -

55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 90 € rok
35 € 90 dní
25 € 30 dní

100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 150 € rok
55 € 90 dní

PO - podnikateľ 45 € 30 dní
Držiteľ platného EPP (originál)

Nám. S.H. Vajanského 1 0,50 €
parkoviská pri budove 

MsÚ MT
každá začatá 

polhodina
Držiteľ platného  (originál) EPP parkujúci na 
vyhradenom parkovaní 
Držiteľ platného (originál) EPP parkujúci mimo 
vyhradeného parkovania

SMS Parkovanie

Legenda:
MPS - Martinský parkovací systém CMZ - Centrálna mestská zóna ŤZP - Ťažko zdravotne postihnutý

Parkovacia karta samosprávy (PKS) 20 € / rok PK    - Parkovacia karta EPP  - Európsky parkovací preukaz PO - Právnická osoba
ZDZ ( 270, 531 )VPM-rezident 239 € / rok PPK  - Predplatná PK TP - trvalý pobyt FO - Fyzická osoba

ZDZ ( 270, 531 )VPM-rezident ŤZP s EPP 0€ / rok PKS  - Parkovacia karta samosprávy PP - prechodný pobyt ZDZ - Zvislé dopravné značenie

ZDZ ( 270, 531 )VPM- zľava 50%-rezident nad 62 r. 119,50 € / rok PU    - Parkovacie ulice AP - Automatická pokladnica

ZDZ ( 270, 531 )VPM 550 € / rok PA   - Parkovací automat RPPK - Rezidentská predplatná PK
CM   - Celé mesto v CMZ mesta Martin VPM - vyhradené parkovacie miesto

Infolinka:  043/4204 474, 0911 545 011,   Kontaktný e-mail:   info@parkovaniemartin.sk,  Pripomienky a postrehy :   pripomienky@parkovaniemartin.sk

0,50 € / každá začatá polhodina

Parkovací žetón  ZÓNA 4 (4 - AP)

1 € / hodina

                strana: 1/2

0 €

v zmysle platného cenníka na prevádzkovom poriadku PA

DOBA

BEZPLATNÉ PARKOVKOVANIE na ulici Moskovská počas akcií mesta Martin : Veľkonočné trhy, Deň detí, Dni mesta Martin, Svätomartinské hody, Mikuláš v meste a Silvester.

Parkovacia karta sa vydáva na 1 evidenčné číslo na 1 technický rok

PARKOVACIA KARTA  KTO
FARBA / ZÓNA

Rezidentská predplatná PK

0 €
rok

0 €

CM-CMZ

Predplatná  PK ( PPK)
FO - podnikateľ

50% zľava z ceny za parkovné PK 

70 €
35 €

FO - občan 

Parkovací lístok - PA 

Príloha č. 2 strana: 2/2

1 RPPK 0 € 35 €
2 RPPK 0 € 70 €
1 VPM - ŤZP s EPP 0 € 0 €
1 VPM 239 € 239 €
1 VPM 50% zľava-občan nad 62 rokov 119,50 € 119,50 €

30 dní
90 dní

rok
1 VPM rok

Držitelia platného EPP (originál)

RPPK 400 € 400 € rok
deň

30 dní
90 dní

rok
20 rokov

Parkovací lístok - PA deň

SMS Parkovanie deň

Legenda:
MČ - Mestská časť PPK - Predplatná PK
MPS - Martinský parkovací systém EPP - Európsky parkovací preukaz
RPPK - Rezidentská predplatná PK PD - Parkovací dom
VPM - Vyhradené parkovacie miesto PA   - Parkovací automat
PK    - Parkovacia karta PP - Prechodný pobyt
ŤZP - Ťažko zdravorne postihnutý TP - Trvalý pobyt

Infolinka:  043/4204 474, 0911 545 011,   Kontaktný e-mail:   info@parkovaniemartin.sk
Pripomienky a postrehy :   pripomienky@parkovaniemartin.sk

CENNÍK PARKOVACÍCH KARIET A LÍSTKOV ZA PARKOVNÉ V MČ - MPS
Parkovacia karta sa vydáva na 1 evidenčné číslo na 1 technický rok

PARKOVACIA KARTA  KTO PP DOBA

Predplatná  PK ( PPK)

50% zľava z ceny za parkovné PK 

Parkovací dom (PD)

Rezident ( RPPK) rok

25 €
35 €

100 €
550 €

2 €

TP

4 €
80 €

350 €
600 €

10 000 €

2 €

postihnutých spoluobčanov, no Michal Uherčík, 
ale aj Róbert Gajdoš ju označili za populistickú, 
lebo sa k nej pristupuje pár mesiacov pred voľ
bami, hoci minimálne v oblasti rezidentských 
kariet bol návrh na nulové platby už pred dvomi 
rokmi. Poukázali na absenciu koncepcie mobility 
a statickej dopravy v meste, ktorej vypracovanie 
viazne.

Každá mestská časť má investície 
k parkovaniu
Poslanec a zároveň člen predstavenstva Turiec, 
a. s., Tomáš Zanovit oponoval, že úpravu cenní
ka nevníma ako predvolebný konflikt, pretože je 
výsledkom práve ukončeného monitoringu par
kovacích miest (v meste je 10-tisíc parkovacích 
miest), ktorý sa konal približne rok a pol a deje 
sa aj na základe prieskumu medzi občanmi, kto
rý tiež potreboval svoj čas. Podľa neho v každej 
mestskej časti sa robia alebo pripravujú investí
cie k parkovaniu, vrátane parkovacích domov, 
a postupne sa nastavuje tak, aby to smerovalo 
k čo najväčšej spokojnosti ľudí.

Podľa Tomáša Ignačáka nie je v poriadku, že 
nový cenník začne platiť v máji, pretože to bude 
diskriminačné voči ľuďom, ktorí si už zaplatili za 
vyhradené parkovacie miesta ročné sadzby a vy
zval kompetentných, aby sa riešeniu tejto diskri
minácie venovali. Viera Legerská
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Zaujímavé nápady, kreativita, šikovné ruky viac 
ako stovky školákov, múdre rady pedagógov, 
súdržnosť kolektívov, ale i štipka súťaživosti, 
poriadna porcia zábavy a aj trochu vážnosti 
v podobe zamyslenia sa nad súčasným stavom 
životného prostredia. Toto všetko a možno ešte 
aj trochu viac sa zmestilo do štvorhodinového 
martinského tvorivého podujatia Deň Zeme 
2022, ktoré posledný aprílový utorok v blízkosti 
Námestia SNP už po dvanásty raz zorganizo
valo mesto Martin, spoločnosť Brantner Fatra 
a OC Galéria.

Na vydarenej akcii, ktorá sa pre pandémiu ko
ronavírusu v ostatných dvoch rokoch konať ne
mohla, sa zúčastnilo 21 tímov z 11 martinských 
základných škôl, ktorých úlohou bolo vytvoriť 
z odpadového materiálu diela na určenú tému. 
Žiaci prvé stupňa mali zadanie vytvoriť 2D ob
raz – Okno do lesa a starší školáci z II. stupňa si 
zas museli poradiť s témou Zem sa smeje kvet
mi vo formáte 3D.

„My sme sa pustili do diela „Tancujúca lúka“ 
a pri jeho tvorbe sme využili napríklad starý 
kalendár, z ktorého sme robili kvety, ďalej sme 
zužitkovali plastové fľaše, korkové štople, úlom
ky z rozbitého skla, plechovky. Už len na tomto 

Školáci sa blysli kreativitou, 
z odpadu vytvorili pekné diela
Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa v centre mesta 
Martin opäť uskutočnilo milé a zároveň poučné a najmä tvorivé 
podujatie Deň Zeme.

malom príklade vidieť, že separovanie má zmy
sel a mnoho vecí, ktoré končia v komunálnom 
odpade, sa dá opätovne využiť. A ako sme do
speli k tomu, čo budeme tvoriť? Jednoducho. 
Poradili sme sa, každý prišiel s nejakým nápa
dom a napokon sme sa pre jeden z nich roz
hodli. Podujatie sa nám páči, a to nielen preto, 
že nemusíme dnes sedieť v škole. Je to aj zá
bavné aj súťaživé a má to aj zmysel,“ podelili sa 
o názory Karin, Timea, Sabina, Katka, Peťa a Ebi, 
deviatačky zo ZŠ s MŠ Podhájska.

Školákom šla práca doslova od ruky, a keď 
bolo treba s niečím pomôcť či poradiť, bola na
porúdzi pani učiteľka či pán učiteľ.

„Vidíte sami, že sa deti pustili do práce s odu
ševnením, vidno, že ich to baví. My tvoríme 
s druhákmi Brezový les,“ povedala pedagogička 
Lenka Kunáková zo ZŠ s MŠ Priehradná.

Porota mala mimoriadne ťažkú úlohu určiť 
poradie na prvých troch miestach. „Je úžasné, 
čo tu všetko vidíme, každý zúčastnený tím pre
ukázal neskutočnú kreativitu. My dospelí až žas
neme, čo tie deti dokážu s odpadom vymyslieť 
a vytvoriť,“ nadchýnala sa Eva Benešová, kona
teľka spoločnosti Brantner Fatra, ktorá pred 14 
rokmi stála pri zrode tohto poučného podujatia.

„Decká nám dospelákom opäť ukázali jeden 
z príkladov, ako si vážiť prírodu, ako ju chrániť. 
Teším sa z tohto podujatia, je to jeden z najlep
ších spôsobov, ako sa dá hravou formou aj nie
čo dobré do života naučiť. A najviac ma zaujala 
ich nápaditosť a rozmanitosť, ktorú pri tvor
be svojich diel preukázali. Každý tím si zaslúži 
uznanie a pochvalu,“ povedal po vyhodnote
ní akcie Deň Zeme 2022 Ján Danko, primátor 
mesta Martin.

Prehliadku diel, ktoré školáci vytvorili, si mali 
možnosť pozrieť aj návštevníci OC Galéria, kde 
boli diela týždeň vystavené. A veru, mnohí sa 
pri nich aj zastavili.

Roman Kopka

Čičmianske okno do lesa – 
víťazná práca žiakov zo ZŠ 

Jozefa Kronera.
Foto: Roman Kopka

OCENENÉ TÍMY ZŠ
1. stupeň - 1. miesto: ZŠ Jozefa Krone
ra v Martine, 2. miesto: ZŠ A. Dubčeka 
v Martine, 3. miesto: SSŠ s vývinovými 
poruchami

2. stupeň - 1. miesto: ZŠ s MŠ Hurba
nova, 2. miesto: ZŠ s MŠ Dolinského, 3. 
miesto: ZŠ P. Mudroňa. 

Mimoriadna cena: ZŠ s MŠ Podhájska.
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Deň narcisov pripadol tento rok na štvrtok 28. 
apríla. Po dvoch rokoch mala táto verejnopro
spešná zbierka Ligy proti rakovine tradičnú 
podobu. 

Desiatky dobrovoľníkov sa opäť objavili aj 
v uliciach Martina, v obchodných centrách, 
zdravotníckych zariadeniach či úradoch. Všade 
tam, kde ľudia chodia.

A tí s úsmevom na tvári, mnohí aj bez vy
zvania, finančne prispievali, čím sa opäť len 
potvrdilo, že ide o jednu z najrešpektovanej
ších a zároveň i najdôveryhodnejších zbierok 
na Slovensku.

„Skutočne, mnohí ľudia sa aj sami pri nás za
stavujú. Je to od nich milé, každý sa snaží as
poň troškou pomôcť. Naozaj sa nám nestalo, 
aj keď sme niekoho oslovili, že by nás odmie
tol. Máme radosť z toho, že konečne môžeme 
prispievateľom osobne na vetrovku, sveter, či 
bundu pripnúť narcis, ktorý je symbolom tejto 
zbierky,“ povedala Štefánia Feriančiková z ob
čianskeho združenia Turčianske Venuše, ktoré 
podporuje Ligu proti rakovine a zároveň svoji
mi aktivitami pomáha ženám s onkologickými 
ochoreniami prsníka.

„My sme tu na Mestskom úrade v Martine, 
ďalšie naše kolegyne a kamarátky, spolu nás 
je v akcii zapojených okolo štyridsať, by ste 
našli na iných miestach v meste. Všetky sme 
onkologickými pacientkami, a tak veľmi dobre 
vieme, aký je Deň narcisov pre našu spoloč
nosť dôležitý a prospešný,“ podotkla ešte pani 
Štefánia.

Martinčanka Katarína Žuchová, ktorá sa ešte 
ako stredoškoláčka aktívne na priebehu Dňa 

Deň narcisov sa po pandémii vrátil medzi ľudí
Do rešpektovanej zbierky sa 
zapojili aj mnohí Martinčania.

narcisov podieľala, sa po vstupe do vestibu
lu mestského úradu hneď pristavila pri stolíku 
dobrovoľníkov a bez váhania do pokladničky 
eurami prispela.

„Ide o dobrú vec, prispievam každý rok. 
A robia tak aj mnohí iní, lebo vedia, na aký účel 
sa peniažky použijú.“

Primátor Martina Ján Danko na margo Dňa 
narcisov povedal, že je to už 26.-krát, čo sa 
malý žltý kvet stáva symbolom solidarity, sily 
a nádeje. „Krehký narcis ako prejav porozume
nia, spolupatričnosti a dobrovoľný finančný 
príspevok zaň, je ten najkrajší spôsob podania 
pomocnej ruky všetkým, ktorí denne zápasia 
s onkologickým ochorením. Ďakujeme všet
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a akoukoľ
vek mierou prispeli.“

(KP)

Nové sídlo Kamaráta je už 
zvnútra zrenovované

Počas letných prázdnin sa mestské centrum 
voľného času presťahuje do nových priestorov.

V Centre voľného času (CVČ) Kamarát, ktoré 
sídli v bývalej budove Advokátskej komory na 
Ulici Andreja Kmeťa, sa už pomaly môžu pri
pravovať na sťahovanie. Budúce pôsobisko 
„Kamaráta“ v niekdajšom Posádkovom klube 
armády v amfiteátri je vnútri budovy už kom
plexne zrekonštruované, v minulých dňoch bol 
už aj inštalovaný výťah. Aktuálne sa pripravuje 
kolaudačné konanie, ktoré by malo byť ukon
čené do konca mája.

CVČ bude mať k dispozícii pre svoju činnosť 
jednu väčšiu sálu, klubové miestnosti a aj kan
celárie.

„Aktuálny školský rok dokončíme v súčasných 
priestoroch a počas leta nás čaká veľké sťahova
nie, ktoré však neovplyvní naše prázdninové ak
tivity. Boli by sme radi, keby sme už boli v druhej 
polovici augusta kompletne zariadení. Napokon, 
na 5. septembra pripravujeme Deň otvorených 
dverí, pričom v pláne máme využiť aj areál am
fiteátra,“ povedala Alena Leštinská, riaditeľka 
mestského CVČ Kamarát.

Aktuálne sa pripravuje aj renovácia vonkaj
šej časti budovy, konkrétne zateplenie objektu 
s povrchovými úpravami.

Rekonštrukcia vnútorných priestorov čaká aj 
budovu niekdajšej Advokátskej komory, ktorú 
v ére socializmu Martinčania poznali ako Pio
niersky dom. Po roku 1989 je táto kultúrna pa
miatka domovským stánkom CVČ Kamarát. (KP)

Fotografia hore:
Do zbierky mohli prispieť ľudia aj na 
Mestskom úrade v Martine, kde mali 
svoje stanovište žienky zo združenia 

Turčianske Venuše.
Foto: Roman Kopka

Fotografia dole:
Primátor Ján Danko označil Deň 

narcisov za podanie pomocnej ruky 
všetkým, ktorí zápasia s onkologickým 

ochorením.
Foto: archív MN

V tejto budove nájde svoje nové 
útočisko CVČ Kamarát. Vnútorné 

priestory sú už zrenovované.
Foto: Roman Kopka
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Mesto Martin sa aktívne zapája do možností zís
kať a čerpať prostriedky na svoj rozvoj i zo zdro
jov mimo mestského rozpočtu, resp. s požado
vanou mierou spolufinancovania. Významnou 
mierou sa však na celkovom progrese mesta 
a regiónu podieľajú i ďalší úspešní fondoví žia
datelia – Jesseniova lekárska fakulta UK v Mar
tine, univerzitná nemocnica, Slovenská národná 
knižinica, mnohé úspešné privátne projekty či 
inovačné projekty neziskového sektora.

V synergii a prepojení všetkých sektorov vi
díme šancu do nového programového obdobia 
2021 – 2027. Mesto má záujem využiť možnosti 
najmä na integrované regionálne projekty z ob
lasti nízkouhlíkovej dopravy a rozvoja cyklotrás, 
kreatívneho priemyslu, rozvoja cestovného ru
chu, zamerať sa na zelenú a modrú infraštruk
túru.

Najprv zateplenie škôl a cyklotrasa 
s námestím
V grafickom vyjadrení na vedľajšej strane pre
zentujeme prehľad čerpania mimorozpočto
vých zdrojov za obdobie posledných desiatich 
rokov (2012 – 2022). Programové obdobie 
2007 – 2014 malo dlhší postupný nábeh od 

zadefinovania podporovaných oblastí až po 
vyhlasovania výziev, o ktoré sme sa mohli 
uchádzať. Za toto obdobie sme podali žiadosti 
v celkovom objeme 7,472 milióna eur, podari
lo sa nám získať 4,217 milióna eur. Najväčšiu 
časť z tohto objemu tvorili zdroje na zateplenie 
a celkovú energetickú efektívnosť ZŠ Jahodníc
ka, ZŠ Dubčeka, ZŠ Hurbanova a vybudovanie 
cyklochodníka s rekonštrukciou námestia na 
Severe. Tieto projekty sa realizovali v nasledu
júcich dvoch rokoch, kedy vychádzalo menej 
objemovo zaujímavých výziev.

Nútená správa poškodila mesto, robilo sa 
však na projektoch
V rokoch 2014 – 2016 sme podávali viac žia
dostí (približne 60 žiadostí, ale nižšieho obje
mu) najmä na zelené projekty, vzdelávanie, 
cestovný ruch, komunitné projekty. Podarilo sa 
získať zdroje a vybudovať Komunitné centrum 
na Babuskách, napríklad cyklorozhľadne.

Žiaľ, počas obdobia nútenej správy mesto 
nebolo od apríla 2016 do októbra 2017 opráv
nené uchádzať sa o väčšinu mimorozpočto
vých zdrojov. Podarilo sa nám však využiť toto 
obdobie a pracovať na projekte vybudovania 

cyklotrasy po nábreží rieky Turiec a mnohých 
ďalších. Obdobie dvojročných prípravných prác 
sme zavŕšili úspešne, na cyklotrasu do Vrútok 
sme získali v roku 2018 1,8 milióna eur.

Milióny do Martina, o ďalšie sa mesto 
uchádza
Od roku 2019 sme žiadali o finančné prostried
ky v objeme 12,86 milióna eur, získali sme zatiaľ 
5,9 milióna eur. Viacero väčších eurofondových 
projektov je v štádiu posudzovania, pričom tre
ba podotknúť, že proces ich schvaľovania sa za 
posledné programové obdobie spomalil.

Mestu Martin sa však vo významnej miere 
podarilo získať prostriedky do oblasti športu 
a spolufinancovať výstavbu na Pltníkoch či atle
tického štadióna. Získali sme však aj prostried
ky na rekonštrukciu mestských jasličiek v Zá
turčí, rekonštrukciu bytového domu na Ul. A. 
Pietra, rekonštrukciu Námestia protifašistických 
bojovníkov na Podháji, opatrovateľskú službu, 
cyklotrasu do Tomčian, pumptrack.

V procese schvaľovania máme Envirocen
trum a múzeum v SIM-e, cykloinfraštruktúru, 
vodozádržné opatrenia či refundáciu tréningo
vej haly na Podháji. (MsÚ MT)

Mnoho investícií v našom meste 
má aj eurofondovú stopu
Mesto Martin na svoj rozvoj čerpá prostriedky i z mimorozpočtových zdrojov.

Z eurofondov bola vy
budovaná aj cyklotrasa 
popri nábreží rieky 
Turiec z Martina do 
Vrútok.
Foto: archív MN
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PO 2007-2013 Programové obdobie 2014-2020 PO 2020-2027
ZDROJE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fondy EÚ 251 468 316 781 385 665 137 540 132 000 41 850 2 075 740 157 337 981 582 489 600 644 750
Dotácie ŠR-
ministerstvá,fondy

563 856 92 549 320 094 378 400 342 546 61 316 328 038 1 704 536 496 540 1 122 443 14 793

Granty,nadácie 10 600 38 150 46 288 25 766 11 560 10 000 11 450 131 320 18 500 20 612 104 793
SCHVÁLENÉ CELKOM 825 924 447 480 752 047 541 706 486 106 113 166 2 415 228 1 993 193 1 496 622 1 632 655 764 336
ŽIADANÉ CELKOM 1 403 790 1 420 596 912 312 918 122 862 105 2 549 751 1 580 072 5 763 971 829 603 4 190 658 2 070 395
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Nielen v našom regióne sa už začína 
hovoriť o projekte Lavičky Turca. Priblížte 
nám ho…
- V OOCRT sa tento projekt začal formovať asi 

Lavičky ako špecialita, 
audiosprievodca 
ako nevyhnutnosť. 
Spolupráca sa vypláca
Lavičky Turca či audiosprievodca historickými pamiatkami mesta 
Martin – to sú  dva aktuálne projekty, ktoré zastrešuje Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Turiec (OOCRT). Záštitu nad nimi 
má predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri 
MsZ v Martine Dalibor Steindl. Dobrá príležitosť na rozhovor.

pred dvoma-troma rokmi. Jeho cieľom je, aby 
v lokalitách s prírodným či historickým poten
ciálom pribudli lavičky, pri ktorých sa ľudia radi 
zastavia, oddýchnu si, pokochajú sa výhľadom, 

Dalibor Steindl pri elektro
nabíjačke na Martinských 
holiach. Osadili ju vlani a je 
výsledkom spolupráce na
šej s krajskou organizáciou 
cestovného ruchu.
Foto: archív DS

dozvedia sa niečo o mieste, na ktorom sa na
chádzajú, urobia si „selfíčko“, ktoré prezdieľajú 
so známymi a upozornia tak na to, čo pekné 
v Turci máme.

Sú lavičky rovnaké?
- Nie a ani by nemali byť. Môžu byť jednodu
ché i remeselne zložitejšie, môžu v sebe niesť 
upozornenie na niečo dôležité, historicky cen
né. Každá lavička je či bude originálom s peča
ťou svojho tvorcu či zadávateľa stavby. Niekto
ré iniciuje oblastná organizácia, iné sú dielom 
obcí či inštitúcií. Spoločné majú alebo budú 
mať jedinečnosť, ktorými sa budú navzájom 
odlišovať a zvýrazňovať vždy iné miesto v Turci.

Kde všade už lavičky máme?
- Napríklad v Turanoch – tam je lavička venova
ná rodákovi, významnému slovenskému malia
rovi Milošovi Alexandrovi Bazovskému, ďalšie 
sú v Krpeľanoch, na Čremošianskych lazoch, 
v Socovciach, nádherné lavičky sú už viac rokov 
v parku v Turčianskych Tepliciach, ktorých vznik 
iniciovali Zlaté kúpele.

Kto môže prísť s návrhom na výrobu 
a inštalovanie lavičky?
- Boli by sme radi, keby iniciátorov i nápadov 
bolo čo najviac. No každý z návrhov musí prejsť 
procesom, ktoré schváli stavbu lavičky, jej vyba
venie, sprievodné informácie, stavebné povole
nia a podobne. Nemusí to byť iba oblastná or
ganizácia, iniciatíva sa očakáva od obcí i miest 
Turca, ktoré by mohli aj takýmto spôsobom 
upozorniť na niečo turisticky významné. Vieme 
im pomôcť, usmerniť ich.

Počuli sme, že lavičky nebudú či nemusia 
byť iba o výhľadoch. Majú byť aj servisným 
bodom pre cykloturistov…
- Áno. Chceme, aby pri lavičkách, ktorých inšta
lovanie zastrešuje OOCRT, boli aj cyklopointy 
s nabíjačkami pre e-biky. No nielen to, perspek
tívne by na tomto mieste mohol byť vybudova
ný informačný či občerstvovací servis – ak sa na 
to obce podujmú. Príkladom môžu byť Necpa
ly – naše Kráľovstvo včiel a čírej vody. V tejto 
obci by mala lavička združovať aj spomínaný 
servis.

Ako sa projekt financuje?
- Spravidla ide o združenie financií, závisí od 
miesta či iniciátorov osadenia lavičky, teda 
obcí. A vyžívame aj výzvy Ministerstva dopravy 
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a výstavby SR. Projekt cez oblastnú organizáciu 
podporilo i mesto Martin.

Bude mať aj Martin svoju lavičku?
- Pripravujeme ju – pri divadle a na Martinských 
holiach pri známej Rotunde. Verím, že obidve 
budeme môcť inštalovať do konca roka.

Prečo je to také zložité?
- V prípade Martina sme mali požiadavku 
z mestského úradu, aby lavička s potrebným 
cyklopointom bola v centre mesta. Centrum 
je ale pamiatkovou zónou, jeho architektúra je 
autorským dielom, hľadanie miesta pre lavič
ku bolo teda dosť zložité. Nakoniec sa našlo 
v priestore medzi divadlom a sídlom Turčian
skeho kultúrneho strediska. Martin bude mať 
Divadelnú lavičku.

Viete už, aká bude?
- Grafické návrhy z divadla už máme, no možno 
budú k dispozícii aj iné. Aktuálne rokujeme aj 
s inými platformami v meste, ktoré nám môžu 
pomôcť s jej výrobou a osadením.

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Turiec spolupracuje aj so Slovenským 
komorným divadlom pri tvorbe 
audiosprievodcu mestom Martin. Kedy ho 
predstavíte verejnosti?
- Predpokladám, že v máji. Motívom jeho vzni
ku bola dlhá koronová prestávka, v meste chý
bali hromadné návštevy, ale mohli ho navštíviť 
jednotlivci. Predovšetkým im chýbala interakcia 
s miestnymi pamätihodnosťami. Kníh o Mar
tine máme viac, no mesto nemalo sprievod
cu, ktorý by dokázal informácie o pamiatkach 
sprostredkovať cez moderné technológie. Vy
dávame knihu Sprievodca pamiatkami Martina 
a audiosprievodcu k nej. Podklady pre webovú 
stránku a pod audiotexty sme v slovenčine na
hrali v spolupráci s divadlom.

Ako ho odprezentujete verejnosti?
- Pri štarte projektu už bude známa jeho ofici
álna adresa. Na stránke: www.turiec.com bude 
mať špeciálnu sekciu. Plánujeme vydať aj pro
momateriál, ktorý bude na audiosprievodcu 
upozorňovať. Umiestnime ho v informačnom 
centre, ubytovacích zariadeniach, v centrách 
turistického ruchu. Návštevník si bude môcť 
prístup naň naskenovať cez telefón. Dopraco
vávame ešte nejaké detaily čo sa týka cudzích 
jazykov. Použili sme špeciálny modul umelej 
inteligencie, ktorý texty prekladá do angličtiny, 
nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, 
ruštiny, polštiny a češtiny a chceme aj ukrajin
ský jazyk, lebo odídenci z Ukrajiny sa začínajú 
zaujímať o mesto ich azylu. Ukrajinský jazyk ale 
nie je až tak podporovaný ako iné, budem rád, 
ak sa nám texty podarí dostať aspoň do zrozu
miteľnej podoby. Viera Legerská

Rozhodnutia o daniach a poplatkoch doručia domov

Mesto Martin informuje obyvateľov, že začiatkom mája 2021 začnú do domácností zamest
nanci mesta Martin doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa 
a poplatku za komunálne odpady za rok 2022. Obyvateľom, ktorých sa nepodarí zastihnúť 
v mieste pobytu, budú doručené rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných 
rúk s opakovaným doručením. Ak si obyvateľ nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej ulo
ženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení 
nedozvedel. Obyvateľom, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku na ústrednom portáli 
verejnej správy na www.slovensko.sk, budú rozhodnutia zaslané elektronicky. (RED)

Pribudol už tretí kandidát na primátora

Očakávané sa stalo skutočnosťou, v predposlednom aprílovom týždni oznámil kandidatúru 
na post primátora Martina Stanislav Thomka, poslanec Mestského zastupiteľstva v Martine 
a Krajského zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Podľa jeho slov je rodený Mar
tinčan, pozná všetky ulice mesta a aj problémy, ktorým samospráva čelí, pričom je pripravený 
ich riešiť. Jeho hlavným cieľom je, aby sa zvýšila kvalita života ľudí v Martine a aby boli opäť 
hrdí na svoje mesto.

Kandidatúru na primátora pred Stanislavom Thomkom ohlásili Martin Kalnický a Michal 
Uherčík, obaja sú tiež mestskými poslancami. (KP)

 
Charita z Jahodník sa bude sťahovať

Vedenie mesta Martin dohodlo s predstaviteľmi katolíckej charity presťahovanie nízkopraho
vého denného centra sídliaceho v Dome svätého Krištofa na Kollárovej ulice v Martine, ktoré 
využívajú najmä ľudia bez domova, do priestorov v lokalite Na Kameni. Po schválení spôso
bu a podmienok obchodnej verejnej súťaže mestským zastupiteľstvom, mesto Martin vypíše 
výberové konanie na odpredaj budovy katolíckej charity. Kritériom výberu bude najvyššia 
ponúknutá suma. (KP)

Deti z Ukrajiny sa učia aj v mestských školách
Školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, už pár týždňov nav
števujú aj školáci z Ukrajiny, ktorí spolu so svojimi rodičmi, v drvivej väčšine s matkami či sta
rými rodičmi, boli nútení pre ruskú vojenskú agresiu utiecť zo svojich domovov. V mestských 
škôlkach bolo k 20. aprílu 14 detí z Ukrajiny, do mestských základných škôl už nastúpilo 42 
školákov pochádzajúcich z krajiny našich východných susedov. Najviac – 17, ich k uvedené
mu dátumu bolo v ZŠ s MŠ na Podhájskej ulici. Podľa informácií od Vladimíra Polakoviča, 
prednostu Okresného úradu v Martine, našlo útočište v martinskom okrese približne 650 ľudí 
z Ukrajiny, približne 300 ich je ubytovaných priamo v Martine. Mnohí z odídencov už využívajú 
i služby MHD, pričom pre prvých sto záujemcov uhradil poplatky za vydanie karty a počiatoč
ný kredit v celkovej výške 1 000 € martinský primátor Ján Danko. (KP)

  STRUČNE Z MARTINA

Katolícka charita v Martine v súčasnosti sídli na Kollárovej ulici.
Foto: Roman Kopka
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Verejné priestranstvá na všetkých martinských 
sídliskách i v centre mesta sú v týchto dňoch 
o niečo krajšie, pestrejšie a najmä farebnejšie.

V našom meste rozkvitli jarné kvety a mno
hým ľuďom s otvorenými očami to v týchto zlo
žitých časoch, ktoré žijeme, doslova pohladilo 
dušu.

Ľuďom vylepšili náladu
pestré jarné kvety, 
skrášlili naše sídliská
Narcisy, tulipány a ďalšie cibuľoviny nám už pár týždňov zdobia 
verejné priestranstvá v Martine.

Drobnosť, ktorá poteší
„Myslím si, že to bolo ešte pred Veľkou nocou, 
keď som si na ostrovčeku medzi cestami všim
la narcisy. Skutočne ma to príjemne prekvapilo 
a zároveň aj potešilo. Teraz pribudli aj tulipány, 
vidíte sami, je na tú kombináciu farieb príjemný 
pohľad. Nielen ja som si povedala, že konečne 

tu máme niečo pekné. Možno je to pre niekoho 
len taká drobnosť, ale hneď to dá tomuto pa
nelákovému sídlisku v Záturčí prívetivejšiu tvár. 
Určite budem rada, keď takýchto kvetinových 
záhonov bude po celom meste viac,“ povedala 
Antónia Spišáková.

Všade, kde sme sa pýtali, kvetinová výzdoba 
Martinčanov potešila, s menšou výhradou sme 
sa stretli len na Severe.

„Určite nie som proti kvietkom, božechráň, 
avšak, v parku na Severe, by som im našla mož
no iné miestečko, keďže v tejto časti pri fon
táne sa deti hrajú a trošku sa im ukrojilo z ich 
priestoru. Osobne by som kvety vysadila pri 
cyklotrase, ktorá lemuje tento park,“ zamýšľa
la sa Katarína Dubcová. Iná mamička to videla 
ináč. „To nie je problém, aspoň sa deti naučia, 
že nemajú po kvietkoch šliapať. A napokon, 
miesta je tu dosť.“

 
Kvety sú vždy pekné
Aj na Ľadovni pri prechádzaní cez cestu sa ne
dajú tulipány s narcismi nevšimnúť.

„Kvietky vždy pekné boli, sú a budú. Ako sa 
hovorí, nemôžete nimi nič pokaziť. Naopak, 
každý si všimne, ako skrášlili tento priestor. 
Keby ich bolo ešte o čosi viac, bolo by lepšie. 
Snáď ich nikto nevytrhá, lebo mne sa to pri 
bytovke, kde ich mám nasadené, občas stáva,“ 
podelila sa s nami o názor pani z najväčšieho 
martinského sídliska.

„Predzáhradka tržnice“. Kvetinový záhon 
na Riadku v centre mesta.
Foto: Roman Kopka

„Rozkvitnutá zastávka“. 
Čakanie na autobus spríjem
ní aj tento kvetinový záhon 
v Košútoch.
Foto: Roman Kopka
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„Vážim si, že jednotlivé výbory mestských 
častí súhlasili s výsadbou cibuľovín a trvaliek, 
pretože i takto vieme prispieť k skrášleniu náš
ho mesta. A aj z vyjadrení Martinčanov a najmä 
Martinčaniek viem, že sa to podarilo. Niekto to 
možno vníma ako drobnosť, ale práve drob
nosti dokážu zmeniť celok,“ povedal Ján Dan
ko, primátor Martina.

Jarné kvety, z ktorých sa teraz mnohí tešíme, 
nie sú podľa viceprimátorky Tatiany Červeňovej 
len jednosezónnou záležitosťou.

„Tie, ktoré sa vlani na jeseň nasadili, nás budú 
tešiť viac rokov.“ Roman Kopka

„Vstupná brána“ z narcisov a tulipánov v Záturčí pri 
vstupe na sídlisko v smere od Vrútok.
Foto: Roman Kopka

„Tulipánový okruh.“ Tieto kvety skrášlili ostrovček 
medzi cestami na Ulici Nade Hejnej na Ľadovni.
Foto: Roman Kopka

„Farebná križovatka“. Narcisy a tulipány na Jilem
nického ulici na Severe.
Foto: Roman Kopka

„Pod vŕbou“.  Na Gorkého ulici by si cibuľoviny mali 
obyvatelia Podhája užiť ešte aj v máji.  
Foto: Roman Kopka

„Zo zelenej žltá.“ Zelená ulica v Priekope 
sa čiastočne zmenila na žltú.
Foto: Roman Kopka
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ŠPORTOVEC, ŠPORTOVKYŇA ROKA 
2021

1. Gabriela Gajanová (atletika)
Reprezentantka SR, členka AK ZŤS Martin, 
sa vlani zúčastnila Olympijských hier v Tokiu, 
kde v behu na 800 m vybojovala celkové 25. 
miesto zo 46 štartujúcich pretekárok. 

Niekdajšia zverenkyňa trénera P. Slou
ku štartovala aj na ME do 22 rokov a takisto 
v behu na 800 m skončila na 9. priečke. 

Rodáčka z Liptova vlani vo svojej kráľovskej 
disciplíne získala tituly majsterky SR.

 

Mesto Martin ocenilo najúspešnejších 
športovcov za rok 2021

2. Pavol Kopp (športová streľba)
Skúsený slovenský reprezentant v minulom 
roku dominoval na republikovom šampionáte 
v Príbelciach, keď v disciplíne ľubovoľná pištoľ 
nenašiel premožiteľa a suverénnym spôso
bom získal titul majstra SR. Za úspech rodák 
z Kláštora pod Znievom nepochybne považuje 
aj 2. miesto na martinských MSR v disciplíne 
vzduchová pištoľ a aj víťazstvo v slovenskej 
extralige. Niekdajší trojnásobný účastník OH 
vlani štartoval aj na ME v Chorvátsku, kde 
v disciplíne ľubovoľná pištoľ skončil na pek
nom 13. mieste.

3. Marco Hajnický (džudo)
Odchovanec martinského džuda, ktorý má 
ešte len 14 rokov, zaznamenal v roku 2021 via
cero pozoruhodných úspechov. Najvýraznejší 
je zisk titulu majstra SR v kategórii starších 
žiakov, pričom k 1. miestu svojimi výkonmi 
dopomohol v rámci hosťovania aj Žilinčanom 
v súťaži družstiev. Talentovaný chlapec žiaril aj 
na ďalších prestížnych domácich podujatiach 
s medzinárodnou konkurenciou, víťazstvá bral 
napríklad na GP Považská Bystrica či na Judo 
Open Levice. V celoročnej žiackej lige, ako 
ináč, obsadil 1. miesto.

4. – 9. miesto (abecedné poradie)
Libor Čech (športová streľba)
3. miesto na MSR v kategórii seniori v disciplí
ne vzduchová pištoľ 40 rán

Slávka Holubjaková (MMA)
1. miesto na MS v Bulharsku (IMMAF) v ka
tegórii do 18 rokov, majsterka SR (MAMMAL)

Spoločná fotka ocenených športovcov a športovkýň 
po skončení slávnostného ceremoniálu.

Foto: Miriam Hechelmann

Posledný aprílový piatok sa v rokovacej sále MsÚ v Martine 
konalo slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov a špor
tovkýň mesta Martin. Ocenenia prítomným odovzdávali vice-
primátor a viceprimátorka mesta Martin – Rudolf Kollár a Tatiana 
Červeňová. Boli vyslovené ďakovné slová nielen od predstaviteľov 
mesta, ale aj od samotných športovcov. Mierili k rodičom, 
trénerom, spoluhráčom, kamarátom, k radnici i k súperom. 
Odzneli aj zaujímavé príbehy ľudí, ktorí pre šport v Martine veľa 
urobili, ale aj talentovaných mládežníkov, ktorí majú ešte mnoho 
pred sebou.
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Lucia Hrivnák Klocová (atletika)
1. miesto na MSR žien v behu na 1 500 m, 3. 
miesto na ME družstiev 2. ligy v Bulharsku 
v behu na 1 500 m

Tomáš Jurčík (rádio-orientačný beh)
ME v Bulharsku: 2. miesto na v pásme 144 MHz, 
2. miesto v pásme 3,5 MHz, 3. miesto v šprinte

Lívia Lepejová (lyžovanie na tráve)
2. miesto na medzinárodných pretekoch v ČR, 
víťazka Slovenského pohára v slalome, obrov
skom slalome a super G, 1. miesto Českého 
pohára v slalome, 2. miesto v celkovom poradí 
Českého pohára, 5. miesto vo FIS Grasskiing 
Children Cup

Nina Štrbáková (hokej, hokejbal)
viacnásobná reprezentantka SR v ľadovom 
hokeji a hokejbale, členka HKM Martin

ŠPORTOVÝ TALENT ROKA 2021

Tomáš Mencel (atletika)
Majster kraja v chôdzi na 10 km, majster Slo
venska v kategórii dorastu na 5 000 m, víťaz na 
medzištátnom stretnutí dorastu na 5 000 m, 
26.miesto ma ME juniorov

ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA 2021

1. Yachtclub Dynamo Energia (jachting)
Posádka v zložení Jozef Hnilica, Marcel Ma
ťovčík a Michal Záhradný získala v roku 2021 
titul medzinárodných majstrov SR v námor
nom jachtingu, stala sa aj víťazom pretekov 
Slovak sailing week.

2. Maximilián Nemrava, Sara Brodňaská 
(spoločenské tance)
2. miesto – MSR v štandardných tancoch, 5. 
miesto vo finále v desiatich tancoch, 1. miesto 
- Pezinský strapec, 1. miesto - Dance cup, 1. 
miesto – Castrum novum cup, 2. miesto - Zvo
lenský tanečný parket, 2. miesto – O pohár pri
mátora mesta Brezno, 2. miesto – Žilina Dance 
Cup

ČESTNÉ UZNANIE ZA CELOŽIVOTNÝ 
PRÍNOS PRE ŠPORT

Milan Janík, hádzaná (hráč, tréner, funkci-
onár)
Súčasný riaditeľ MHáK Martin má vo svojej 
zbierke úspechov aj žiacky titul majstra ČSSR 
z roku 1972, 65x reprezentoval ČSSR v ka
tegórii dorastu a na MS hráčov do 21 rokov vo 
Švédsku bol členom reprezentačného družstva 
ČSSR, ktoré získalo 10. priečku. Bol aj členom 
mimoriadne úspešného martinského kolektí
vu, ktorý v roku 1977 vyhral Československý 
pohár a ktorý sa následne prebojoval až do 

osemfinále PVP. Bol aj členom seniorského 
martinského mužstva, ktoré sa stalo trikrát 
majstrami Európy. V zlatej ére martinského 
športu sa trikrát dostal do desiatky najlepších 
športovcov nášho mesta. Počas trénerskej ka
riéry osem rokov viedol mužov Martina, s kto
rými sa prebojoval aj do extraligy.

Pavel Slouka, atletika (pretekár, tréner)
Rodák z Otrokovíc sa ako 15-ročný študent 
dostal do Martina a žije v ňom doteraz. Na 
majstrovstvách ČSSR v behu na 1 500 m bol 
v ťažkej konkurencii dvakrát zlatý a raz strie
borný, no viacero medailových úspechov žal aj 
na republikovom šampionáte SSR. 

Po skončení pretekárskej kariéry sa Pavel 
Slouka vydal na mimoriadne úspešnú tréner
skú dráhu, v rokoch 1983 – 1990 bol vedú
cim tréningového strediska mládeže. Od roku 
1998 trénoval Luciu Klocovú, ktorú priviedol 
v roku 2010 k 3. miestu na majstrovstvách Eu
rópy v behu na 800 m. Pod jeho vedením Lucia 
štartovala na mnohých vrcholných svetových 
i európskych podujatiach a dvoch na olympij
ských hrách. A práve na olympiáde v Londýne 
2012 príjemne šokovala celé Slovensko, keď 
v behu na 1 500 m v dodnes platnom sloven
skom rekorde obsadila parádne 5. miesto. 

Výnimočný tréner po ére Lucii Hrivnák Klo
covej viedol sedem rokov Gabrielu Gajanovú, 
ktorá sa aj jeho zásluhou prebojovala na vla
ňajšie OH v Tokiu. Pavel Slouka sa stal v roku 
2003 a 2012 najlepším atletickým trénerom SR, 
v rokoch 2001 – 2004 a 2016 – 2018 najlepším 
trénerom mládeže SR. Jeho zverenci a zve
renkyne získali 4 medaily na MS, 9 medailí na 
ME, 20 medailí na ME družstiev, 16 medailí na 
majstrovstvách Československa a viac ako 100 
medailí na majstrovstvách SR. 

Úspešnému trénerovi bol v roku 2017 ude
lený strieborný odznak European Athletics 
Coaching Award a v roku 2019 udelená Cena 
Jána Zachara za dlhoročné pôsobenie v ob
lasti športu a prenikavé úspechy s mládežou. 
Okrem atletiky trénersky pôsobil aj v triatlone 
a podieľal sa na zisku 20 medailí z majstrov
stiev SR.

 
ĎAKOVNÝ LIST OD MESTA MARTIN

DHZ Martin – Záturčie
1. miesto na MSR dobrovoľných hasičských 
zborov v Galante

MCORŠ – najúspešnejší športovci 
a športovkyne
Mia Halašová – v kategórii žiačky a dorastenky, 
Richard Zachar – v kategórii žiaci a dorastenci,
Tatiana Kostolníková – v kategórii ženy a vete
ránky, Ladislav Szabó – v kategórii muži a ve
teráni

Roman Kopka

MÁTE SLOVO

Pavol Kopp
Veľmi si vážim nomináciu a ešte viac aj sa
motné ocenenie, teším sa z toho, že tu opäť 
medzi najlepšími športovcami Martina mô
žem byť. Čaká ma ťažká sezóna, máme ME 
i majstrovstvá sveta, tak verím, že sa na obe 
tieto podujatia nominujem a dosiahnem také 
výsledky, že sa tu o rok opäť stretneme.

Lucia Hrivnák Klocová
Nemala som už veľmi v pláne pretekať, ale 
bola som si vyskúšať tartanovú dráhu, ktorej 
sme sa konečne v Martine dočkali a ukáza
lo sa, že to ešte nie je také zlé, aby som si 
netrúfl a zmerať si sily s ostatnými pretekár
kami. Trošku ma prekvapilo, že na tisícpäť
stovke sa medzi dievčatami na Slovensku 
nenašla žiadna, ktorá by bola rýchlejšia, a tak 
som sa dostala až na ME družstiev 2. ligy, kde 
sa mi vcelku tiež darilo. Mám radosť, že som 
sa opäť dostala medzi najlepších športovcov 
nášho mesta, avšak asi by som tu bola radšej 
prítomná v inej pozícii ako pretekárka. Mož
no ako trénerka, ktorá príde na túto slávnosť 
sprevádzať svojho zverenca či zverenkyňu.

Tomáš Mencel
Ďakujem mestu Martin za ocenenie, rovna
ko tak mojej trénerke i trénerovi, ktorí nielen 
mne, ale i kolegom z klubu odovzdávajú cen
né skúsenosti. A ďakujem aj mojim rodičom, 
ktorí má v tom, čo robím, podporujú.

Milan Janík
Dúfam, že táto cena, ktorú si mimoriadne 
vážim, nie je ešte dôvodom na záverečné 
bilancovanie, verím, že mám v športe ešte 
veľa pred sebou. Som rád, že si kompetentní 
všimli moju celoživotnú hádzanársku dráhu. 
Bola naozaj pestrá a je na čo aj s kamarátmi, 
s ktorými sme hrali, ale i so súpermi, s kto
rými som dodnes v kontakte, spomínať. Na
príklad aj na výnimočné a ojedinelé víťazstvo 
nad fenomenálnou Duklou Praha v pomere 
21:18 u nás v Martine. Počas mojej kariéry sa 
to stalo len raz. Myslím, že sme v našej ére 
Martin nezahanbili, naopak, darilo sa nám ho 
aj v zahraničí zviditeľňovať.

Rudolf Kollár
Som hrdý, že aj v našom meste vyrastá množ
stvo talentovaných a úspešných športovcov, 
ktorí reprezentujú naše mesto nielen doma, 
ale aj vo svete. Ich športové úspechy môžu 
byť motiváciou aj pre ostatných. Všetkým 
oceneným, ale nielen im, želám veľa zdravia, 
trpezlivosti a úspechov pri zdolávaní svojich 
cieľov. Verím, že svojimi športovými výkonmi 
budú aj naďalej šíriť dobré meno mesta Mar
tin. (KP)
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V apríli sa v časti Stred začali opravovať poško
dené asfaltové povrchy, známe výtlky. Najprv 
boli zaasfaltované hlavné komunikácie pri že
lezničnej stanici na Novákovej ulici.

MČ STRED

Po obhliadkach nasledujú opravy
chodníkov, zelene i zábradlia

Niektoré chodníky dostanú asfalt
V posledných troch rokoch došlo v mestskej 
časti k vyasfaltovaniu mnohých chodníkov po 
rekonštrukciách inžinierskych sietí. V tomto 

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ

V mestskej časti Stred začali na jar intenzívne pracovať na pláno
vaných akciách a organizovali sa aj obhliadky komunikácií a ze
lene s poslancami B. Horeckým, K. Šubjakovou a P. Buocikom 
a s odborníkmi z MsÚ.

roku výbor na ne vyčlenil 200-tisíc eur. Začne 
sa s Ulicou P. O. Hviezdoslava (od Záborské
ho ulice po Novomeského ulicu), kde korene 
stromov vytlačili asfalt. 

Následne tu bude vysadená aj náhradná 
stromová aleja. Ďalšími ulicami, naplánovaný
mi na rokovaniach výboru mestskej časti, boli 
ulice Štefánika 72, Novomeského a Daxnero
va.

Zeleň i mobiliár sa musia priebežne 
ošetrovať
V apríli prebiehala aj obhliadka zelene podľa 
požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

Odborná referentka z MsÚ s poslankyňou 
Kristínou Šubjakovou prešli všetky návrhy na 
požadované orezy a výruby drevín a následne 
ich budú posudzovať odborníci zo životného 
prostredia.

Na Štúrovom námestí urobili stojisko pod 
smetné kontajnery a natierajú zábradlia
Na základe interpelácie poslanca Igora Ho
molu pokračujú v náteroch kovových zábradlí 
v celej Štúrovej štvrti. Kovové zábradlia, kto
ré sú zhrdzavené, poškodené alebo vrastené 
v živých plotoch, budú odstránené.

Na Štúrovom námestí 9 pribudlo aj nové 
stojisko pod smetné kontajnery.

Bruno Horecký

Poškodený chodník na Ul. P. O. 
Hviezdoslava sa bude rekon
štruovať.
Foto: B. Horecký

Na obhliadke zelene v mestskej 
časti bola spolu s odbornou 
pracovníčkou mestského úradu aj 
poslankyňa Kristína Šubjaková.
Foto: B. Horecký

Na Novákovej ulici začali s opra
vami poškodenej cesty.
Foto: B. Horecký

Na Štúrovom námestí 9 
postavili nové stojisko 
pod kontajnery.
Foto: B. Horecký
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Pripomeňme si, že na Podháji sa stavia moder
né centrum pre seniorov s kapacitou 40 lôžok. 
Objekt bude členený na centrálnu a lôžkovú 
časť a v rámci areálu bude oddychová zóna pre 
klientov zariadenia. Po verejnom obstarávaní 
je zhotoviteľom stavby BM-MONT, jej cena 
je vyčíslená na 4,08 milióna eur s tým, že jej 
časť – 2,5 milióna eur bude zaplatená z úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Martin 
projekt dofinancuje sumou 1,56 milióna eur.

Momentálne na stavenisku vládne čulý ruch 
a ako nám povedal vedúci stavby Ján Rybár, 
tempo je primerané, hoci musia riešiť po
dobné problémy ako ktorákoľvek iná staveb
ná firma na Slovensku. „Ceny materiálov, ale 
aj dodávky sa menia doslova zo dňa na deň 
a každý deň musíme operatívne riešiť to, čo 
treba,“ dodal.

Stavenisko ale udržujú v kondícii a keď 
materiál mešká, voľný čas využívajú na jeho 
upratovanie. „Všetko je potrebné pretriediť, 
aby každý odpad skončil na správnom mieste 
a nepovaľoval sa popod nohy robotníkom. Ve
ríme, že sa situácia časom stabilizuje a stavba 
bude dokončená v riadnom termíne,“ upresnil 
J. Rybár.

Jana Cikhartová

MČ PODHÁJ-STRÁNE

Na stavbe domova
sociálnych služieb je rušno

Mesto  v spolupráci  s firmou Brantner,  ktorá 
sa stará o odvoz a likvidáciu odpadu, bude aj 
tento rok  umiestňovať  veľkokapacitné  kon
tajnery na  obvyklých miestach.

Veľkokapacitné kontajnery budú v MČ Podháj – 
Stráne rozmiestnené v dvoch termínoch. Najprv 
od 3. do 6. júna a následne od 10. do 13. júna.

„Kontajnery sú určené na odpad, ktorý vzni
kol napríklad pri jarnom upratovaní v domoch 
a v záhradách a okolo bytových domov,“ in
formoval Zdenko Kozák, predseda VMČ Pod
háj-Stráne.

Dodáva, že ak majú v bytových domoch po 
vyprataní nepotrebných vecí z pivníc, spoloč
ných priestorov a garáží záujem o ďalší veľko
kapacitný kontajner, spoločenstvá vlastníkov by
tov majú možnosť objednať si takýto kontajner 

a uhradiť faktúru z fondu opráv. Podľa informá
cií spoločnosti Brantner Fatra do kontajnerov 
vkladáme objemný odpad ako nábytok (skrine, 
sedačky, stoličky, postele), koberce, matrace, 
umývadlá.

Do kontajnerov nevkladáme elektroodpad 
z domácností (chladničky, mrazničky, televízo
ry, žehličky a pod.), odpad s obsahom škodli
vín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá a pod.), odpad 
zo záhrad (tráva, lístie, konáre), ostatný odpad 
(šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice) a drob
ný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácností, odpad s obsa
hom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný od
pad môžu občania odovzdať bezplatne v Zber
nom dvore Brantner Fatra na Robotníckej ul. 20, 
v Martine. Otvorený je aj v sobotu.

Jana Cikhartová

Veľkokapacitné kontajnery budú aj tento rok

Veľkokapacitný kontajner.
Ilustračné foto: Roman Kopka

Opravy vozovky idú 
podľa harmonogramu

Na ceste smerom na Stráne sa už rozbehli 
opravy cesty, čo vítajú aj motoristi smerujúci 
na Martinské hole.

Každý rok po zime sa na cestách objavia diery 
a hlboké výtlky. Hromžiaci motoristi sa často 
rozčuľujú, a nejeden si aj ponadáva na kompe
tentných. Ako nám povedal poslanec Zdenko 
Kozák, opravy sa už dejú, nie sú predvolebnou 
kortešačkou, ale súčasťou prísne vypracované
ho harmonogramu, ktorý sa dodržiava počas 
celého volebného obdobia.

„Rozsahom menšie a urgentné opravy sa ro
bia priebežne a pokiaľ sú financie, tak sa k nim 
pridajú aj opravy väčšieho rozsahu,“ vysvetlil.

(JC)

Na stavenisku centra sociálnych služieb na Podháji je rušno. No 
stavbári sa tu stretávajú s podobnými problémami ako na hoci
ktorom inom stavenisku.

Robotníci nezaháľajú. 
Keď majú prestoj, upratujú 

stavenisko.
Foto: J. Cikhartová

Práce na ceste si vyžadujú 
toleranciu vodičov.

Foto: Jana Cikhartová
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Na stretnutie primátora s občanmi mestskej 
časti Priekopa prišlo niekoľko desiatok záu
jemcov o odpovede na problémy, ktoré sú 
v tejto mestskej časti dominantné.

A o čom sa najviac hovorilo? Ľudí trápi ne
dostatok parkovacích miest, sú nespokojní 
s množstvom zelene v oddychových zónach 
i priebehom kosby verejných priestranstiev. 
Občania z Kolónie Hviezda poukázali na ne
dostatok spojov, no sťažovali sa aj na to, že si 
v tejto časti Priekopy nemôžu nakúpiť základ
né potraviny a musia za nimi chodiť do Vrútok 
alebo Martina. 

Veľa kritiky zaznelo aj na výrub stromov, 
ktoré už dosiahli svoju životnosť a dnes robia 
problémy pri parkovaní, ale aj tienením do 
okien bytových domov. Navyše, ide aj o aler
gény, a preto by ľudia uvítali výrub alebo as
poň častejšiu revitalizáciu a prerezanie.

Nie na všetky trápenia občanov má mesto 
úplný dosah. Primátor Ján Danko vysvetlil, 
ktoré je možné riešiť ihneď a na ktoré treba 
čas, lebo aj sídlisko Priekopa sa neustále roz
rastá a potrebuje zásadný prístup k jeho roz
voju.

„Územný plán nebol aktualizovaný niekoľko 
rokov, ráta sa s jeho prehodnotením,“ odpo
vedal. Ponúkol možnosť občanom mestských 
častí prihlásiť sa do komisie, ktorá bude tvoriť 
jeho novú verziu, aby sa už na začiatku mohli 
zaregistrovať požiadavky a návrhy občanov.

Ku Kolónii Hviezda pripomenul, že po troj
mesačnej lehote od spojazdnenia novej mest
skej dopravy sa Kolónia Hviezda bude musieť 
riešiť po novom, keďže tieto linky sú dlhodo
bo vysoko stratové. „Mesto sa posnaží nájsť 

V priekopskom SIM-e sa na 4. ročníku otvore
nia motorkárskej sezóny stretli členovia, ale aj 
priaznivci Moto–partie Turiec. 

Počasie im tentoraz nadelilo slnečné lúče 
a vôňa benzínu s nablýskaným chrómom prilá
kali Martinčanov na neobvyklú atrakciu.

Tento rok do SIM-u prišli približne tri stov
ky motorkárov a užili si svoj deň, ako sa patrí. 
Dopoludnia urobili spanilú jazdu od Campo di 
Martin po areál, kde ich už čakali ich priaz
nivci. 

Ako nám povedal poslanec MsZ Ľubomír 
Vaňko, v SIM-e im pripravili chutný guláš 
a rôzne občerstvenie, ale pomohli aj s technic
kým zázemím.

„Pre najmenších boli pripravené ihriská, deti 

MČ PRIEKOPA

Aj v Priekope sa pripravuje výbeh pre psov

adekvátne východisko, možno aj v kúpe do
pravných prostriedkov s nižšou kapacitou, čo 
ale nie je najlacnejšie,“ argumentoval.

Na výrub stromov mesto nemá priamy do
sah, lebo sa musí riadiť zákonmi, ktoré lik
vidáciu verejnej zelene upravujú. Primátor 
reagoval aj na jarnú očistu ciest a chodníkov 
a odpratávanie posypového materiálu.

„Nie všetky autá sú odparkované, zavadza
jú odpratávacím mechanizmom a cesty nie je 
možné vyčistiť naraz. Chce to naučiť sa spolu
pracovať a rešpektovať práva motoristov, ale 
i prácu ľudí pri očiste,“ zdôraznil a pripomenul, 

že podobné okolnosti sprevádzajú aj odpratá
vanie snehu.

Reč prišla aj na športoviská a ihriská. Mesto 
investuje do športu obrovské finančné pro
striedky a chcelo by vyhovieť každému, ale 
naraz to nie je možné.

Dobrou správou pre chovateľov psov je in
formácia, že aj táto mestská časť plánuje cen
trálny výbeh pre psov. Momentálne je táto 
úloha na začiatku – hľadá sa vhodný priestor, 
ktorý by vyhovoval čo najväčšiemu počtu ob
čanov.

Jana Cikhartová

Motorkári začali svoju sezónu na stretnutí v SIM-e

sa hrali pod zakvitnutými japonskými čerešňa
mi,“ dodal.

Motorkárska sezóna trvá každoročne od 
skorej jari do neskorej jesene. Ako sa vyjadril 
Adrián Kotesa, ktorý tiež prepadol čaru motor
kárskeho života, „pri jazde na motorke treba 
mať veľkú dávku rešpektu a ohľaduplnosti, 
pretože väčšina milovníkov týchto strojov má 
doma rodinu, na ktorú sa po každej jazde te
šia. Je to životný štýl, ale treba sa vždy zdravý 
vrátiť domov.“

Program podujatia bol rozvrhnutý na celý 
deň a k dobrej nálade prispievala hudba a rôz
ne súťaže, ale aj rôzne ukážky, napríklad, práce 
zdravotníkov. Odmenou pre súťažiacich boli 
vecné ceny od sponzorov. Jana Cikhartová

O diskusiu s primátorom Jánom 
Dankom bol v Priekope najväčší 

záujem. 
Foto: J. Cikhartová

Priaznivec motoriek 
Adrián Kotesa.
Foto: Jana Cikhartová
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Rozdelili prvú časť dotácií
VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany na svojom 
zasadnutí zo dňa 7. apríla rozhodol aj o pride
lení dotácií. Poslanci schválili 2 500 € pre o. z. 
Somelier na kultúrne podujatia, sumou 1 500 € 
podporili vydavateľstvo Hemibos Ante Portas 
na vydanie knihy Jahodníky na dobových fot
kách. Dotácia vo výške 4 000 € bola pridelená 
i pre DEEP na podujatia i výchovno-vzdelávaciu 
činnosť a 3 000 € bude poskytnuté ZŠ J. Krone
ra na činnosť občianskeho združenia. (KP)

Oznámenie
VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany oznamuje 
SVB, že v prípade záujmu o súťaž o najkrajšiu 
predzáhradku sa môžu uchádzať o dotáciu 
z prostriedkov VMČ vo výške 50 € na nákup 
kvietkov, zeminy a pod. za účelom skrášlenia 
predzáhradky pred svojím domom. Najkrajšie 
predzáhradky budú ocenené.
Termín pre podanie žiadosti: do 15. 5. 2022
Termín pre vyhodnotenie súťaže: jún 2022
Kontakt: 0903 550 213, kalnicky@martin.sk

(KP)

MČ ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Organizátor: 

JARNÁ OČISTA  
JAHODNÍCKYCH HÁJOV  

A POTOKA MEDOKÝŠ 
PRÍĎTE SI S NAMI SKRÁŠLIŤ ODDYCHOVÚ 

ZÓNU A OKOLIE SVOJHO DOMOVA 

Mesto Martin, Výbor mestskej časti Ľadoveň–Jahodníky–Tomčany  
 a Slovenský rybársky zväz MO Ľadoveň pozývajú 

14. mája 2022 od 09.30 h (sobota) 
 pri prameni Medokýš 

RYBÁRI-STRETNUTIE O 8.00 H NA PARKOVISKU TESCO ĽADOVEŇ 

Ak sa obyvateľov Ľadovne alebo Jahodník spý
tate na problémy najväčšej martinskej mest
skej časti, mnohí z nich medzi prvými spomenú 
schody za areálom gymnázia v blízkosti cinto
rína, ktoré spájajú tieto dve sídliská. Potvrdilo 

Pre poškodené schodisko, ktoré 
spája sídliská, našli riešenie
Stredná časť poškodených schodov sa zatrávni.

sa to aj na nedávnom stretnutí primátora s ob
čanmi, kde táto téma tiež medzi diskutujúcimi 
rezonovala.

Áno, schody sú roky v zlom stave, o nevyhnut
nosti ich opravy sa hovorí pomaly aj desaťročie.

Stredná časť schodiska je dlhodobo pre vý
razné poškodenie uzavretá, časť určená pre ko
číky či bicykle tiež už dávno nie je v najlepšom 
stave. Ako-tak ešte slúži jedna časť schodiska, 
no aj na nej sa niektoré schody už rozsypávajú. 
A po pravde, zrenovovať by potrebovali aj lavič
ky, ktoré sa v oddychovej časti schodiska stále 
využívajú.

„Cez tieto schody počas pracovných dní cho
dím s deťmi aj dvakrát za deň, keďže bývam 
v Jahodníkoch a syn navštevuje škôlku na Ľa
dovni. Schody sú potrebné, využíva ich mnoho 
ľudí, ale potrebná je aj ich oprava. Mám ešte aj 
menšiu dcérku, a keď som ju vozila v kočíku, na 
schody som si s ňou netrúfla. Ten sklon je prud
ký, vyzerá nebezpečne, radšej som pri ceste 
na Ľadoveň zvolila inú trasu, i keď oveľa dlh
šiu. Niektoré mamičky to risknú, ale určite cez 
toto miesto prechádzajú s obavami,“ povedala 
Zuzana Pálešová z Jahodník.

„Z roka na rok je to tu horšie a horšie. Viem to 
posúdiť, keďže schody takmer dennodenne vy
užívam,“ pridal ďalší postreh Jozef z Ľadovne.

Martin Kalnický, predseda výboru mestskej 
časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, povedal, že 
s príslušnými pracovníkmi mestského úradu vy
konali obhliadku schodiska.

„Strednú časť schodiska, ktoré sa nepoužíva, 
zatrávnime. Schody na časti, ktoré sa využíva
jú, opravíme. Čo sa týka časti, ktorá je určená 
pre cyklistov a rodičov s kočíkmi, tak to dáme 
posúdiť odborníkom, aby sa našlo riešenie pre 
bezpečné využitie.“ Roman Kopka

Schody z Jahodník na 
Ľadoveň sú už roky 
poškodené, jedna časť 
schodiska je uzatvorená
Foto: Roman Kopka
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Mnohí obyvatelia sídliska, seniori i mladé ro
diny s deťmi, radi trávia svoj voľný čas v parku 
na Jilemnického ulici alebo v oddychovej čas
ti Námestia francúzskych partizánov, ktorá aj 
vďaka rastúcim stromom dostáva prívetivejšiu 
tvár.

„Bývam neďaleko parku, často tu zavítam, 
mám toto miesto rada. A určite nie som sama, 
keďže tu chodí pomerne veľa ľudí. Už sa teším 
na to, kedy sa opäť spustí fontána. Teraz mám 
radosť z vysadených kvietkov. Možno tie chod

MČ SEVER

Pripravuje sa obnova ihrísk, v parku pri 
fontáne má pribudnúť univerzálna veža
Na Severe sa po rozkopávkach komplexne opravia aj chodníky, 
finančne sa na tom bude podieľať aj výbor mestskej časti.

níky by mohli byť lepšie, ale chápem, že všetko 
sa nedá naraz opraviť,“ povedala pani Oľga.

Jozef Krištoffy, predseda výboru mestskej 
časti (VMČ) Sever povedal, že pôvodne mali re
nováciu chodníkov v parku v pláne, no situácia 
sa zmenila po tom, čo sa na niektorých uliciach 
sídliska začalo s rozkopávkami.

„Investor má povinnosť opraviť rozkopané 
chodníky do šírky 2,5 m, no niektoré sú širšie, 
a keďže ich chceme mať komplexne zrenovova
né i s obrubníkmi, tak sa na opravách musíme 

aj my finančne podieľať. Aj preto sme zmenili 
naše zámery, lebo keď sa niekde začalo robiť, 
tak nech sa aj všetko dokončí. V našom prípa
de ide napríklad o chodník na Jilemnického uli
ci od Martimexu po križovatku s Tomášikovou 
ulicou.“

Na spomínaných oddychových miestach sú 
umiestené aj detské ihriská. Najmä to v parku 
má už niečo za sebou.

„Určite by deti potešilo niečo nové. Aj pie
sok by sa mohol vymeniť,“ povedala nám jedna 
s mamičiek.

Jozef Krištoffy k tejto pripomienke pozname
nal, že sa vymení nielen piesok, ale aj drevené 
ohradenie pieskoviska.

„A čakáme aj na dodanie nových hracích 
prvkov. Tu v parku pribudne univerzálna veža 
so šmýkačkou i lezeckými stenami, čo by bolo 
vhodné aj pre staršie deti. Nové hracie prvky 
pribudnú aj na detskom ihrisku pri Kozmonau
tovej ulici 29 – 31. Ihrisko na Námestí francúz
skych partizánov spravuje Správa športových 
zariadení mesta Martin. Od riaditeľa Štefana Ba
lošáka máme informáciu, že sa ešte pred letom 
obnovia nátery na hracích prvkoch.“

V Martinských novinách sme v predchádzajú
cich vydaniach informovali, že na už spomína
nom námestí by sa mal vybudovať altánok, kto
rý by sa využíval najmä pri rôznych kultúrnych 
podujatiach.

„Žiaľ, ukázalo sa, že miesto, kde sme chceli 
altánok vybudovať a ktoré by bolo pre kultúr
ne vystúpenia najvhodnejšie, sa nachádza pre 
teplovodné potrubie v ochrannom pásme. Pri 
prerokovaní správca potrubia síce s výstavbou 
altánku súhlasil, ale s podmienkou, že v prí
pade poruchy by sa musela prekážka, v tomto 
prípade altánok, na náklady mesta do 24 hodín 
odstrániť. Je jasné, že za takýchto okolností by 
z našej strany nešlo o zodpovednú investíciu. 
Možno by pódium s prístreškom pri kultúrnych 
akciách mohla poskytnúť Kultúrna scéna,“ uva
žuje Jozef Krištoffy. Roman Kopka

Na tomto ihrisku v parku na Jilemnického 
ulici pribudnú nové hracie prvky.

Foto: Roman Kopka

KOMENTÁRANINY 
MILANA LECHANA

Halódialóg
- Je tam 0, 4, 3, 9, 2, 7, 5, 8, 1, 0?
- Áno, nie, áno, nie, nie, nie, áno, áno, áno, nie.

Viete? Neviete?
Prečo Turčania pijú slivovicu?
No predsa aby ukázali ostatným, že sa nedajú 
opiť rožkom.

Infomoto
Dáma nastupuje do autobusu a pýta sa vo
diča:
- Prosím vás, idete na Žilinu?
- Slečna, ja idem na naftu.
- Aha, tak to som si poplietla autobus.

V martinskom podniku (neželá si byť menovaný)
Skrátili výrobný termín. Teraz píšu: výr. term.

Na Národnom cintoríne
Vraví vdova: - Manžel si to tu tak obľúbil, že od 
toho času, čo sme ho pochovali, sa doma ani 
neukázal.

Čo je superdiéta
Keď nečítame v Martinských novinách tučné 
písmená.

P. S. 
V najlepšom treba prestať. Najmä tým, ktorí ešte 
nezačali.
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Na stretnutie s primátorom prišli prevažne 
predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov, 
ktorí detailne poznajú problémy v okolí svoj
ho bydliska. Počas diskusie sa otvorilo viacero 
tém, medzi inými aj téma zápachu zo skládky 
komunálneho odpadu, ktorý sa Martinom šíri 
najmä vo večerných hodinách.

Za zber separovaného odpadu mesto 
neplatí
„Ukladá sa na ňu všetko, čo je v čiernych kon
tajneroch,“ vysvetľoval primátor J. Danko. „Ak 
ľudia dôsledne neseparujú kuchynský odpad 
a hádžu ho do týchto kontajnerov, na skládke 
potom prebiehajú biologické procesy, ktorých 
dôsledkom je zápach.“

Uviedol ďalej, že mesto firme Brantner Fatra 
platí za uloženie tony odpadu 40 € (plus ma
nipulačný poplatok), 5 € za tonu dostáva od 
envirofondu späť. Ak by sa viac separovalo, 

mesto usporí na množstve uloženého odpadu 
a ušetrené peniaze by vedelo lepšie využiť.

„Východiskom je separovanie, najmä sepa
rovanie kuchynského odpadu, jeho percento 
je v Martine stále nízke,“ dodal.

Pripomenul tiež, že mesto dopláca na zber 
a umiestnenie komunálneho a drobného sta
vebného odpadu približne 800-tisíc eur ročne. 
A eviduje množstvo neplatičov, ktorí dlhujú na 
miestnom poplatku za odpad niekedy aj viac 
rokov.

„Odhadom – za odpad svedomito platí 
viac ako 90 percent Martinčanov. No v meste 
máme približne tritisíc ľudí s adresou: Mesto 
Martin, ktorým ani nevieme doručiť platobný 
výmer. A nejde vždy iba o bezdomovcov. Sú 
medzi nimi aj ľudia, ktorí doslova zneužívajú 
svoju momentálnu situáciu a vyhýbajú sa po
vinnostiam, medzi nimi aj povinnosti platiť za 
odpad,“ prízvukuje primátor.

Ak budeme odpad dôslednejšie separovať, 
zápach zo skládky sa mestom šíriť nebude
Zápach zo skládky komunálneho odpadu, tvorba zelene v meste, neprispôsobiví občania a neporia
dok, parkovanie, kvalita čistenia mestských komunikácií, CO kryty, kosenie verejných priestranstiev, 
oprava chodníkov, mestská hromadná doprava – to sú základné témy, ktoré rozoberal primátor Mar
tina Ján Danko na svojom jarnom stretnutí s občanmi mestskej časti Stred.

Reagoval aj na pripomienku, že kedysi 
v spoločenstvách vlastníkov bytov vedeli, kto 
za odpad zaplatil a kto nie a príslušné obnosy 
odviedli mestu. Sľúbil, že túto možnosť preve
rí. Išlo by o lepšiu kontrolu a aj motiváciu ľudí, 
aby za odpad zaplatili. 

„K neplatičom mesto pristupuje prísnejšie. 
Ak niečo žiadajú – dotácie, príspevky, úľavy na 
daniach a podobne, nedostanú ich,“ uzatvára 
Ján Danko.

Parkovaniu sa bude venovať nové 
všeobecne záväzné nariadenie
Diskutovalo sa aj o parkovaní. Občania pouka
zovali na absenciu pravidiel, ktoré by pri par
kovaní pred bytovými domami zvýhodňovali 
ľudí s trvalým pobytom v Martine, poukazovali 
na domácnosti s viacerými autami, aj služob
nými, ktoré zaberajú miesta, kritizovali parko
vanie na trávnikoch, no žiadali aj prítomnosť 
spoločenstiev vlastníkov bytov pri rozhodova
ní o tom, ktoré parkovacie miesta pred kon
krétnymi domami sa budú prenajímať a ktoré 
zostanú voľné pre verejnosť.

Ján Danko reagoval, že na najbližšom roko
vaní mestského zastupiteľstva koncom apríla 
budú poslanci prerokovávať všeobecne záväz
né nariadenie o parkovaní v Martine, ktoré určí 
jeho pravidlá, a to aj v mestských častiach. 

Navrhnuté sú v ňom úľavy pre rezidentské 
parkovanie, parkovanie zdravotne ťažko po
stihnutých občanov a na základe žiadosti aj 
občanov nad 62 rokov. „Je na poslancoch, aký 
rozsah zliav schvália,“ dodal.

Viera Legerská

Typický obrázok parkovania 
v uliciach Martina. Na Zábor
ského ulici ale treba opravovať 
aj chodník. Je to pešia spojnica 
centra mesta a sídla Sloven
skej národnej knižnice. Ako 
pripomenul jeden z občanov 
na stretnutí s primátorom, pri 
oslavách 160. výročia Matice 
slovenskej (vznikla v roku 1863) 
sa zrejme po tejto trase budú 
pohybovať aj zahraniční hostia. 
Len aby sme v hanbe neostali…
Foto: Viera Legerská
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Ukáž mi moje mesto. To je názov zaujímavého 
projektu financovaného z programu Európskej 
únie – Erasmus+, ktorý po takmer troch rokoch 
medzinárodnej spolupráce, výmene skúseností 
z prostredia materských škôl, vzdelávania peda
gógov a výmenných návštev vyústil do tvorby 
učebných postupov a pomôcok pri regionálnej 
výchove predškolákov.

Iniciátorom a zároveň koordinátorom podu
jatia bolo mesto Martin, ktoré je zriaďovate
ľom aj materských škôl, pričom do spolupráce 
boli našou radnicou prizvané partnerské mestá 
Jičín (Česká republika) a Kalisz (Poľsko) a pro
stredníctvom Materskej školy Ferda Mravenca 
i chorvátske mestečko Darovar, v ktorom žije aj 
početná česká menšina.

Kuchárka pre učiteľov
„Učiteľom materských škôl už dlhšie chýbala 
akási metodická „kuchárska kniha“, ktorou by 
sme vedeli obohatiť regionálnu výchovu v na
šich mestách. Aj preto sme sa rozhodli spojiť 
sily a pripraviť také „recepty“, podľa ktorých 
by predškoláci čo najpútavejším spôsobom 
spoznali svoje mesto. Či už z pohľadu histórie, 
alebo zaujímavých kultúrnych pamiatok, ktoré 
s ňou súvisia a ktoré aj návštevníci našich miest 

Ukáž mi moje mesto, Martin bol lídrom medzinárodnej spolupráce pedagógov

Európsky projekt za viac ako 70-tisíc eur dal dokopy štyri mestá 
z Česka, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Zo vzdelávania učiteľov 
budú profitovať najmä deti z materských škôl.

najčastejšie navštevujú,“ vysvetľovala zmysel 
projektu jeho manažérka a koordinátorka Alena 
Schimíková, niekdajšia vedúca odboru školstva 
Mestského úradu v Martine.

V každom jednom meste sa uskutočnili rôzne 
vzdelávacie aktivity. V Martine napríklad peda
gogičky zo všetkých partnerských miest zostavili 
propozície výtvarnej súťaže „Naj miesta môjho 
mesta“. V Jičíne sa zas pani učiteľky zaoberali 
zostavením kalendára pre rok 2023, ktorý bude 
príjemnou a milou spomienkou na dominanty 
a zaujímavé miesta, ktoré výtvarne znázornili 
deti materských škôl.

„Na vyhodnotení celého projektu, ktoré sa 
konalo u nás v Martine, sme kalendár aj pokrs
tili a to srdiečkami, ako symbolom lásky, kto
rú prechovávame k našim mestám, a veľkým 
potleskom ako symbolom radosti z úspešne 
zvládnutého jedného cieľa projektu,“ podotkla 
s úsmevom Alena Schimíková.

V Darovare sa zas rodila myšlienka tvorby ná
učnej spoločenskej hry, niečo na spôsob Člove
če, nehnevaj sa. Má deťom poskytnúť informá
cie o meste, v ktorom žijú, o jeho zaujímavých, 
významných miestach alebo historických bu
dovách. Na hernom pláne sú označené políčka, 
ktoré sa môžu využiť na rôzne úlohy, a po ich 
splnení sa posúva postupne zo štartu do cieľa 
v čo najkratšom čase.

V Kaliszi pre zmenu pedagogičky zostavovali 
kritériá na natočenie videa, v ktorom majú deti 
a pedagógovia predstaviť svoje mesto. Všetky 
štyri boli uvedené v Martine a každé jedno bolo 
odmenené veľkým potleskom.

Skúsenosť na nezaplatenie
„Pre nás to bola prvá možnosť zapojiť sa do ta
kéhoto projektu a môžeme s radosťou povedať, 
že získané skúsenosti sú na nezaplatenie. Bolo 
zaujímavé nahliadnuť do materských škôl vo 
všetkých mestách, naživo vidieť prácu s deťmi, 
diskutovať s učiteľkami i riaditeľkami mater
ských škôl o každodenných radostiach i staros
tiach, s ktorými sa stretávajú. Potešilo nás aj to, 
ako sa deti do rôznych aktivít zapájali. Do všet
kého išli s vervou, so snahou čo najviac ukázať 
z toho, čo vedia,“ povedala. 

Všade to bolo veľmi spontánne, priateľské, 
zábavné a aj úsmevné. Hoci deti pochádzajú 
z rôznych krajín, potvrdilo sa, že majú veľa spo

ČO PRIPRAVIL MARTIN

Účastníkov vzdelávacej aktivity v mes
te Martin čakal vlani v novembri pestrý 
a bohatý program. Absolvovali stretnutie 
na radnici so zástupcami mesta Martin 
v ZŠ s MŠ Podhájska si pozreli program 
detských ľudových piesni a tancov. Pri
pravená bola i prehliadka historickej časti 
mesta a jeho dominánt či návšteva Mú
zea slovenskej dediny v Jahodníckych há
joch. V MŠ na Furdekovej ulici v Záturčí 
sa uskutočnili tvorivé dielne s názvom 
„Kuchyňa starej matere“ a v ZŠ s MŠ na 
Dolinského ulici v Priekope zástupcovia 
partnerských miest mali možnosť spo
znávať slovenský jazyk, slovenské národ
né rozprávky prostredníctvom edukač
ných činností a dramatizácie rozprávky 
„Ako dedko ťahal repku“. Na záver mar
tinského pobytu, tak ako v každom mes
te, sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 
certifikátov o absolvovaní mobility.

Na záver spoločného projektu spoločné foto v Martine.
Foto: Roman Kopka
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Ukáž mi moje mesto, Martin bol lídrom medzinárodnej spolupráce pedagógov

ločného. V tomto veku najmä hravosť, veselosť 
i zvedavosť,“ povedala Zlatuše Kynčlová, riadi
teľka materskej školy v Jičíne.

Ján Danko, primátor Martina, na záverečnej 
ceremónii, na ktorej sa zúčastnili učiteľky ma
terských škôl a zástupkyne radníc zo všetkých 
miest, poďakoval všetkým, čo sa podieľali na 
tomto projekte.

„Zaslúžia si moju úctu a vďaku. Aj pri tých 
problémoch s pandémiou a cestovaním, urobili 
s deťmi nádherný kus práce. Doprajme všet
kým deťom, aby pokračovali ďalej vo svojom 
rozvoji, aby poznali a upevňovali medzinárod
né priateľstvá.“

Na záver spoločného projektu 
spoločné foto v Martine.

Foto: Roman Kopka

V Kaliszi pri návšteve materskej školy.
Foto: archív ASCH

V Darovare, v Parku prírody PAPUK.
Foto: archív ASCH

TAK TO VIDÍM JA 

Ak je vôľa, dá sa veľa 
prospešného urobiť

Rokovacia miestnosť na Mestskom úrade 
v Martine sa nedávno zaplnila nadšený
mi účastníkmi a podporovateľmi projektu 
Ukáž mi moje mesto v rámci programu 
ERASMUS+ zo štyroch krajín. Slovenska, 
Poľska, Česka a Chorvátska.

Bzučanie ako v júli. Radosť zo spoloč
ného stretnutia a hrdosť pri prezentovaní 
jednotlivých miest – mesta Martin, Ka
lizs, Jičín a Daruvar. To všetko vyžarovalo 
z tvárí prítomných.

Pani riaditeľky a zamestnanci jednot
livých predškolských zariadení ukázali 
nielen svoju nápaditosť, šikovnosť a tr
pezlivosť pri tvorbe názorných pomôcok 
a hier, ktoré vytvorili v rámci projektu, ale 
aj ochotu navzájom sa počúvať a spolu
pracovať. Aj preto sa dielo podarilo. Deti 
ho s nadšením prijali a svoje mesto nám 
všetkým hravou formou predstavili.

Veľmi ma teší a ďakujem všetkým účast
níkom pod vedením Aleny Schimíkovej za 
ukážku toho, že ak je vôľa, dá sa vytvoriť 
spolupráca na medzinárodnej úrovni s veľ
mi pekným odkazom – byť hrdí aj pro
stredníctvom tých najmladších občanov 
mesta na jeho históriu a tradície.

Tatiana Červeňová,
viceprimátorka mesta Martin

Ocenenie pre Martin
Dôležité je ešte zdôrazniť, že Slovenská akade
mická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 
a Iuventa vyhlásili mesto Martin za najúspešnej
šie v rámci interného vyhodnotenia kategórie 
Zapojenie samospráv v programe Erasmus+ za 
obdobie rokov 2014 – 2020 a zhodnotenia vý
znamných prínosov programu v slovenskom 
vzdelávacom systéme. Roman Kopka
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Prevádzkovateľom všetkých cintorínov v Mar
tine je mesto Martin, a to nepredáva ani neza
zmluvňuje hrobové a urnové miesta prostred
níctvom inej spoločnosti. Ak vás osloví takýto 
inzerát (v poslednom čase sa týka hrobových 
a urnových miest na Jahodníckom cintoríne), 
nenechajte sa oklamať. Mesto nevydáva po
volenie na pochovanie, vklad urny a povolenie 
na úpravu hrobu u miest, ak neboli schválené 
priamo mestom.

Ak máte záujem o pridelenie hrobového 
alebo urnového miesta, je nevyhnutné zaslať 
žiadosť priamo na Mestský úrad Martin (Ná
mestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin).

Ako je to s nájmom hrobového miesta
Užívať hrobové miesto možno na základe uza
tvorenia nájomnej zmluvy, tá sa uzatvára me
dzi prevádzkovateľom pohrebiska (mestom 
Martin) a nájomcom hrobového miesta.

K zmluve potrebujete občiansky preukaz 
a vyplnený formulár Žiadosť o nájom hrobo
vého miesta (ODT 1,8 MB, PDF 0,3 MB), ktoré 
si môžete stiahnuť z mestskej webovej stránky.

TOTO SA OPLATÍ VEDIEŤ

Hrobové a urnové miesta sa nedajú kúpiť 
u súkromníka. Nenechajte sa oklamať
V Martine nemá žiadna súkromná spoločnosť oprávnenie ponúkať na predaj hrobové či urnové  
miesta. Prevádzkovateľom cintorínov je mesto Martin, v prípade záujmu o takéto miesta treba kon
taktovať iba mestský úrad.

Nájomné za hrobové miesto
Je stanovené vo všeobecne záväzných naria
deniach o prevádzkovom poriadku pohrebiska 
(pozri súvisiace predpisy).

Čo si treba pozrieť
Pohrebníctvo všeobecne upravuje zákon č. 
131/2010 Z. z. Platné znenie zákona môžete 
nájsť na http://jaspi.justice.gov.sk

V rámci mesta sú to všeobecne záväzné na
riadenia, ktoré upravujú prevádzkové poriadky 
na jednotlivých pohrebiskách:

• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin 
č. 109 (pre Národný cintorín v Martine)
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin 
č. 110 (pre Jahodnícky cintorín)
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin 
č. 111 (pre cintorín na Sklabinskej ulici)
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin 
č. 112 (pre cintorín na Kolónii Hviezda
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Martin 
č. 125 (pre Záturčiansky cintorín)

• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin 
č. 127 (pre Priekopský cintorín).

Kto vám poradí:
• Ivana Stančiaková – referentka pre Ná
rodný cintorín a Jahodnícky cintorín (e-ma
il: ivana.stanciakova@martin.sk, tel.: +421 
43 4204 332, +421 918 762 383)
• Adriana Matušková – referentka pre os-
tatné mestské cintoríny (e-mail: adriana.matu-  
skova@martin.sk, tel.: +421 43 4204 221, 
+421 918 762 384)
• Tomáš Gerát – referent pre cintorí
ny (tomas.gerat@martin.sk, tel.: +421 
43 4204 332, +421 907 509 046)

Čo je to úprava hrobového miesta
Považuje sa za ňu vybudovanie alebo oprava 
obruby, osadenie alebo oprava pomníka (teda 
náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (teda 
platne) hrobového miesta, vybudovanie alebo 
oprava urnovej schránky, vybudovanie alebo 
oprava hrobky a iné úpravy.

Ukončenie nájmu hrobového miesta
Ak nájomca nemá záujem prenajaté hrobové 
miesto naďalej užívať, môže ukončiť nájomnú 
zmluvu dohodou.

Iným prípadom je nájom hrobového miesta 
po úmrtí pôvodného nájomcu. Prednostné prá
vo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hro
bové miesto má blízka osoba. Ak je takýchto 
osôb viac, tá z nich, ktorá doručí písomnú žia
dosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej oso
by k zomrelému nájomcovi rodným listom ale
bo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným 
podpisom, vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému 
nájomcovi, dostane od prevádzkovateľa písom
né potvrdenie o využití prednostného práva.

Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného 
roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Zmeny údajov v evidencii hrobového 
miesta
Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na ozná
menie akejkoľvek zmeny v evidencii hrobového 
miesta – osobné údaje nájomcu, pochovanie 
alebo uloženie urny do hrobového miesta.

Pripravila: Viera Legerská

Národný cintorín v Martine.
Ilustračné foto: Viera Legerská
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Súťaž O zlatú guľôčku bola regionálnym kolom 
k celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke 
hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 
2022. V Turci má viac ako tridsaťročnú históriu 
a tradične sa spája s koncertom finalistov, ktorý 
sa uskutoční 29. mája.

Za bezchybný výkon rovno do krajského 
kola
V kategórii sólisti speváci a spevácke duá bolo 
prihlásených najviac súťažiacich, 21 detí.

Priamy postup do krajského kola získala Na
tália Lettrichová z Turčianskych Teplíc, ktorá 
podľa poroty ako jediná dokázala podať bez
chybný výkon.

A takto sa deti umiestnili v jednotlivých sú
ťažných pásmach: Zlaté pásmo: Sára Puchelo
vá, Patrícia Geročová, Dávid Novosad, Radka 
Dolníková, Lucia Balážová, Alica Kotianová, 
Alica Bohmeová, Ela Maria Hechelmann, Do
rota Stračinová, Norbert Hutta, Janka Pálešová, 
Hannah Abrman. Strieborné pásmo: Matúš Ma
ťovčík, Terézia Nogová, Vojtech Baláž, Daniela 
Pálešová. Bronzové pásmo: Zuzana Havlínová 
a Tamara Beňová, Kristína Liptaiová, Anna Má
ria Puchelová.

Súťažili štyri skupiny, z Martina 
i Turčianskych Teplíc
V kategórii spevácke skupiny súťažili 2 spevác
ke skupiny z Martina (Spevácka skupina DFS 
Turiec, Spevácka skupina Dúhovka) a 2 spevác
ke skupiny z Turčianskych Teplíc (Dievčenská 
spevácka skupina DFS Lúčik, Malá spevácka 
skupina DFS Lúčik). Priamy postup na krajské 
kolo získala Dievčenská spevácka skupina DFS 
Lúčik, ktorá pracuje pod vedením Gabriely Oč
kajovej.

A umiestnenie? Zlaté pásmo: Spevácka sku
pina DFS Turiec, Spevácka skupina Dúhovky, 
Malá spevácka skupina DFS Lúčik.

V kategórii sólista inštrumentalista bol pri
hlásený jeden účastník. Filip Skoršepa z Valče, 
ktorý sa podľa hodnotenia poroty umiestnil 
v zlatom pásme a priamo postúpil do krajského 
kola.

DFS Turiec s výborným výberom materiálu
V regionálnom kole 28. ročníka celoštátnej po
stupovej súťaže a prehliadky detských folklór
nych súborov Eniki beniki 2022 sa stretli dva 
detské folklórne súbory z Martina: DFS Turiec 
a DFS Kalužiar.

Priamy postup do krajského kola získal Det
ský folklórny súbor Turiec pod vedením Jana 
Linceniho. Spracoval detské hry z Horného Kal
nika podľa poroty s výborným výberom materi
álu, odevom, výberom piesní a tancov.

Návrh na postup a špeciálnu cenu za udržia
vanie tanečných tradícií získal Detský folklórny 
súbor Kalužiar za uchovávanie tanečných tradí
cií z lokality Duboré. Pracuje pod vedením Mar
tiny Harajdičovej.

Dobre je, že sa deti mohli po trojročnej 
prestávke stretnúť
„Výrazným pozitívom súťaže bolo, že deti sa 
mohli po dlhej odmlke znovu stretnúť na sú
ťažnej prehliadke, ktorá bola pre nich dôleži
tým stimulom na rozbeh ich činnosti po covi
dovej prestáve,“ hodnotí predsedníčka poroty, 
entologička Eva Dutková. Aj preto podľa nej 
bola celková umelecká úroveň súťaže citeľne 
nižšia ako bývala po iné roky. „Trojročná ab
sencia činnosti detských folklórnych súborov 
urobila svoje,“ uzavrela.

Krajské kolo súťaží Vidiečanova Habovka 
a Eniki beniki sa bude konať spoločne 14. mája 
v Habovke na Orave. (ML,VL)

Zlatá guľôčka a Eniki beniki sa 
vrátili do súťažného kalendára, 
najlepší budú mať koncert
Detskí speváci ľudových piesní si zmerali sily v súťaži O zlatú 
guľôčku a detské folklórne súbory sa stretli v súťaži Eniki beniki.

Chlapci z Detského 
folklórneho súboru Turiec 
počas súťaže Eniki beniki.
Foto: Michal Lašut

Diváci a porota (Agáta 
Krausová, Eva Dudková 
a Marián Kramará) po
čas súťaže Eniki beniki.
Foto: Michal Lašut
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Futbalisti MŠK Fomat Martin majú už za sebou 
šesť jarných súťažných stretnutí a v tabuľke III. 
ligy stred im po 21. kole priebežne patrí druhá 
priečka, keď na vedúci Dolný Kubín strácajú päť 

bodov. A práve s lídrom súťaže si v sobotu 7. 
mája o 16.30 h zmerajú sily v Žabokrekoch.

„Futbalová verejnosť určite tento duel berie 
ako šláger kola, veď hrá druhý s prvým, no pre 

nás je to najmä ďal
ší zápas, ktorým sa 
opäť môžeme niekde 
posunúť. V mužstve 
máme veľa mladých 
hráčov, tí potrebujú 
hrať ťažké stretnutia 
a toto bude nepo
chybne jedno z nich. 
Na druhej strane tento 
súboj nevnímame ako 
zápas roka, avšak ur
čite si ho chceme užiť 
a lídra poraziť. Nepo
chybne by nám po
mohla väčšia podpora 
od fanúšikov, škoda, 
že ich do Žabokriek 
zatiaľ až tak veľa ne
chodí,“ povedal Pavol 
Šuhaj, tréner martin
ských futbalistov.

Remíza v Kalinove
Fomat v 21. kole zís
kal bod za remízu 2:2 
v Kalinove, domáci vy
rovnali pár minút pred 
koncom. Martinčania 
však v zaujímavom 
zápase aj prehrávali, 
a tak bod získaný na 
súperovom ihrisku má 
svoju cenu.

„Kalinovo ma svojím výkonom i predvede
nou hrou prekvapilo, bolo na ňom od úvo
du vidieť odhodlanie a enormnú snahu nás 
poraziť. Najmä v prvom polčase, kedy nám 
nefungovala obranná línia pri nakopávaným 
loptách, keďže sme neboli dostatočne pohyb
liví a dôrazní v súbojoch, sa súper dostával do 
nebezpečných situácií. Vyťažil z toho gól, a to 
nás ešte dvakrát-trikrát podržal brankár Raček. 
Našťastie, podobnými zbraňami, dlhými lopta
mi za obranu, sme dokázali zareagovať a Jase
novský vyrovnal,“ hodnotil prvé dejstvo Pavol 
Šuhaj,

Po prestávke mal už Martin viac z hry a v 63. 
min po peknej akcii Mlynár strhol vedenie na 
stranu hostí. Práve tento hráč mal na kopačke 
zrejme aj rozhodnutie, avšak vo veľkej šanci už 
v koncovke šťastie nemal.

„Tento moment mohol definitívne zlomiť 
zápas v náš prospech, žiaľ, nestalo sa tak. Na
opak, domáci v závere po takej mikrosituácii 
udreli, keď sa nám nepodarilo odpratať loptu 
do bezpečia a Segeč nádhernou strelou pod 
brvno vyrovnal, náš brankár naozaj nemal šan
cu zasiahnuť. Neboli sme ďaleko od víťazstva, 
mrzí nás, že sme neudržali vedenie, ale faktom 
je, že po takom výkone, ako predviedlo Kali
novo, by bola prehra domácich krutá,“ uznal 
kvality súpera tréner Fomatu Pavol Šuhaj.

Solídna bilancia
Martin na jar zo šiestich zápasov tri vyhral, dva
krát remizoval a prehral len jeden, hneď na za
čiatku v Rakytovciach.

„Ak si uvedomíme, že nám zo zostavy dlho
dobo vypadli pre zranenia opory tímu – Ch. 
Chovanec, D. Cvik či M. Repáň, v Kalinove ne
hrali ani M. Barčík s T. Ďungelom, tak tá naša 
doterajšia výsledková bilancia určite nie je zlá 
a môžeme byť s ňou spokojní. V tabuľke sa dr
žíme aj s úzkym kádrom vysoko, ideme od zá
pasu k zápasu a uvidíme, čo bude ďalej. Určite 
však v každom zápase zabojujeme o čo najlep
ší výsledok,“ zdôraznil Pavol Šuhaj.

Trénera sme sa ešte spýtali aj na to, ako za
padli noví hráči do mužstva a ako hodnotí ich 
doterajšie výkony. „V najlepšom svetle sa uka
zuje Martin Mlynár, ktorý sa po poldruharočnej 
pauze vynútenej zranením vrátil do futbalové
ho kolotoča a ukazuje, že má v sebe obrovský 
potenciál, podľa mňa aj na vyššiu súťaž. Martin 
Dauda je zaujímavý typ hráča, žiaľ, pracov
né povinnosti ho pri poobedňajších zmenách 
vyraďujú z tréningu, čo limituje jeho fyzickú 
pripravenosť. Čo sa týka legionárov, Dmytro 
Niemchaninov napĺňa naše očakávania na 
pos te stopéra, vidno, že už má v kariére niečo 
odohrané. Viac čakáme od Artema Radchenka, 
je to ofenzívny hráč, ktorý musí mať čísla – či 
už sa to týka gólov, alebo asistencií,“ hodnotil 
výkony jarných posíl tréner Pavol Šuhaj.

Roman Kopka

Fomat sa drží v tabuľke vysoko 
aj napriek užšiemu kádru

V sobotu nastúpia Martinčania proti lídrovi súťaže. 
Pomohla by im aj podpora od fanúšikov.

Pavol Šuhaj, tréner MŠK 
Fomat Martin


