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Fakulta bez nemocnice 
nemôže existovať, jej 
výstavbou získa aj mesto

Mal ísť do železného šrotu,  
no Martin si železničný 
most ponechá
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Nová nemocnica v Martine má 
zelenú. Do tohto módu ju prepla 
vláda SR, ktorá oznámila, že ju bude 
financovať z Plánu obnovy.

Spojnica po úprave prepojí staršiu 
časť mesta s Podhájom, v priestore 
pripravovanej výstavby domov, bytov 
i predajne obchodného reťazca. 
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Autorom i propagátorom myšlienky vybudovať 
v meste najmodernejšiu nemocnicu na Sloven-
sku bol a aj je Ján Danko, terajší primátor tur-
čianskej metropoly.

S akými pocitmi ste po rokoch práce na 
neustálom posúvaní myšlienky vybudovať 
v Martine novú nemocnicu prijali 
rozhodnutie vlády SR?
S tými najlepšími. Bola to najdôležitejšia správa, 
akú som za ostatné roky môjho života dostal. 
Je to tá najlepšia satisfakcia za prácu mnohých 
ľudí z martinskej lekárskej fakulty i univerzitnej 
nemocnice, ministerstva zdravotníctva, minister-
stva školstva a vlády SR. Priznám sa, že keď som 
na predvolebnom mítingu na predstavovaní 
kandidátov do funkcie dekana lekárskej fakulty 
v roku 2014 povedal, že ak máme v Martine ex-

celentné teoretické ústavy a excelentne vieme 
zabezpečiť predklinické disciplíny a budujeme 
nové vedecko-výskumné centrum, tak na to, 
aby sme boli skutočne európski, chýba moder-
ná nemocnica a mali by sme ju mať, aj niektorí 
moji priatelia tento nápad komentovali vetou: 
Ten Danko sa asi zbláznil.

Prečo to bola vtedy taká utópia?
Lebo v tom čase rozostavané Rázsochy v Bra-
tislave chátrali už pekných pár rokov, chýbali 
peniaze na ich dostavbu a naraz tu prišiel nie-
kto s myšlienkou, že by sa mala budovať nejaká 
nová nemocnica kdesi v Martine. Vtedy to bolo 
nepredstaviteľné.

Napriek tomu sa tá myšlienka časom ujala. 
Ako sa to stalo?

Odborníci si na ňu začali zvykať a časom si ju 
vynútila aj prax. V žiadnom prípade nepodceňu-
jem fungovanie terajšej univerzitnej nemocnice, 
nakoniec, aj ja som v nej vyrastal. Pôsobí v nej 
veľa vynikajúcich, medzinárodne uznávaných 
odborníkov. No pracujú v priestoroch, ktoré 
nie sú dôstojné stupňa ich vzdelania a medzi-
národnej prezentácie. Keď som ešte vo funkcii 
dekana s mojimi kolegami navštevoval špičkové 
vzdelávacie i praktické medicínske pracoviská 
v mnohých krajinách sveta a predstavovali sme 
tam martinskú excelentnú lekársku fakultu, vždy 
sme museli konštatovať isté limity našej výučbo-
vej bázy v martinskej nemocnici. Jej rozvoj bol 

Fakulta bez špičkovej nemocnice nemôže
existovať, ale aj mesto jej výstavbou veľa získa
Nová nemocnica v Martine má zelenú. Do tohto módu ju prepla vláda SR, ktorá začiatkom júla 
tohto roku oznámila, že z Plánu obnovy bude financovať aj toto moderné zdravotnícke zariadenie. 
Nemocnicu by mali odovzdať do užívania v roku 2026, bude mať 660 lôžok a 19 operačných sál. 

Nová martinská nemocnic predsa len bude, 
vybudovať ju majú do roku 2026.

Vizualizácia: Pantograph
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a i teraz je určovaný priestormi, v ktorých je iba 
čiastočne možné pracovať so špičkovým tech-
nologickým vybavením.

Nedala sa zmena v tejto oblasti vyriešiť 
postupnou prestavbou existujúcej 
nemocnice?
Aj o tom sa najskôr uvažovalo. Ale iba krátky čas. 
Vedenie nemocnice presadzovalo, aby sa v jej 
strede existujúce budovy revitalizovali a približ-
ne tam, kde je teraz parkovisko, mali byť podľa 
tejto predstavy, dobudované pracoviská, ktoré 
areálu nemocnice chýbajú. No z tejto predsta-
vy nás vyviedli odborníci z Európskej investičnej 
banky.

Kedy sa táto medzinárodná inštitúcia 
dostala do hry?
Od začiatku sme vedeli, že na vybudovanie ne-
mocnice ako súčasti kompletného kampusu – fa-
kulta, vedecko-výskumné centrum a nemocnica 
– nedostaneme financie zo štátneho rozpočtu. 
Preto sme sa pokúsili predstaviť zámer vybudo-
vania nemocnice Európskej investičnej banke. 
Našu víziu sme opísali vari iba na dvoch stra-
nách „áštvorky“ a na naše veľké prekvapenie 
táto inštitúcia prejavila záujem a vyslala k nám 
aj svoju komisárku. Aj ona po návšteve existu-
júcej nemocnice skonštatovala, že špičkové ne-
mocničné pracoviská nie je možné sformovať 
prestavbou areálu a odporučila budovanie no-
vej nemocnice na inom mieste.

Veľkú horu nad mestom dnes verejnosť 
vníma ako prirodzený priestor pre novú 
nemocnicu…
Má to svoju logiku. V blízkosti fakulty a vedec-
ko-výskumného centra, ktoré už dnes na Veľkej 
hore stoja, sa v budúcnosti – po dobudovaní 
nemocnice – ich vzájomné pôsobenie bude pri-
rodzene ešte viac prelínať. Fakulta tam už vlast-
ní potrebné pozemky, čím si vytvorila základ 
pre stavbu nemocnice. Ďalším dôležitým bo-
dom bola architektonická súťaž. Medzinárodná 
porota vybrala návrh bratislavského architek-
tonického ateliéru Pantograph, ním sme sa už 
mohli konkrétnejšie prezentovať. A časom sa 
podarilo presvedčiť aj vládu SR, ktorá uvoľnila 
prvé peniaze pre projektovú dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie.

Kto vtedy stál pri prvých praktických 
krokoch súvisiacich s presadzovaním 
zámeru výstavby nemocnice?
Keďže som mal projekt v hlave, robil som hlav-
nú diplomaciu pri jeho presadzovaní, ale na 
mnohých praktických výstupoch sa podieľalo 
veľa iných ľudí a mená všetkých sa na tomto 
priestore ani spomenúť nedajú. Verejnosť si 
s týmto projektom vari najviac spája projekto-
vú manažérku Martinu Antošovú, ktorá so svo-
jím tímom urobila nesmierne veľa pri príprave 

podkladov a prezentácii výstavby nemocnice. 
No čitateľom treba pripomenúť, že na presa-
dení podobných zámerov sa prepája množstvo 
faktorov, ktoré udržujú takýto projekt v pozor-
nosti kompetentných. Obrovskú prácu v našom 
projekte odviedol bývalý martinský primátor 
Andrej Hrnčiar, ktorý nám z pozície podpred-
sedu Národnej rady SR otváral dovtedy zavreté 
dvere, aby na dôležitých miestach o potrebe 
výstavby nemocnice v Martine nepochybovali.

Možno sa budem opakovať. Ale potrebuje 
Martin novú nemocnicu?
Viem, že Martin nie je pupok sveta, ale na teri-
tóriu mesta funguje najlepšia slovenská lekárska 
fakulta, ktorej výsledky si cenia mnohé renomo-
vané európske i svetové zdravotnícke vzdeláva-
cie inštitúcie. V pozitívnych číslach ju drží kvalitné 
vzdelávanie, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj 
praktická výučba. Lekári počas postgraduálneho 
vzdelávania a medici potrebujú mať pri výučbe 
príjemné prostredie a najmä špičkové techno-

lógie. V Martine sú špičkoví odborníci, my ich, 
až na niektoré odbory, nepotrebujeme kupovať. 
Som presvedčený o tom, že keď nemocnicu po-
stavíme, ľudia budú mať záujem v nej pracovať. 
Budú môcť robiť v lepšom, odborne budú rásť, 
a to je moment, ktorý nemožno spochybniť.

Čím porastie aj benefit Martina…
Pravdaže to tak bude. Fakulta bez špičkového 
zdravotníckeho zariadenia nemôže existovať, 
ale aj mesto na tom získa. Prídu k nám ľudia, 
ktorí niečo znamenajú, budú sa môcť starať 
o naše zdravie, pacienti tým iba získajú. Aj te-
raz k nám chodia z celého Slovenska a možno 
budú chodiť aj zo zahraničia. A to všetko pomô-
že aj poskytovateľom služieb v gastropriemysle 
a rozvoji cestovného ruchu a v iných odvetviach 
v meste. Ak sa nemocnicu podarí postaviť, pôjde 
o nadčasový projekt, ktorý sa nebude dať po-
rovnať s ničím iným na Slovensku.

Existuje ešte nejaká bariéra, ktorá by mohla 
tento projekt zastaviť?
Aktivizujú sa proti nej ochrancovia prírody. Ich 
racionálne pripomienky ale projekt rešpektuje. 
Nakoniec – už prešiel hodnotením vplyvu na ži-
votné prostredie s pozitívnym záverom.

O novej nemocnici sa v Martine najskôr 
potichu, potom čoraz hlasnejšie hovorí 
už bezmála desať rokov. Vnímate dĺžku 
procesu jej prípravy aj na slovenské pomery 
ako primeranú?
Z môjho pohľadu to ide strašne pomaly. Do 
prípravy hovorili a hovoria do nej aj ľudia, ktorí 
nemajú žiadnu predstavu o tom, čo je nemoc-
nica a čo musí taký projekt absorbovať. Toto je 
vôbec chyba v rozhodovaní na Slovensku, že sa 
už od začiatku neuznávajú názory špičkových 
odborníkov. Ak mám hovoriť za novú nemoc-
nicu, tak teraz už do toho takíto odborníci ho-
voria, ale trvalo to. Spochybňovala sa napríklad 
doprava pacientov do Martina – je vraj zložitá, 
mesto je ťažko dostupné. Bolo treba dôvodiť, že 
my budeme stavať nemocnicu budúcnosti, ktorá 
bude špičková aj o niekoľko desiatok rokov a do 
takejto nemocnice pacienti z iných lokalít „prídu 
vzduchom“ a nie po zemi. Vo svete je to bežné, 
u nás to treba dlho vysvetľovať.

Spomínali ste, že spočiatku vedenie 
existujúcej nemocnica uprednostňovalo 
prestavbu areálu. Kedy sa stotožnilo 
s výstavbou novej?
Myslím si, že to bolo približne v čase, keď sa for-
movalo uznesenie vlády v roku 2018 o prísune 
prvých financií pre novú nemocnicu. Vtedy už 
existoval konsenzus medzi fakultou a nemocni-
cou – na stole boli jasné argumenty o financiách, 

Ak sa nemocnicu podarí postaviť, 
pôjde o nadčasový projekt, ktorý sa 
nebude dať porovnať s ničím iným na 
Slovensku.

Ján Danko

Ján Danko, primátor 
Martina.
Foto: archív MT
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Pozvánka 

Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 
 

78. výročia Slovenského národného povstania, 
 

ktorý sa uskutoční 29. augusta 2022  
 

o 10.00 h na Cintoríne hrdinov SNP v Priekope  
a o 10.40 h pri Pamätníku SNP na Severe.  

Mesto Martin, 
Posádka Martin  
a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

ekologizácii i záujmoch pacientov. To všetko 
v prospech stavby na zelenej lúke.

Aj keď sa v Martine ešte nepoložil základný 
kameň, prvý výkop sa blíži. Ako môže 
mestský úrad pomôcť fakulte a nemocnici 
v tom, aby sa k realite priblížil čo najskôr?
Tým, že môže pružne zabezpečiť legislatívne 
podmienky tak, aby sa stavať začalo. Nemôže 
uvažovať tak, ako veci nejdú, ale ako ich vyrie-
šiť. Nenavádzam na porušovanie zákonov, to 
nie, ale čas vybavovania stanovísk mesto nebu-
de zbytočne predlžovať. Cítil by som sa hrozne, 
keby projekt padol iba preto, že mesto niečo 
legislatívne dané nezvládlo. Práve naopak, sľu-
bujem, že náš úrad urobí všetko pre to, aby sa 
o rok začalo na stavbe intenzívne pracovať.

Spomínate procesy, ktoré predchádzajú 
stavebnému povoleniu, ale existujú aj také 
témy ako doprava, byty pre ľudí, služby 
a podobne, ktoré súvisia s fungovaním 
nemocnice. Ako ich mesto mieni riešiť?
Mesto má už teraz vypracovaný dopravný ge-
nerel s optimalizáciou cestnej siete. Musí sa 
postupne dostávať do reality, či sa to niekomu 
páči, alebo nie. Veď už teraz je ráno i podvečer 
mesto neprejazdné. Obchvaty sa budú musieť 
vybudovať, hľadáme možnosti ich financova-
nia. Martin je pripravený, ak budú zverejnené 
výzvy, uchádzať sa o ich financovanie. Súčasná 
cestná sieť ale brzdou výstavby nemocnice nie 
je, stačí na ňu. Súhlasili sme, aby cez mestské 
pozemky viedlo k nej cestné pripojenie, po 
dokončení výstavby zostanú tieto cesty na ob-
sluhu územia, vrátane dopravy ľudí za službami 
nemocnice.

A byty?
Projekt Bilbao sa aktualizuje práve v súvislosti 
s potrebami nemocnice. Byty sa stavať budú, je 
to aj otázka biznisu. V okolí je dosť priestoru nie-
len na bytové, ale aj rodinné domy či penzióny, 
lebo už teraz sa uvažuje s tým, že pacienti budú 
do Martina chodiť aj na doliečovanie, budú ich 
sprevádzať rodinní príslušníci a tí musia niekde 
bývať. Investori sú pripravení.

Vie sa už, čo sa stane s areálom terajšej 
nemocnice?
Časť budov je do budúcnosti zdravotnícky ne-
použiteľných. Už teraz fungujú na hrane európ-
skych a hygienických štandardov, ktoré sa vyža-
dujú pre tento typ zariadení. Nedajú sa využiť 
ani na doliečovanie pacientov, viaceré sú viac 
ako storočné. To, že pacienti sa po nemocnici 
prevážajú v daždi, snehu na lôžkach, je nedôs-
tojné. No v ostávajúcej časti budov by sa mohlo 

riešiť doliečovanie, aby pacienti po zákrokoch 
v novej nemocnici neodchádzali rovno domov, 
ale až po rehabilitáciách, ktoré ich pripravia na 
bežné fungovanie už v domácich podmien-
kach. Starý areál by mohol byť rehabilitačným 
satelitom novej nemocnice. Takéto doliečovanie 
nemáme vyriešené nikde na Slovensku, hoci vo 
vyspelých krajinách je bežné. V Martine by sme 
to mohli mať.

Mesto by sa malo pripraviť aj na medicínsku 
turistiku. Pripravuje sa?
Je pravda, že doteraz tento fenomén išiel mimo 
portfólia mesta, ale ak máme plniť zámery plá-
nu regionálneho rozvoja, ktorý teraz prechádza 
aktualizáciou, nevyhneme sa mu. Medicína je sil-
nou stránkou regiónu a treba ju podporovať aj 
službami. Ľudia k nám prídu za špeciálnou sta-
rostlivosťou i niekoľko stoviek kilometrov, bude 
sa treba o nich a o ich sprievod postarať. Už 
teraz je mesto centrom medicínskeho vzdeláva-
nia a výskumu, treba to rešpektovať aj v iných 
službách – ubytovaní, stravovaní, ponuke kultúr-
neho, športového, cyklistického a turistického 
programu, ktorý sprevádzajúci ľudia môžu vyu-
žiť. Ak to správne uchopíme, môže to byť silná 
stránka Martina.

Ide o plán, alebo už sa črtajú aj reálne 
kontúry jeho plnenia?
Mesto má v strategickom programe mnohé 
čiastkové projekty, ktoré môžu tento trend pod-
poriť. Venujú sa ekologizácii dopravy, budova-
niu prístupu na Martinské hole či multifunkčné-
ho kreatívneho centra a iných. Sme pripravení 
reagovať na granty a výzvy so zámermi v hod-
note niekoľkých desiatok miliónov eur. Verím, že 
budeme úspešní. Viera Legerská

Hlavný objekt nemocnice má mať dve pod-
zemné a sedem nadzemných podlaží s ustú-
peným technickým podlažím, umiestneným 
na streche objektu. 

Podzemná garáž má byť východne od 
objektu nemocnice a bude na nemocnicu 
priamo napojená spojovacím koridorom 
v podzemnej časti. V rámci nemocnice má 
byť vybudovaných aj 1 500 parkovacích 
miest a heliport. 

Súčasťou objektu bude aj zázemie vo-
zového parku či časť energetického bloku 
a skladov hospodárstva.

NOVÁ NEMOCNICA
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Ľudia na Slovensku chcú bývať predovšetkým 
vo svojom, no v čase, keď ceny nehnuteľnos-
tí rapídne rastú, je čoraz ťažšie dostať sa čo 
i len k staršiemu bytu. Mnohé mladé rodiny, 
ale zďaleka nielen tie, sú pri riešení bývania 
odkázané na dlhoročné splácanie hypoték. No 
ani tie už nestačia na to, aby ste nimi stoper-
centne všetko zaplatili.

Niet sa potom čomu čudovať, že aj časť 
Martinčanov a Martinčaniek, hoci ostávajú so 
svojím rodným mestom ďalej spätí prácou, 
školskými zariadeniami, zdravotnou starost-
livosťou, kultúrou a rôznymi, najmä obchod-
nými službami, sa chtiac-nechtiac sťahujú na 
vidiek, kde sú predsa len o niečo nižšie ceny, 
napríklad i stavebných pozemkov. Mesto tak 
prichádza o obyvateľov a tým aj o dôležité 
príjmy z podielových daní.

Byty pre mladé páry
„Mladí v našom meste zostanú len vtedy, ak 
na to budú mať vytvorené podmienky, medzi 
ktoré jednoznačne patrí aj možnosť nájomné-
ho bývania. V Košútoch, pri predajni Kaufland, 
sa na jeseň začne s výstavbou 76 nájomných 
bytov. Verím, že do dvoch rokov tu nový do-
mov nájde minimálne 200 obyvateľov Martina, 
a budú medzi nimi aj noví,“ povedal priamo na 
mieste, kde sa bytovky budú stavať, Ján Dan-
ko, primátor mesta Martin.

Ďalej podotkol, že prvýkrát sa s týmto pro-
jektom výstavby nájomných bytov stretol pred 
tromi rokmi. Mesto malo záujem na projekte 

V Košútoch sa na jeseň začnú stavať 
nájomné byty, Martin ich potrebuje
Dva bytové domy so 76 bytmi budú mať päť poschodí, parkovať sa bude najmä v podzemí.

participovať, avšak európska legislatíva to mo-
mentálne nedovoľuje.

„Avšak so spoločnosťou Byty Košúty, ktorá 
bude nájomné byty stavať na svojich pozem-

koch, spolupracujeme. Napríklad, osvojili si 
moju pripomienku, aby parkovanie vo výraz-
nej miere riešili v podzemí, kde bude 82 ga-
rážových státí. Cieľom je, aby sa v okolí bytov 
čo najmenej asfaltovalo či betónovalo. Tento 
projekt s moderným nájomným bývaním a zá-
zemím by mohol byť vzorový aj pre ďalšie po-
dobné projekty v meste,“ myslí si Ján Danko.

Už môžu stavať
Marián Styk, konateľ spoločnosti Byty Košúty, 
povedal, že všetky prípravné fázy už majú za 
sebou a na jeseň môžu začať stavať.

„Postavíme dva päťposchodové bytové 
domy s 38 bytmi, jednoizbovými či trojizbový-
mi. Ak všetko pôjde podľa plánov, hotovo by 
malo byť na konci roku 2024.

Dalibor Steindl, poslanec mestskej časti Ko-
šúty, podotkol, že obyvatelia sídliska sa živo 
zaujímajú o budúce využitie niekdajšej lúky, 
ktorú občas sčasti zaplnia kolotočiari, no sta-
vajú sa na nej aj cirkusové šapitá.

„Nájomné byty v Martine treba. Sú nepo-
chybne lepšou alternatívou ako neudržiavaná 
lúka, ktorá je navyše znečistená psími exkre-
mentmi a rôznym odpadom, najmä plasto-
vými fľašami. A na tieto problémy nás ľudia 
neustále upozorňovali. Oceňujem navrhnutý 
dizajn, architekt si dal veľmi záležať na tom, 
aby ľudia bývali v moderných bytoch so sta-
rostlivo upraveným verejným priestranstvom. 
Uznanie však patrí najmä investorovi, ktorý 
i v tejto ťažkej dobe je odhodlaný zreaizovať 
niekoľkoročný projekt.“

Stavbu bytov bude spoločnosť Byty Košúty 
financovať prostredníctvom komerčného úve-
ru, no vo finále sa počíta aj so zdrojmi zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania.

O tom, či byty bude po ich výstavbe na ná-
jom poskytovať súkromná spoločnosť, alebo 
ich bude prostredníctvom spoločnosti Matra 
prideľovať na základe transparentných pra-
vidiel samospráva, je ešte predčasné hovoriť. 
Závisieť to bude aj od toho, aká legislatíva 
bude v tejto oblasti v tom čase platiť. Pre ľudí 
je to v konečnom dôsledku jedno, dôležité 
bude, aby sa dostali k finančne prijateľnému 
bývaniu. Roman Kopka

Ak všetko pôjde podľa plánu, byty 
by mali byť postavené do konca oku 
2024.

Marián Styk, 
konateľ spoločnosti Byty Košúty

V Košútoch vybudujú dva 
bytové domy s nájomnými 

bytmi.
Foto: archív mesta MT

Väčšina parkovacích miest 
bude situovaných

v podzemí.
Foto: archív mesta MT
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Martinskí poslanci na júlovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva odsúhlasili zámer kúpy 
oceľového železničného mosta na Ulici Čes-

Mal ísť do šrotu, zrejme 
zostane chodcom a cyklistom
Dobré veci môžu byť niekedy aj dielom náhody. Takým je aj súhra 
okolností, ktoré viedli k zámeru odkúpiť bývalý železničný most 
cez rieku Turiec pri bývalom areáli ZŤS a vytvoriť z neho koridor 
pre peších a cyklistov.

koslovenskej armády od súkromnej spoloč-
nosti. Spojnica, ktorú kedysi využívali najmä 
ZŤS, tak bude po úprave slúžiť ďalej. Prepo-

jí staršiu časť mesta s Podhájom v priestore, 
v ktorom sa pripravuje nová bytová výstavba 
a kde sa má v budúcnosti vybudovať Kaufland. 
Po úprave bude most slúžiť výlučne chodcom 
a cyklistom.

Výrazne by sa zvýšila bezpečnosť dopravy
„Ak by mesto nezareagovalo, most by rozo-
brali a spolu so železničnými koľajami, ktoré sa 
v bývalom areáli ZŤS a teplárni demontujú, by 
putoval na zomletie do Železniarní v Podbre-
zovej,“ doplnil na rokovaní poslancov martin-
ský primátor Ján Danko.

Dominantným dôvodom pre zámer že-
lezničný most cez rieku Turiec odkúpiť, je 
snaha mesta vyriešiť bezpečnosť chodcov na 
existujúcom kamennom moste na Ulici Česko-
slovenskej armády, kde sa v úzkom priestore 
stretávajú motoristi s cyklistami a chodcami. 
Odstránením chodníkov by sa mohla pojazdná 
plocha rozšíriť, čím sa vytvorí miesto pre bez-
pečnejšiu obojsmernú cestu pre motoristov.

Oceľový železničný most bol vybudova-
ný v roku 1954, je dlhý 50 m a široký 6,5 m. 
Jednoduchou úpravou ho možno zmeniť na 
cyklotrasu a chodník pre peších. Podľa sprá-
vy, ktorú poslanci dostali, je schopný prevádz-
ky ešte aj ako vlečka, no pred jeho konečnou 
úpravou pre potreby chodcov a cyklistov bude 
vypracovaný statický posudok, čo žiadali aj 
viacerí poslanci.

„Rokujeme s Kauflandom, s ktorým bolo vo-
pred dohodnuté, že cez rieku postaví lávku, 
o eventuálnom prispení na rekonštrukciu že-
lezničného mosta,“ povedal poslancom mar-
tinský viceprimátor Rudolf Kollár. Jeho slová 
potvrdil aj poslanec Zdenko Kozák, podľa 
neho je kúpa mosta logická aj vzhľadom na 
viaceré investície v blízkom okolí, ktoré rozšíria 
záujem ľudí z celého Martina o služby v tejto 
lokalite.

Kúpu mosta v diskusii podporilo viacero 
poslancov, medzi nimi Jozef Krištoffy, Marek 
Belák, Peter Buocik, Marcel Matovčík i Michal 
Uherčík. No upozornilo sa pritom, že v predlo-
ženom materiáli chýbal konkrétny spôsob, ako 
mesto naplánuje koridory pre chodcov v tejto 
lokalite.

Ešte budú rokovať
Kúpu železničného mosta poslanci schválili 
za kúpnu cenu 100-tisíc eur. Poverili primáto-
ra mesta, aby rokoval s jeho vlastníkom ZTS 
servis o podmienkach kúpnej zmluvy. Martin 
ju zrealizuje z peňazí, ktoré previedlo mesto 
z rezervného fondu, pôvodne boli určené na 
rekonštrukciu Námestia SNP.

Viera Legerská

Železničný most by po 
úprave slúžil výlučne 
chodcom a cyklistom.
Foto: Roman Kopka

Z kamenného mosta by sa 
po úprave železničného 
odstránili chodníky, čím by sa 
rozšírila cesta pre motoristov.
Foto: Roman Kopka
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V športovo-rekreačnom areáli na Pltníkoch sa 
v priebehu troch rokov podarilo v rámci prvej 
etapy vybudovať futbalové ihrisko s umelou 
trávou, v druhej etape v rámci štadióna pribudla 
budova so zázemím pre športovcov, skladové 
priestory i verejné toalety. Vybudovali sa aj prí-
stupové komunikácie s parkovacími miestami. 
Aktuálne sa inštalujú tribúny pre divákov, po ich 
dobudovaní bude môcť Fomat, pôsobiaci v tre-
tej futbalovej lige západ, hrať domáce majstrov-
ské zápasy opäť v Martine, možno už v septem-
bri. Dobrou správou je i to, že mesto na tieto 
projekty získalo státisíce eur z mimorozpočto-
vých zdrojov. Či už zo Slovenského futbalového 
zväzu, alebo z Fondu na podporu športu.

Aj adrenalínové športy dostali zelenú
V bezprostrednom susedstve futbalovej plochy 
bola vybudovaná pumptracková dráha, ktorá 
je bohato využívaná najmä mladšími ročník-
mi a nedávno sa hneď vedľa otvoril aj špičko-
vý skejtpark, ktorý pomohli navrhnúť samotní 
skejtbordisti. A tí si ho nevedia vynachváliť.

Tento celý športový komplex je navyše už aj 
prepojený s novovybudovanou cyklotrasou po-
pri rieke Turiec, ktorú vo veľkom využívajú Mar-
tinčania. Paradoxne, nielen na bicyklovanie, ale 
aj na prechádzky.

Športová hala i futbalový štadión 
s prírodnou trávou?
Tieto projekty nie sú na Pltníkoch konečnou 
a v rozširovaní športparku sa bude ďalej pokra-
čovať, čo je však podmienené vykúpením po-
zemkov v severnej časti lokality. V pláne je do 
budúcna napríklad vybudovanie multifunkčnej 
športovej haly a aj futbalového ihriska s prírod-
ným trávnikom.

Športpark Pltníky chce mesto
do budúcna ďalej rozširovať
Martinskí poslanci a poslankyne 
schválil kúpu pozemkov na ďalší 
rozvoj športovej infraštruktúry.

Martinskí poslanci a poslankyne aj s ohľadom 
na tieto plány na júlovom rokovaní mestské-
ho zastupiteľstva odobrili zámer nadobudnu-
tia ďalších pozemkov na Pltníkoch vo výmere 
14 680 m2 od spoločnosti BD Pltníky s kúpnou 
cenou 65 € za meter štvorcový, čo celkovo pred-
stavuje 954 200 €.

V diskusii poslanec Marek Belák pripomenul, 
že so zámerom vybudovať Pltníky prišlo ešte 
predchádzajúce vedenie mesta a podľa neho 
na to išlo veľmi zle, čo „nás bude ešte bolieť.“ 
Nepozdávalo sa mu, že najprv sa o zámere ve-
rejne informovalo a až potom sa začali skupovať 
pozemky, čím ich cena vzrástla. Takýto postup 
označil za nekoncepčný. Myslí si, že sa malo po-
stupovať opačne.

Mesto nemôže zámery tajiť
Poslanec Martin Makovník, ktorý je aj predse-
dom športovej komisie, zdôraznil, že mesto fun-
guje ako otvorená samospráva a nie je celkom 
možné, aby svoje zámery utajovalo.

„Známy je aj územný plán zóny, ktorá je v tej-
to lokalite určená i na športovanie, a vlastníci 
pozemkov sa k tomu aj tak stavajú. Osobne si 
myslím, že 65 € za m2 je v tejto lokalite optimál-
na a primeraná cena.“

Poslanec Michal Uherčík povedal, že je rád, že 
k tomuto výkupu pozemkov dochádza, podľa 
jeho slov sa o ňom hovorilo už pred tromi rokmi. 
Cena sa pri kúpe zdá byť v poriadku, no pripo-
menul, že v Priekope a v Košútoch sme chceli 
predať, resp. zameniť pozemky za nižšie ceny 
a myslí si, „že by sme si v tom mali urobiť poria-
dok a nestrieľať si do kolena.“

Na margo strategického plánovania pozna-
menal, že jeden pozemok nám nič nerieši.

„Pomohlo by nám koncepčné skupovanie po-
zemkov, a preto by som bol rád, aby vedenie 
mesta vyvolalo rokovanie so všetkými vlastníkmi 
a aby nám predostrelo plány, v akom stave tie-
to pozemky sú a za akých okolností by ich boli 
vlastníci ochotní predať. Nech vieme, koľko nás 
to bude komplexne stáť.“ Roman Kopka

Výzva pre trhovníkov

Od 22. do 24. septembra 2022 sa v Martine 
bude konať Martinský jarmok. Mesto Mar-
tin oznamuje, že záujemcovia o predaj po-
čas Martinského jarmoku sa môžu uchádzať 

o miesto na trhu. Žiadosť o povolenie na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb spolu s prílo-
hami je potrebné doručiť poštou na adresu: 
Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajan-
ského 1, 036 49 Martin alebo osobne do poda-
teľne Mestského úradu Martin, najneskôr do 8. 
septembra 2022.

Žiadosti doručené po uvedenom termíne 
nebude možné akceptovať. Každý záujemca 
musí spĺňať podmienky stanovené zákonom 
č. 178/98 Zb. o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a všeobecne záväzným nariadením 
mesta Martin č. 58.

Na Pltníkoch bol nedávno sprevádzkovaný moderný skejtpark. V jeho pozadí 
je vybudované futbalové ihrisko s umelou trávou a potrebným zázemím pre 
športovcov.
Foto: Turiec online
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V kampani Do práce na bicykli 2022 mesto 
Martin získalo v konkurencii 105 samospráv 
prvenstvo už piatykrát. Na druhom mieste 
skončil Hlohovec, na treťom Liptovský Miku-
láš. Od tristo účastníkov v úvodnom ročníku 
kampane sa počet bicyklujúcich Martinčanov 
v aktuálnom ročníku zvýšil na viac ako osemsto.

Z českého Chomutova a tamojších IDO Maj-
strovstiev Európy 2022 v disco dance a disco 
freestyle sa tanečníkom z Deep Dance Clubu 
podarilo priniesť do Martina štyri tituly majstra 
Európy, dva tituly vicemajstra Európy a ďalšie 
významné umiestnenia.

Na európskom tanečnom podujatí v disco 
dance a disco freestyle súťažilo viac ako 1 600 
tanečníkov zo 14 krajín. Slovenskú republiku 
na ňom reprezentovalo 190 tanečníkov z de-
siatich súborov a medzi nimi boli aj tanečníci 
z Deep Dance Clubu, ktorý sa stal najúspeš-
nejším slovenským klubom so ziskom štyroch 

Naše bicyklové prvenstvo 
v konkurencii vyše sto samospráv

Kampaň Do práce na bicykli prebiehala v júni, 
v tomto roku išlo už o jej deviaty ročník. Pre-
konal všetky doterajšie rekordy. Do prestížnej 
súťaže sa prihlásilo 105 samospráv s viac ako  
1300 registrovanými účastníkmi.

V Martine ide o mimoriadne populárne po-
dujatie a aj mesto lámalo rekordy. Oproti mi-

nulému roku sa do kampane zapojilo o 7,8 
percenta účastníkov viac. Vytvorených bolo 240 
tímov s počtom 817 účastníkov, aktívne najaz-
dili 125 815,5 km, čo na každého Martinčana 
predstavuje 2,34 km. Ušetriť sa tak podarilo 
34 722,62 kg CO2.

Najvybicyklovanejším pracoviskom v Mar-
tine je už tradične Jesseniova lekárska fakulta 
UK. V tomto roku zostavila 43 tímov Medických 
včiel. Bicyklovalo za nich 142 účastníkov, ktorí 
najazdili spolu 26 165,57 km.

Za Martin prevzal od Jaroslava Kmeťa, štátne-
ho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, ktoré je spolu s Občianskou cykloiniciatívou 
Banská Bystrica vyhlasovateľom kampane, ceny 
martinský primátor Ján Danko. Vyzdvihol, že ide 
už o piate martinské víťazstvo, čo zároveň mo-
tivuje mesto, aby vytváralo pre cyklistov čo naj-
lepšiu infraštruktúru.

A ešte pár údajov zo štatistiky. Za mesto tohto 
roku bicyklovalo 83 firiem, k najaktívnejším pat-
rila Jesseniova lekárska fakulta UK, ale aj ECCO 
Slovakia, Univerzitná nemocnica Martin, Viena 
International a Mestský úrad Martin. Bicyklový 
jún bol ozvláštnený aj „bicyklovým olovrantom“, 
na ktorom si pochutnalo množstvo cyklistov.

 (VL)

Už tradične sú cyklotímy z Jesseniovej lekárskej 
fakulty v kampani najlepšie.
Foto: archív JLF UK

zlatých a dvoch strieborných medailí. Účasti na 
majstrovstvách Európy predchádzala niekoľ-
komesačná príprava, sťažená protipandemic-
kými opatreniami. No 28 tanečníkov ju zvládlo 
a v Chomutove zabojovalo s výbornými výsled-
kami, lebo okrem spomínaných medailových 
pozícii získali aj množstvo štvrťfinálových a se-
mifinálových umiestnení.

Úspech klubu si všimli aj na martinskom 
mestskom úrade, tanečných reprezentantov 
začiatkom júla prijal primátor mesta Ján Danko 
spoločne s viceprimátormi Rudolfom Kollárom 
a Tatianou Červeňovou a poslancami Marti-
nom Hudecom a Zuzanou Badovou. Odovzdali 

im pamätný list a vyslovili želanie, aby tento 
úspech bol pre deti ďalším motívom v rozvíjaní 
tanečného talentu.

Deep Dance Club vznikol v roku 1990, jeho 
vedúcou osobnosťou je choreograf a tréner 
Miroslav Frolo.

Chomutov bol prvou zahraničnou súťažou 
Deep-u v tejto sezóne. Medailová žatva ta-
nečníkov z Martina sa začala v juniorskej ve-
kovej kategórii. Postaral sa o ňu Matúš Tropp 
v disciplíne sólo tancov chlapcov, kde vybo-
joval prvý z majstrovských titulov. Ďalší maj-
strovský titul získal spolu s Alžbetou Hlavňovou 
v disciplíne disco dvojíc.

V tanečnom štýle disco freestyle bola nepo-
raziteľná Tamara Masárová, ktorá okrem titulu 
majsterky Európy získala aj titul vicemajsterky 
Európy v disco sólo dievčat. 

V konkurencii 47 skupín v juniorskej kategórii 
si majstrovský titul vytancovala  skupina Fla-
ming Stars a druhé miesto v rovnakej vekovej-
kategórii získala tanečná formácia New Ting.

Deep na súťaži exceloval. Okrem spomína-
ných titulov sa o ďalšie finálové umiestnenia 
postarali Adam Gregor, Filip Agricola, Natália 
Fašianková, Nella Lukašíková a tanečná zostava 
skupiny Disco Diva’s. (VL)

Domov doniesli zlato, striebro i niekoľko finálových umiestnení

Z prvého miesta 
na majstrovstvách 
Európy sa teší 
tanečná skupina 
z Deep Dance 
Clubu.
Foto: archív Deep 
Dance Club
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Z Nadácie Nová šanca, ktorú založilo mesto 
Martin, sa opäť pomáhalo. Tentoraz zrakovo 
postihnutým Martinčanom, ktorí dostali pove-
lové vysielače, využiteľné v mestskej hromad-
nej doprave.

Správna rada Nadácie Nová šanca schválila ne-
dávno pre zrakovo postihnutých Martinčanov, 
ktorí sú registrovaní v organizácii pre zrakovo 
postihnutých, kompenzačné pomôcky – pove-
lové vysielače VPN02 v celkovej hodnote 2 145 
eur. Sú určené pre uľahčenie cestovania v teri-
tóriu mesta Martin. Panelové vysielače si pre-
vzali v sídle Dopravného podniku mesta Mar-

tin a ihneď si ich využitie vyskúšali na dvoch 
pristavených autobusoch mestskej dopravy. 
Sú využiteľné iba so zvukovým majákom, kto-
rý je umiestnený na dopravnom prostriedku. 
Na povel z vysielača maják oznámi nevidiace-
mu názov linky, smer linky MHD a opíše trasu 
cesty.

Nadácia Nová šanca, ktorú z iniciatívy primá-
tora Jána Danka založilo mesto Martin, pomá-
ha jednotlivcom a rodinám v ťažkej sociálnej, 
ekonomickej a existenčnej núdzi, talentovaným 
deťom zo znevýhodnených podmienok a se-
niorom. (VL)  

Na výstavbu Centra sociálnych služieb na Pod-
háji sa nedávno prišla pozrieť početná delegá-
cia martinského mestského úradu. V sprievode 
Martina Brisudu zo spoločnosti BM-MONT, 
ktorá je zhotoviteľom stavby, si jej členovia 
pozreli areál a hovorili o doposiaľ vykonaných 
stavebných prácach.

Na objekte už dokončili strechu, podlahové 
kúrenie a betonáž podláh. Teraz sa pracuje na 
sadrokartónových konštrukciách, rozvodoch 
horúcovodu a výmenníkovej stanice, ale aj na 
rozvodoch pitného a požiarneho vodovodu 
a splaškovej kanalizácie. Súbežne sa robia roz-
vody zdravotechniky, vzduchotechniky, vykuro-
vania, silnoprúdu a slaboprúdu. Robia sa tiež 
obklady sociálnych miestností centra a stavbári 

Finále výstavby Centra sociálnych 
služieb na Podháji je už na dohľad
V prvej polovici októbra by mala byť dokončená stavba, do kon-
ca roka by už mohli seniori nové Centrum sociálnych služieb na 
Podháji užívať. Toto je záver nedávneho kontrolného dňa na 
stavbe.

zároveň zatepľujú plášť budovy.
Napriek nedostatku stavebných materiálov 

a kolísaniu ich cien má stavba minimálny sklz. 
Zhotoviteľ v diskusii s predstaviteľmi mesta 
potvrdil, že dielo odovzdajú v prvej polovici 
októbra. Znamená to, že seniori budú môcť 
toto nové zariadenie využívať už koncom tohto 
roka.

Moderné Centrum sociálnych služieb Mar-
tin-Podháj sa formuje na mieste bývalej mater-
skej školy. Bude mať kapacitu 40 lôžok a v rám-
ci jeho areálu je navrhnutá aj oddychová zóna 
s parkom. Je financované zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a martinského mestského roz-
počtu.

(VL)

Centrum sociálnych služieb je dnes staveniskom, do konca roka by sa mohli seniori doň začať sťahovať.
Foto: archív MT

Počet volebných obvodov v meste bude 
naďalej sedem. Najviac poslancov bude  
z mestskej časti Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, 
ktorá má aj najviac obyvateľov.  

V sobotu 29. októbra sa na Slovensku uskutoč-
nia okrem krajských volieb aj voľby komunál-
ne. V meste Martin budú občania voliť primá-
tora a poslancov, resp. poslankyne mestského 
zastupiteľstva. 

Tých bude aj v ďalšom štvorročnom voleb-
nom období opäť 31, teda maximálny možný 
počet, ktorý je určený pre mestá s 50 001 do 
100 000 obyvateľmi. Najmenej by ich podľa prí-
slušného zákona mohlo byť 19.

V minulosti sa o počte poslancov v Martine 
viedli aj vášnivé debaty, najmä z radov občian-
skych iniciatív a niektorých poslancov vychá-
dzali návrhy na ich zníženie, no mestské zastu-
piteľstvo to vždy zamietlo.

V súčasnom volebnom období tému zníže-
nia počtu poslancov v martinskom mestskom 
zastupiteľstve nikto neotvoril a na júlom roko-
vaní zastupiteľstva sa ich súčasný počet potvr-
dil aj pre ďalšie štyri roky.

V Martine je tradične sedem volebných ob-
vodov a ani tie sa meniť nebudú. Obyvatelia 
Ľadovne-Jahodník a Tomčian budú voliť se-
dem poslancov, v mestskej časti Stred a na 
Severe štyroch, v Košútoch troch, v Priekope 
piatich, v Záturčí štyroch a rovnako tak aj na 
Podháji-Stráňach.

Poslanci rozhodli aj o rozsahu výkonu fun-
kcie primátora mesta Martin, ktorý bude aj vo 
volebnom období 2022 – 2026 na celý pracov-
ný úväzok. Počas funkčného obdobia možno 
zmeniť úväzok primátora len na jeho návrh.

(KP)

V Martine budeme 
do zastupiteľstva voliť 
celkovo 31 poslancov

Nová šanca darovala pre nevidiacich povelové vysielače

Panelové vysielače si obdarovaní 
vyskúšali v autobusoch mestskej 
hromadnej dopravy.
Foto: archív mesta MT
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Fotografia hore: Viceprimátora mesta Martin Rudolfa 
Kollára privítal v Békešskej Čabe i primátor Péter 
Szarvas.
Foto: archív mesta Békešská Čaba

Fotografia vľavo: Pred Wenckheimským kaštieľom 
v Békešskej Čabe.
Foto: archív mesta Békešská Čaba

Delegáciu z Martina a ostatných partnerských 
miest Békešskej Čaby sprevádzali primátor mes-
ta Péter Szarvas, zástupca primátora Ferenc 
Nagy, ako aj prednosta úradu Vendel Bacsa.

Partnerské mestá mali pripravený pestrý 
program, ktorý sa začal v piatok večer uvítacou 
večerou po príchode všetkých delegácií. Ná-
sledne v sobotu bola organizovaná prehliadka 
miestnych zaujímavostí, ako je štvrť Munkácsy, 
pomenovaná po miestnom umelcovi, prehliadka 
mestskej športovej haly, ktorá je v meste jedinou 
budovou so 100-percentným energetickým vyu-

Mesto Martin pozvali na tradičné  
Čabianske dni v Békešskej Čabe

žitím solárnych panelov. V programe bola i náv-
števa najväčšieho parku v meste nazývanom 
Csaba, ako aj návšteva miestnej tržnice s lokál-
nymi produktmi.

Delegácie mali možnosť navštíviť krásny zre-
konštruovaný zámok Szabadkígyós, ktorý bol 
opätovne sprístupnený verejnosti v marci 2022. 
Zástupcovia z Martina navštívili aj Ústav kultúry 
Slovákov v Maďarsku. V Békéscabe sídli mater-
ská a základná slovenská škola, ako aj slovenské 
gymnázium, ktoré navštevujú miestni Slováci.

Delegáciám bol sprístupnený i mestský úrad, 

kde sa dozvedeli množstvo informácií z chodu 
úradu, zastupiteľstiev, ako aj o sobášnych ce-
remóniách. Zaujímavosťou je, že oddávajúci sú 
výsostne školení pracovníci a nie poslanci. Mest-
ský úrad je historická budova, ktorá sídli na hlav-
nom námestí. Hlavné námestie bolo kompletne 
zrekonštruované a prerobené na pešiu a cyklo 
zónu. Mesto Békešska Čaba má viac ako 460 km 
cyklotrás. Vzhľadom na vysoké letné teploty je 
v meste príjemná klíma vďaka 62 700 stromom, 
ktoré majú byť ešte o porovnateľný počet v blíz-
kom čase doplnené. (RED)

Delegácia z Martina, na čele s viceprimátorom Rudolfom Kollárom, poslankyňou za mestskú časť 
Sever Zuzanou Badovou a vedúcou oddelenia pre stratégiu, regionálny rozvoj a cestovný ruch MsÚ 
v Martine Zuzanou Valachovou, navštívili partnerské mesto Békešska Čába v Maďarsku, ktoré od 8. 
do 10. júla organizovalo Čabianske dni. Návšteva sa konala po dvojročnej vynútenej pauze, ktorú 
zapríčinilo ochorenie covid-19.

Martinskí poslanci na júlovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva prerokovali a schválili do-
hodu o partnerskej spolupráci medzi mestom 
Martin a portugalským mestom Ribeira Grande. 
Zároveň odporučili primátorovi mesta Martin aj 
dohodu podpísať.

Obidve mestá v dohode deklarujú záujem 
o spoluprácu v oblasti práce s mládežou, kul-
túry, správy mesta, súčinnosti a partnerstve 
v podnikateľskej sfére. Spolupráca sa bude tý-
kať aj výmeny skúseností v komunálnej oblasti, 
vzájomných kontaktov v oblasti regionálneho 

rozvoja a cestovného ruchu, nadväzovania spo-
lupráce v oblasti školstva a vzdelávania, ktorá 
by mala vyústiť do výmenných pobytov žiakov 
základných a stredných škôl. Počíta sa aj so spo-
luprácou v oblasti športu – detí a mládeže, príp. 
dospelých prostredníctvom činnosti športových 
klubov. Dohoda sa bude týkať aj prehlbovania 
interkultúrnych vzťahov.

Mestské zastupiteľstvo v Martine už v júni 
prerokovalo možnosť budúcej spolupráce 
s mestom Ribeira Grande a poverilo primátora 
mesta Martin prerokovaním možnej budúcej 

dohody o partnerskej spolupráci. Koncom júna 
2022 sa uskutočnila pracovná cesta, ktorej pred-
metom bolo dohodnutie rozsahu spolupráce. 
Išlo o historicky prvú formálnu bilaterálnu náv-
števu slovenských predstaviteľov na Azorských 
ostrovoch. Záštitu nad rokovaniami prevzala 
jednak iniciátorka, honorárna konzulka Sloven-
skej republiky na Azorských ostrovoch, Zuzana 
Pinčáková Da Silva Vieira, ako aj J.E. Oldřich Hla-
váček, veľvyslanec Slovenskej republiky v Portu-
galsku.

 (KP)

Martin našiel v Portugalsku partnera na spoluprácu

Materská škola na Tajovského ulici 
v Martine potrebuje opraviť strechu.

Foto: Roman Kopka
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25-ročný úspešný príbeh sym-
bolizuje zasadený strom v Parku 
priateľstva.

V našom partnerskom meste Kalisz sa od 9. 
do 12. júna konali oslavy Dňa mesta, na ktoré 
boli do najstaršieho mesta v Poľsku pozvaní aj 
zástupcovia mesta Martin. Osláv sa zúčastnili 
aj predstavitelia ostatných partnerských miest 
Kalisza: Hamm (Nemecko), Preston (Veľká Bri-
tánia), La Louvière (Belgicko), Dijk en Waard 
(Holandské kráľovstvo), Hautmont (Francúz-
sko), Kamieniec Podolski (Ukrajina) a spriatele-
né mesto Loveč (Bulharsko).

Zástupcovia partnerských miest mali okrem 
pracovných stretnutí pripravený aj bohatý kul-
túrno-spoločenský program, počas ktorého 
navštívili historické centrum mesta, multimedi-
álnu výstavu na radnici, strednú výtvarnú školu, 
historickú budovu bývalej väznice aj miestne 
parky.

Taktiež boli pozvaní na verejné otvorenie 
revitalizovaného dvora v centre na Ulici Par-
czewského, kde vznikla nová nástenná maľba – 
tzv. mural.

„Zúčastnili sme sa aj na 27. ročníka európskej 
streľby O striebornú ľaliu sv. Józefa s charita-

Štvrťstoročie partnerskej 
spolupráce Martina a Kalisza

tívnym strieľaním na terč pre ukrajinské mesto 
Kamieniec Podolski. Pamätný terč a vyzbiera-
ná suma 3 000 PLN bola odovzdaná hosťom 
z partnerského mesta z Ukrajiny počas tradič-
ného sprievodu Bratstiev kohúta na hlavnom 
námestí,“ povedala Tatiana Červeňová, vicepri-
mátorka mesta Martin, ktorá viedla našu dele-
gáciu.

Zástupcovia z partnerských miest ukončili 
svoju návštevu jedinečným zážitkom, koncer-
tom Symfonického orchestra Kaliszskej filhar-
mónie.

Účasť mesta Martin na oslavách Dňa mesta 
Kalisz bola tento rok výnimočná tým, že obidve 
mestá oslavujú 25. výročie vzájomnej partner-
skej spolupráce (Dohoda o partnerskej spolu-
práci medzi mestami Kalisz a Martin bola pod-
písaná 28. januára 1997).

Pri tejto príležitosti zasadili spoločne zá-
stupcovia vedenia mesta Kalisz a mesta Martin 
v Parku priateľstva v Kaliszi strom – javor červe-
ný, ako pamätník pripomínajúci uplynulé, ako 
aj nadchádzajúce obdobie vzájomnej partner-
skej spolupráce.

Počas slávnostného zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, venovaného ceremónii odo-
vzdávaniu vyznamenaní mesta Kalisz, si na 

pódiu mestskej koncertnej sály navzájom odo-
vzdali zástupcovia mesta Kalisz a mesta Martin 
dary, sprevádzané ďakovnými prejavmi, v kto-
rých zástupcovia oboch miest zdôraznili dôleži-
tosť spolupráce a vzájomnej výmeny skúsenos-
tí na mnohých úrovniach.

 (RED)

Spoločné foto delegácií 
z partnerských miest 

mesta Kalisz. Nechýbali 
ani Martinčania.

Foto: archív mesta Martin

Strom priateľstva 
spoločne zasadili 

primátor mesta Kalisz 
Krystian Kinastowski 

a viceprimátorka mesta 
Martin Tatiana Červeňová.
Foto: archív mesta Martin
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Leto je spojené s prázdninami a dovolenkami, 
a ak je to čo i len trochu možné, ľudia sa snažia 
oddýchnuť si od pracovných či školských povin-
ností. Dovolenkuje sa aj v Turci, samozrejme, aj 
v Martine. Do nášho regiónu prichádzajú okrem 
slovenských turistov aj zahraniční. Tradične naj-
viac Česi a Poliaci, o čosi v menšej miere i Maďa-
ri, Nemci, Holanďania, Američania…

Martin ako svadobný dar
„Len pred pár hodinami sme sa v Martine uby-
tovali a dovolenku vo vašom meste sme dostali 
ako svadobný dar,“ smiala sa Monika Pulpánová 
z Prahy.

„Prišli sme na štyri dni, pomaly to tu skúmame 
a môžem povedať, že prvý dojem je dobrý. Mne 
hneď do oka padla táto presklená budova, kde 
sa nachádza i Turistické informačné centrum. 
Prišli sme si po rady, kde sa dá u vás zaujímavo 

Turiec je čoraz viac zaujímavý aj pre turistov
V Martine sa návštevníci mesta zaujímajú najmä o hory a múzeá.

tráviť čas,“ dodala.
Jej manžel Jaroslav pred viacerými rokmi Mar-

tin navštívil, vtedy sa zameral najmä na okolité 
hory v Malej Fatre.

„Tie asi tento rok vynecháme a spolu s man-
želkou sa zameriame na niečo menej namáha-
vejšie a pri spoznávaní Martina a okolia využi-
jeme aj auto. Poradili nám navštíviť Múzeum 
slovenskej dediny, z prospektov to vyzerá byť 
zaujímavé a určite sa tam vyberieme. Ale máme 
namierené aj do Turčianskych Teplíc a pri spia-
točnej ceste pôjdeme aj do Rajeckých Teplíc.“

Lukáš Čierny z martinského Turistického in-
formačného centra, ktoré sa po rokoch vrátilo 
do budovy Millénia na pešej zóne, povedal, že 
priamo v meste sa turisti zaujímajú o múzeá. 
Najmä pri horšom počasí. Mladé rodiny s deť-
mi najčastejšie navštívia Prírodovedné múzeum 
Andreja Kmeťa, starší si zas nenechajú ujsť pre-

hliadku Etnografického múzea. Medzi všetkými 
generáciami je asi najviac populárny skanzen 
v Jahodníckych hájoch. Slováci z iných regiónov 
a priatelia z Česka sa zaujímajú aj o Národný cin-
torín a Maticu slovenskú.

Top sú naše hory
„No najviac turistov lákajú hory. Stále je po-
pulárna ferrata na Martinské hole, záujem je aj 
o prechod po hrebeni Malej Fatry z martinskej 
strany, čiže od Chlebu po Maguru.

„Nie som tu u vás po prvý raz. Pred tromi rok-
mi som bola na ferrate a bol to zážitok, na ktorý 
sa nezabúda. Tak som si vtedy povedala, že raz 
sa tu ešte vrátim a ten čas teraz prišiel. Ferrata je 
úžasná, veľmi sa mi páči trasa popri zurčiacom 
potoku, adrenalínový je zas prechod cez mos-
tíky a rebríky. Veľmi nás to aj s kamarátom Pet-
rom bavilo,“ pochvaľovala si Tereza z Uherského 
Hradišťa.

Mnohí turisti, ktorí zavítajú na Martinské hole, 
smerujú až k vysielaču, odkiaľ je pekný výhľad 
i na Martin. Niektorí sa poprechádzajú aj po 
hrebeni Lúčanskej Malej Fatry, či už smerom na 
Minčol, alebo na druhú stranu na Veterné. Mno-
hí sa dolu na Stráne vracajú po serpentínach na 
kolobežkách, ktoré, ktoré si je možné hore na 
holiach zapožičať.

Obľúbenou medzi turistami je i Gaderská do-
lina s výstupom na Ostrú a Tlstú. Dostávajú však 
aj odporúčania na Šútovský vodopád, Teplické 
serpentíny. Niektorí turisti sa pýtajú i na bike-
park v Jasenskej doline.

V Turistickom informačnom centre je záujem 
aj o rôzne propagačné brožúry, mapy a suvení-
ry. „Letia“ najmä magnetky, pohľadnice, no ľudia 
sa zaujímajú aj o turistický denník, do ktorého si 
vkladajú nálepky s rôznymi miestami, ktoré už 
navštívili alebo sa navštíviť chystajú. S radosťou 
si ho vypĺňajú nielen deti, ale aj dospelí.

Roman Kopka

Mesto Martin od leta popularizuje na rôznych 
weboch a sociálnych sieťach aj nové dynamic-
ké video, ktoré spĺňa atribúty modernej tech-
nológie, dizajnu a aj samotného prevedenia. 
Pozitívne ho prijali aj Martinčania. V porovnaní 
s inými formami propagácie má propagačné vi-
deo najväčší potenciál zaujať návštevníka náš-
ho mesta, v krátkom čase poskytuje čo najviac 
informácií. Video sa sústreďuje na poukázanie 
hlavných bodov záujmu v meste Martin, ktoré 
môže turista, resp. návštevník v rámci dvoch 

dní vidieť a navštíviť. Cieľovou skupinou na 
oslovenie sú mladí aktívni ľudia, ktorých zau-
jíma športové a adrenalínové vyžitie, ale aj sa-
motná kultúra.

Martin i Turiec však výraznejšie propaguje aj 
vynovený mestský web Zaži Martin (martin.sk/
zazimartin), ktorý prináša množstvo informá-
cií o meste, kultúrnych pamiatkach, múzeách 
a galériách, ďalej tipy na výlety, aktualizovaný 
kalendár podujatí, ale aj prehľad o ubytovaní 
a gastroprevádzkach. (KP)

Martin aj na propagačnom videu

Manželia Pulpánovci z Prahy si po tipy prišli do Turistického informačného centra, 
ktoré sa vlani na jeseň opäť vrátilo na najvyššie poschodie Millénia v centre mesta.
Foto: Roman Kopka

OQ kód, kde nájdete propagačné 
video mesta Martin.
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ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ
MČ KOŠÚTY

V Košútoch sa stavia prvé martinské inkluzívne 
detské ihrisko. Je určené okrem zdravých aj pre 
hendikepované deti a jeho budovanie motivo-
vala práve potreba vytvoriť aj pre deti s rôzny-
mi zdravotnými problémami miesto, kde by sa 
mohli hrať a športovať.

„Po celom Martine sa teraz budujú alebo revi-
talizujú detské ihriská. O tom našom, ktoré má 
navyše prívlastok inkluzívne, sme začali uvažo-
vať asi pred rokom a pol po výzve Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá umož-
ňovala získať na jeho výstavbu dotáciu,“ infor-
muje poslanec za mestskú časť Košúty Dalibor 
Steindl.

„Mesto na ňu reagovalo a v minulom roku 
sme získali na výstavbu takéhoto ihriska 50-tisíc 
eur,“ doplnil.

Zdravé deti sa budú hrať 
s hendikepovanými
Ihrisko takéhoto typu Martin ešte nemá, musí 
spĺňať osobitné podmienky čo sa týka prístu-
pu aj pre deti na vozíku a tiež prvkov, ktoré by 
mohli hendikepované deti využiť. Pritom nejde 
o ihrisko výlučne určené pre deti s rôznymi te-
lesnými či mentálnymi hendikepmi, ale aj pre 
zdravé deti, ktoré spoločnou hrou môžu získať 
návyky pre ďalší život a kontakt s deťmi s rôz-
nymi postihnutiami.

„Som rád, že po covidovej prestávke, keď sme 
sa nielenže nemohli stretávať, ale ani nič stavať, 
sa budovanie ihriska rozbehlo, hotové bude na 
jeseň,“ dodáva poslanec s tým, že na jeho dofi-
nancovanie prispel aj mestský rozpočet.

Výnimočná investícia. V Košútoch sa 
stavia prvé martinské inkluzívne ihrisko

Stavia sa vo vnútrobloku ulíc Štefunku a Ma-
jerníka. Výber miesta podliehal rozhodnutiu 
Útvaru hlavného architekta mesta, ktorý v ňom 
zohľadňoval fakt, že musí byť situované na 
mestskom pozemku bez dotyku s ochrannými 
pásmami sietí. Výber ďalej zdôrazňoval potrebu 
revitalizovať v tomto priestore existujúce betó-
nové plochy určené na loptové hry. Proces prí-
pravy tejto investície bol náročný, trval približne 
rok, ale po jeho zavŕšení budú ľudia spokojní 
s tým, ako sa im skrášli susedstvo bytoviek.

Ľudia kritizovali predčasné odstránenie 
lavičiek
Práve likvidácia jednej z dvoch kruhových be-
tónových plôch vyvolala kritiku miestnych ob-
čanov, ktorí dôvodili, že staršie deti nebudú 
mať kde hrať basketbal, futbal či v zime hokej. 
Z miesta boli demontované aj staré preliezačky 
a na jar aj koše a lavičky, ktoré boli miestom od-
dychu starších občanov.

„Lavičky a koše boli z tohto miesta odstráne-
né podľa môjho názoru zbytočne skoro pred 
začiatkom prác na novom ihrisku,“ necháva sa 
počuť D. Steindl.

„Preliezačky ale demontované museli byť, 
lebo odporovali aktuálnym bezpečnostnými 
normám a podobné sa odstraňovali v celom 
Martine. A čo sa týka miesta pre športovanie 
starších detí, neďaleko je areál Pltníky, kde je 
možné sa športovo vyžiť a v tomto roku začne-
me s projektom obnovy a revitalizácie športové-
ho ihriska pre loptové hry a hokejbal na Rázuso-
vej ulici a ďalšieho na Alexyho ulici,“ vysvetľuje 
poslanec s tým, že nie je možné vyhovieť vždy 

každému a tiež nie je možné stavať ihriská pod 
každým balkónom.

Dodáva tiež, že pre inkluzívne ihrisko už sú 
vysúťažené lavičky a ostatný mobiliár, ktoré 
budú harmonizovať s prvkami ihriska a ľudia 
nemusia mať obavy, že na tomto mieste vznik-
ne niečo horšie než to, na čo boli zvyknutí.

Ihrisko bude hotové na jeseň
Ako budú postupovať práce na inkluzívnom 
detskom ihrisku? Došlo už k likvidácii jednej 
z dvoch popraskaných betónových plôch, terén 
mechanizmy vyrovnajú, vyrieši sa jeho odvod-
nenie, nasadí tráva, a keď zem po nejakom čase 
„sadne“, začnú sa osadzovať spevnené plochy 
a prvky na hranie či športovanie najmenších 
detí. Pribudne mobiliár, teda lavičky i koše, 
upravia sa prístupové chodníky a zostávajúca 
betónová plocha pre šport starších detí. Nebu-
de pritom vyrúbaný ani jeden strom.

„Celá investícia sa možno obstarávala dlh-
šie, ako sme zvyknutí, ale bola korona a neskôr 
problémy so zdražovaním stavebného mate-
riálu, no verím, že ľudia ocenia, že sa opäť niečo 
stavia, čo o nové funkcie doplní výbavu Košút,“ 
nádeja sa poslanec.

V tejto mestskej časti sa v ostatných rokoch 
opravovali cesty i chodníky, upravovali parko-
viská, a keď sa dorobia športoviská, veľkému 
sídlisku už v zásade nebude chýbať nič zo zák-
ladnej výbavy, ktorú občania potrebujú pre bež-
ný život a ktorú môžu poslanci svojou prácou 
ovplyvniť.

Každá zmena potrebuje tolerantných ľudí
„Verím, že ľudia, ktorí kritizujú premenu jed-
noduchého miesta na športovanie na inkluzív-
ne ihrisko, po jeho dokončení zmenia názor 
a uznajú, že zdravé deti si môžu vybrať miesto 
na hru či šport hoci aj o ulicu ďalej, no hendi-
kepovaným sa tento výber zužuje,“ pripomína 
D. Steindl.

„V každej rodine sa môže stať, že dôjde k úra-
zu dieťaťa či k vážnej operácii a na nejaký čas 
bude takéto dieťa potrebovať osobitný priestor 
na pohyb a hru s rovesníkmi. Ihrisko so špeciá-
lnymi prvkami im túto potrebu môže zabezpe-
čiť. Chce to iba viac tolerancie a vzájomného 
pochopenia,“ uzavrel.

Viera Legerská

Podobné ihrisko, aké 
bude v Košútoch, už 
využívajú deti a ich rodičia 
v Sučanoch.
Foto: V. Legerská
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MČ STRED

V centre mesta aj počas prázdnin a dovole-
niek pokračovali práce podľa plánov poslan-
cov z výboru mestskej časti Martin-Stred. Na 
rekonštrukciu chodníkov bolo investovaných 
255 000 €, nové hracie prvky na detských ihris-
kách vyšli na 25 000 €. Boli inštalované i nové 
bezpečnostné zábradlia a vyznačovali sa aj 
priechody pre chodcov. Pokračovalo sa aj s vý-
sadbou drevín.

(RED)

V lete pokračovala obnova
chodníkov a detských ihrísk

Foto: Bruno Horecký

 Na Tajovského ulici zrekonštruovali celý chodník aj 
s novými bezbariérovými nájazdami.

Poškodený chodník na Ul. P. O. Hviezdoslava bol 
obnovený, pribudlo aj nové stojisko pod smetné 
nádoby, čoskoro bude náhradná alejová výsadba 
stromov.

Aj na detskom ihrisku na Ul. Björnsonovej boli 
doplnené nové hracie prvky – visiace hojdačky 
a šmýkačka.

Na Štúrovom námestí dokončili nátery kovových 
plôtikov a urobili novú výsadbu živého plota okolo 
detských ihrísk.

Poškodený chodník na Novomeského ulici bol 
zrekonštruovaný od plavárne až po internát JL FUK.

Nové bezpečnostné zábradlie nainštalovali kvôli 
bezpečnosti chodcov na križovatke ulíc Škultétyho 
a P. Mudroňa.

V areáli ZŠ P. Mudroňa pribudli tri nové vonkajšie 
fitnes prvky, ktoré budú využívať žiaci školy aj na 
hodinách telesnej výchovy.

Zrekonštruovali aj najdlhší chodník zo zámkovej 
dlažby na Prednádraží – na Ul. Daxnerovej, smerom 
k železničnej stanici.

Fotografia vľavo: Pred 
MŠ Tajovského vznikol 
nový priechod pre 
chodcov, ktorý bude 
slúžiť najmä deťom 
a ich rodičom.

Fotografia vpravo: 
V okolí bytovky na 
Ul. Štefánika 72 (pri 
parkovisku pri kine 
Strojár) obnovili 
asfaltový povrch na 
troch chodníkoch.
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Má to svoju postupnosť, aby sa nestalo, že po 
ukončení prác na námestí by opätovne vznikol 
problém s potrubím a infraštruktúrou.

„Aj keď to na krátky čas narušilo komfort 
v dodávkach vody pre ľudí v bytových domoch, 
je rozumné urobiť takúto opravu teraz, nie ne-
skôr, keď bude vynovené námestie. Predíde to 
zbytočným rozkopávkam v budúcnosti,“ dôvo-
dí poslanec a predseda výboru mestskej časti 
Zdenko Kozák.

Nastáva obrat k lepšiemu
Námestie bude revitalizované podľa projektu, 
ktorý je schválený. Ako sme už informovali, do-
stal podporu aj z eurofondov v približnej hod-
note 670-tisíc eur. Je to ďalšia z väčších investícií 
v tejto mestskej časti za posledné roky. Prestav-
ba sa tak zaradí medzi významné investície, ku 
ktorým patrí výstavba centra sociálnych služieb 
pre seniorov i dokončenie tréningovej ľadovej 
plochy pri zimnom štadióne.

„Posledných dvanásť rokov sa do tejto mest-
skej časti väčšie investície neumiestňovali, ak sa 
niečo robilo, išli na to peniaze z mestského roz-
počtu, poprípade z mimoriadnych investícií, kto-
ré sa podarilo zabezpečiť,“ komentuje poslanec 
a dodáva, že obrat ho teší, lebo konečne aj táto 
mestská časť prestala byť odsúvaná pre dôvod, 
že financie mesta treba využiť tam, kde sú po-
trebnejšie.

MČ PODHÁJ- STRÁNE

S revitalizáciou Námestia protifašistických 
bojovníkov sa začne v polovici augusta
Dominantnou aktivitou v mestskej časti Podháj-Stráne je výmena 
horúcovodných potrubí v okolí Námestia protifašistických bojov-
níkov a následne, okolo 15. augusta, by sa malo začať s revita-
lizáciou námestia.

Aj napriek snahe poslancov R. Kollára, T. Ig-
načáka, S. Šucha a Z. Kozáka sa nie vždy poda-
rilo priority mesta presmerovať na Podháj či do 
Strání.

V mestskej časti sa ale v ostatných rokoch po-
darilo aspoň opraviť niektoré cesty a chodníky, 
aj to pomohlo k zlepšeniu bývania ľudí. Tento 
rok sa obnovovali a osadzovali nové prvky aj na 
niektoré detské ihriská pri bytových domoch.

Ľudí vyrušujú nádoby na odpad
Ako povedal Zdenko Kozák, momentálne 
poslanci hľadajú riešenie, ako prebudovať 
stojiská na smetné nádoby, ktoré sú najmä na 
Gorkého ulici postavené na chodníkoch v blíz-
kosti vozovky a komplikujú pri odvoze odpadu 

dopravu. Východiskom by bolo vybudovanie 
stojísk na kontajnery vo výklenkoch na chod-
níkoch. Úprava by nemusela byť zložitá, stačilo 
by zapíliť časť plochy chodníka, vyasfaltovať ju 
a uložiť na ňu kontajnery. 

Uľahčilo by sa tak ukladanie odpadu do nich 
a zrýchlil odvoz na ceste, ktorá je dopravne veľ-
mi frekventovaná. Zjednodušilo by to aj prácu 
ľudí z Brantnera, ktorí teraz musia ťažké nádoby 
prácne skladať z chodníka na cestu a následne 
uložiť späť. „Chce to dohodu, financie a ochotu 
na realizáciu,“ uzatvára poslanec.

Cesta okolo ZŤS akoby bola zarúbaná
Jednou z ďalších tém, ktoré sú v mestskej časti 
zrelé na vyriešenie, je oprava cesty okolo are-
álu bývalej ZŤS. Už niekoľko rokov je vo veľmi 
zlom stave, pritom ide o jedinú cestu, ktorá sa 
využíva na obchádzku v prípade havárií a zápchy 
na hlavných ťahoch v okolí. Ak by sa podarilo 
cestu zrekonštruovať, mohla by tade v prípade 
potreby premávať aj mestská doprava smerom 
na Bystričku, Jahodníky, centrum, ale aj autobu-
sy na Banskú Bystricu a ďalej von z mesta. To je 
ale už téma pre budúcich poslancov, ktorých si 
ľudia zvolia pri najbližších voľbách.

Na stene bytovky je nový mural
Obyvateľom, ale aj návštevníkom tejto mestskej 
časti neunikol nový mural, ktorý oživil stenu jed-
nej z bytoviek v susedstve „kruháča“ pri vstupe 
na Podháj-Stráne. Pozorné oko diváka v jeho 
obsahu nájde upútavku na Martinské hole 
a možnosti, ktoré toto stredisko nad mestom 
poskytuje. Dielo OZ Crea autorov Martina Hrí-
ba a Branislava Urbánka výrazne oživilo túto 
lokalitu. A hoci nejde o lacnú záležitosť, stála 
okolo 5-tisíc eur, prispela na ňu kultúrna komi-
sia mestského zastupiteľstva, oživuje prostredie 
a lahodí oku. Jana Cikhartová

Cestu okolo ZŤS často využívajú aj cyklisti. No číhajú 
na nej aj hlboké výtlky.
Foto: Jana Cikhartová

Kontajnery na Gorkéhoulici sú osadené tak, že 
komplikujú zber i zvoz odpadu.
Foto: Jana Cikhartová

Mural na Podháji lahodí oku a navedie návštevníka na 
Martinské hole.
Foto: Jana Cikhartová
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V Záturčí pribúda mobiliár na 
detských ihriskách. Vzniklo do-
konca aj úplne nové pri psom 
parku, ktoré už čoskoro budú 
môcť obyvatelia mestskej časti 
naplno využívať.

Posledné týždne sa poslancom mestskej časti 
Záturčie, ktorí pracujú v zložení Tomáš Zano-
vit, Martin Makovník, Róbert Gajdoš a Michal 
Uherčík, darí postupne ukončovať rozrobené 
aktivity, ktoré mali naplánované v tomto vo-
lebnom období.

Pribúda najmä mobiliár na detských ihris-
kách. V troch zrevitalizovaných vnútroblo-
koch na uliciach Nahálku, Rovnianka a Ma-
kovického už kompletne doplnili hracie prvky 
pre deti. Vzniklo dokonca celé nové detské 
ihrisko pri formujúcom sa psom parku v loka-
lite určenej na relax. Použilo sa na to približne 
30-tisíc eur.

Sídlišťania môžu byť spokojní, lebo napriek 
nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá bloko-
vala práce počas dvoch rokov, sa predsa len 
teraz darí realizovať plány, ktoré museli dva 
roky čakať.

Aj psí park postupne nadobúda finálne kon-
túry. V areáli sa podarilo zasiať trávu, teraz ale 
potrebuje „spoluprácu“ prírody a vlahu, aby sa 

MČ ZÁTURČIE

Rozrobené plány sa postupne darí posúvať do finále

zeleni začalo dariť a práca nevyšla nazmar. Do-
plnia tu ešte koše na exkrementy a priestor pre 
domácich miláčikov bude takmer kompletný.

V mestskej časti teraz pracujú na príprave 
presunu objektov do správy športových zaria-
dení, aby prevzala nad areálom starostlivosť.

A ešte jedna novinka sa v Záturčí pripravu-
je. A síce výmena „vrchnákov“ na zberných 
nádobách doteraz určených na plasty za tie, 
ktoré budú určené na zber papiera. Odkedy sa 
plastové obaly od nápojov vykupujú, v kontaj-
neroch na plast je takmer prázdno. Rokovania 
o výmene prebiehajú.

Jana Cikhartová

V lokalite určenej na relax pri 
formujúcom sa  psom parku vzniklo 
nové detské ihrisko.
Foto: J. Cikhartová

Na detských ihriskách vo vnútroblokoch ulíc Nahálku, Rovnianka a Makovického pribudol nový mobiliár.
Foto: J. Cikhartová

Nové hracie prvky chvália deti i rodičia. Dlho 
očakávané sa stalo skutočnosťou, v štyroch 
lokalitách mestskej časti Priekopa, konkrétne 

MČ PRIEKOPA

Aj deti v Priekope sa už hrajú
na vylepšených ihriskách

na Dullovej, Čajkovského, Dolinského ulici a aj 
v areáli SIM boli na detských ihriskách dopl-
nené nové hracie prvky, ktoré potešia menšie 

i väčšie deti. „Medzi doplnenými hracími prv-
kami sú pružinové hojdačky, lanové balančné 
prvky, mostíky, plošiny, ďalej lanová pyramída, 
dvojveža so šmýkačkami, schodíkmi a mostom, 
oceľové hojdačky s klasickým sedákom i ko-
lískovým sedákom. Z rozpočtu mestskej časti 
sme na tento účel vyčlenili cca 90-tisíc eur. Sa-
mozrejme, v týchto investíciách chceme spolu 
s kolegami P. Kašubom, S. Thomkom, P. Von-
som a M. Hudecom ďalej pokračovať aj v bu-
dúcnosti,“ povedal Ľubomír Vaňko, poslanec 
a člen výboru mestskej časti Priekopa.

Staré hracie prvky, ktoré môžu byť pre deti 
rizikové, sa budú postupne z ihrísk odstraňo-
vať. Samozrejme, po dohode so správcami 
bytových domov, lebo niekde ich obyvatelia 
využívajú napríklad na prášenie kobercov a su-
šenie.

Jana Cikhartová

Výraznou obmenou prešlo aj ihrisko na 
Dolinského ulici v blízkosti základnej 
školy.
Foto: Roman Kopka
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MČ ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Od polovice júla majú už aj seniori a seniorky 
z Ľadovne svoje vlastné klubové priestory, ktoré 
môžu kedykoľvek využívať na spoločné stretá-
vanie sa a rôznu záujmovú činnosť. V niekdajšej 
Slovenskej reštaurácii už okrem slávnostného 
otvorenia, na ktorom im primátor Martina Ján 
Danko odovzdal kľúče, stihli za krátky čas zor-
ganizovať „Čaj o piatej“ a zdravotnícke okienko 
o zdravom životnom štýle.

Bolo to ďaleko
„Do denného centra na Škultétyho ulici, kde 
sme sa občas stretávali, je to napríklad z Mazú-
rovej ulice na Ľadovni približne 3 700 krokov, 
čo je okolo 2,5 kilometra. Niekomu sa to ne-
musí zdať veľa, ale pre seniorov, ktorí už majú 
ťažkosti s chôdzou a zvažujú každý krok, to 
bolo dosť. Aj preto som na okresnom sneme 
Jednoty dôchodcov na jar vystúpila s príspev-
kom, že na Ľadovni nemáme klubové priestory. 
Informovala som aj pána primátora, ktorý na 
našu požiadavku rýchlo zareagoval a za tri me-
siace sme sa už stretli v pekných a dôstojných 
priestoroch. Všetkých nás to potešilo, navyše 
je to veľmi pozitívny impulz pre aktivity nášho 
klubu, doslova sme pookriali,“ povedala Helena 
Pullmannová, predsedníčka ZO JDS Ľadoveň.

Klub z Ľadovne má vyše 120 členov a čle-
niek, no kapacita nových priestorov je menšia. 
Problém to však nie je. „Máme viaceré záuj-
mové skupiny, ktoré nie sú až také početné. 
Niekto hrá stolové hry, iní naši členovia sa zas 
venujú napríklad ručným prácam. Navyše klub 
máme k dispozícii sedem dni v týždni prakticky 
od rána do večera, takže každý si v ňom svoje 

Seniori a seniorky z Ľadovne sa 
dočkali vlastných klubových priestorov
Nadväzovať nové vzťahy a utužovať staršie má pre dôchodcov osobitný význam.

miesto nájde. A na výročnej členskej schôdzi 
sa stretávame v Čiernej pani,“ podotkla Helena 
Pullmannová.

Už bol najvyšší čas
Primátor Ján Danko povedal, že seniori a se-
niorky z Ľadovne si svoje priestory už dávno 
zaslúžili.

„Ľuďom na dôchodku dobre padne, keď sa 
môžu navzájom stretávať, nadväzovať nové 
vzťahy, resp. utužovať tie staršie. Ak sa kon-
takty prerušia, často potom prichádzajú rôzne 
choroby a komplikácie, izolovanosť a aj depre-

sia. A tomuto všetkému treba predchádzať. 
Napríklad aj stretávaním sa v klube seniorov. 
Som rád, že Ľadovčania už majú svoje klubové 
priestory v blízkosti svojho bydliska a verím, že 
sa v nich budú cítiť čo najlepšie.“

Pani Želmíre Mišutovej sa nové priestory klu-
bu páčia. Napokon, nie sú pre ňu až tak ne-
známe, keďže v tejto obchodnej pasáži kedysi 
v papiernictve pracovala.

„Aj preto je mi to tu blízke. Máme to krásne 
a som šťastná. Inak, máme dobrý klub, rada ho 
navštevujem, navzájom si rozumieme a verím, 
že to takto aj ostane.“ Roman Kopka

Dlhé roky vlečúci sa problém s parkovaním na 
Stavbárskej ulici 3 - 9 v Jahodníkoch je vy-
riešený a miesto starých vrakov, ktoré približne 
pred dvomi mesiacmi navozil na parkovacie 
miesta majiteľ pozemkov, už  parkujú autá ľudí 
z bytovky.

Patovú situáciu pomohol vyriešiť Martin Kalnic-
ký, predseda VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomča-
ny. Inicioval odkúpenie pozemkov od ich majite-
ľa, s ktorým obyvatelia spomínanej Stavbárskej 
ulice nevedeli nájsť spoločnú reč.

Nové priestory pokrstili seniori 
a seniorky aj prípitkom.

Foto: Roman Kopka

Našli riešenie, ktoré pomohlo ľuďom z bytovky

„Pozemky s výmerou 1 009 m2, na ktorých sa 
vytvoria riadne parkovacie miesta, za 80 720 € 
odkúpila spoločnosť Turiec a. s., ktorá má v Mar-
tine na starosti parkovací systém. Treba tiež po-
znamenať, že kúpa bola odobrená i vedením 
mesta,“ vysvetľoval Martin Kalinický.

„Keby sme mali tých 20 parkovacích miest vy-
budovať, tak by nás to stálo približne rovnako. 
Ešte dodám, že v severnej časti objektu pribud-
ne ďalších 17 parkovacích miest,“ doplnil infor-
máciu predseda VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tom-
čany. (KP)

Obyvatelia Stavbárskej ulice 
v Jahodníkoch už majú kde zaparkovať 

svoje autá.
Foto: Roman Kopka
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MČ SEVER

Niekedy všetko dlhšie trvá, akoby si ľudia 
predstavili, no keď sa dospeje k úspešnému 
výsledku, na všakovaké komplikácie, ktoré 
rôzne stavebné úpravy spôsobujú, sa rýchlo 
zabudne.

„Dobre nám to tu pred našou bytovkou 
vyas faltovali, napokon, už bol najvyšší čas. 
Chodník bol riadne poškodený a museli sme 

Čo sa pred časom avizovalo, 
to sa aj počas leta urobilo
Okrem obnovy detských ihrísk, renovácií ciest a chodníkov bola 
na Severe odstránená aj burina z dlažby na Námestí  francúzskych 
partizánov.

sa stále pozerať pod nohy, aby sme sa na ne-
jakom výmoli nepotkli.

Aj cesta bola po daždi samá kaluž, upchávali 
sa aj kanály. Hádam už budeme mať niekoľko 
rokov pokoj, no ešte novotu nepreverila búrka, 
tak uvidíme,“ zhodli sa obyvateľky bytovky na 
Jilemnického ulici Júlia Slováková a Jitka Lošá-
ková.

Vylepšené komunikácie
„Opravy komunikácií, ktoré sme aj s kolegy-
ňami Zitou Sekerkovou, Zuzanou Vonsovou 
a Zuzanou Badovou vo výbore mestskej časti 
naplánovali, už máme za sebou. Po rozkopáv-
kach od plynárov sa aj ich pričinením zrekon-
štruoval chodník na Jilemnického ulici oproti 
kasárňam, no aby sa vynovil komplexne aj do 
celej šírky, museli sme sumou cca 25-tisíc eur 
prispieť i z nášho rozpočtu. 

V tejto časti na začiatku sídliska sme dali 
opraviť aj chodník na Tomášikovej ulici v blíz-
kosti Pamätníka SNP. A zrenovovala sa aj cesta 
a chodník na Jilemnického ulici v jednosmerke 
od Martimexu. Teší nás, že úpravami prešla aj 
komunikácia na Severnej ulici neďaleko ka-
tastra,“ povedal Jozef Krištoffy, predseda VMČ 
Martin-Sever.

Na problém s pieskoviskom rýchlo 
zareagovali
Tak ako na všetkých sídliskách i na Severe sa 
počas leta dopĺňali hracie prvky na detské ih-
riská. V parku na Jilemnického ulici pri fontáne 
pribudla zostava v tvare hradu s tobagánom, 
vežičkou so šmýkačkou, ktorá je prepojená 
s hlavnou vežou lanovým mostíkom a prístu-
povými lezeckými prvkami. 

Menšie problémy nastali pri výmene piesko-
viska, keď veľké bolo nahradené malým. Neču-
do, že sa to stretlo aj s kritikou.

„Aj nás to zaskočilo, no okamžite sme sa 
postarali o nápravu a deti už majú k dispozícií 
pieskovo s plochou 25 m2,“ vysvetľoval Jozef 
Krištoffy.

Nové hracie prvky sa inštalovali i na Kozma-
nautovej ulici a ako sa avizovalo nové ihrisko 
vzniklo i pri dopravnom ihrisku. Staré i po-
škodené prvky, ktoré boli v jeho areáli, budú 
odstránené, čím sa zvýši bezpečnosť cyklistov, 
kolobežkárov i chodcov.

„Najbližšie sa sústredíme na vybudovanie 
centrálneho ihriska vo východnej časti sídliska, 
teda v okolí Ulice Rumunskej armády,“ povedal 
Jozef Krištoffy.

Neďaleko bytového domu Severia, v blíz-
kosti ulíc Družstevnej a Školskej, boli osadené 
lavičky a aj cvičiace prvky pre seniorov.

„No a dobrou správou je tiež to, že na Ná-
mestí Francúzskych partizánov bola pracov-
níkmi Sociálneho podniku odstránená burina, 
ktorá vytŕčala z dlažby,“ informoval na záver 
debaty Jozef Krištoffy. Roman Kopka

Zatiaľ to podľa Jitky 
Lošákovej (vľavo), ktorá 
býva na Jilemnického 
ulici, vyzerá dobre, no 
kvalitu renovácie chodníka 
a cesty podľa nej ešte 
preverí búrka.
Foto: Roman Kopka

Tak takáto 
toboganová 
šmýkačka má 
u detí 
jednoznačný 
úspech.
Foto: Roman 
Kopka
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Stretnutie generácií. Aj takto by sa dalo cha-
rakterizovať kultúrno-spoločenské a športové 
podujatie, ktoré organizátori – mesto Martin, 
sociálno-zdravotná komisia a komisia životné-
ho prostredia, verejného poriadku a požiarnej 
ochrany MsZ v Martine, nazvali Skvelý prázdni-
nový deň.

Každý si prišiel na svoje
A názov podujatia skutočne odrážal atmosféru, 
ktorá sa prvý augustový piatok niesla areálom 
SIM-u v Priekope, do ktorého zavítali stovky ľudí 
a to nielen z Martina. Pripravený program spo-
jil seniorov s najmladšou generáciou a na svoje 
si nepochybne prišli aj rodiny s deťmi. „Každý 
si prišiel na svoje. Niekoho potešilo vystúpenie 

Skvelý prázdninový deň nebol len 
v názve podujatia, ľudia si ho naozaj užili
Pandémia koronavírusu stopla viacero pripravovaných akcií. Tie sa 
po uvoľnení opatrení v lete konečne naplno rozbehli.

Priekopčanky, speváčok Križanovej a Wagnero-
vej, ďalších zaujali šermiari z formácie Bella Tor-
res, ktorý predviedli i pestrú ohňovú šou. Potlesk 
od publika si vyslúžili tanečníci z Deep Dance 
clubu. Nepochybne lákadlom pre mnohých boli 
aj sokoliari s prehliadkou vtáctva, ktorých zabez-
pečila Zuzana Badová. Bokom neostali ani via-
ceré martinské športové kluby – atléti, hokejisti, 
florbalisti, ktoré pripravili pre deti viaceré hry. 
Čas si pre Martinčanov našiel aj špičkový hoke-
jista z NHL Rišo Pánik a nemálo ľudí odchádzalo 
domov s jeho autogramom,“ priblížila program 

zaujímavej akcie Tatiana Červeňová, viceprimá-
torka mesta Martin.

Verejnosť zaujali svojou prezentáciou aj mest-
skí policajti, technikou dobrovoľní hasiči a nie-
čo zo svojho remesla predviedli aj zdravotnícki 
záchranári. „Dlhšie obdobie sme sa aj na sociál-
no-zdravotnej komisii zaoberali myšlienkou, ako 
spojiť starších ľudí s tými najmladšími. Pandé-
mia koronavírusu nám v tom dlho bránila, ale 
konečne prišiel čas, kedy sme mohli zorganizo-
vať takého podujatie. A spokojnosť ľudí, ktorí sa 
spolu stretli, nám len potvrdila opodstatnenosť 
tohto kroku,“ povedal Martin Hudec, predseda 
sociálno-zdravotnej komisie MsZ v Martine.

Ľubomír Vaňko, ktorý do príprav podujatia 
zapojil aj skupinu dobrovoľných hasičov, zdô-
raznil, že areál SIM je vhodný na takéto typy 
podujatí a oplatí sa ho ďalej zveľaďovať. „Prišli 
sme sem viac-menej náhodou.  Najmä deti si 
prišli na svoje, zapojili sa do súťaží, povyhrávali 
aj nejaké ceny, dobre sa zabávajú, doslova si to 
užívajú. My sme si vychutnali kultúrne vystú-
penia, navzájom sa poropzprávali, dobre nám 
to veru padlo. Je to pekný a najmä vydarený 
prázdninový deň,“ povedala Lenka Bartáková.

Dar pre záchranárov
Ale neostalo len pri zábave, organizátori podu-
jatia zdravotníckym záchranárom odovzdali aj 
dve kardio kreslá, ktoré sa využívajú na prenos 
najmä imobilných pacientov z domov, bytov 
a poschodí pri prevoze sanitkou do alebo zo 
zdravotníckych zariadení.
 Jana Cikhartová

Roman Kopka

Fotografia vľavo: 
Zástupcovia 
organizátorov podujatia 
darovali záchranárom 
tzv. kardio kreslá.
Foto: Roman Kopka

Fotografia vpravo: Decká 
sa vybláznili aj v pene, 
ktorú im nachystali 
hasiči.
Foto: Roman Kopka

Medzi Martinčanov zavítal 
aj Richard Pánik, hokejista 
z NHL.
Foto: archív mesta Martin
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Scénická žatva v Martine prežila vojnu, viacero 
režimov, zmeny názvov aj celosvetovú pandé-
miu. Vrcholný festival neprofesionálneho divad-
la a umeleckého prednesu s medzinárodnou 
účasťou má sto rokov. Bude ho sláviť v Martine 
na prelome augusta a septembra. Martinčania 
sa môžu počas festivalových dní tešiť na množ-
stvo sprievodných pojatí, ktoré uzatvoria kultúr-
ne leto a odprevadia ho do kultúrnej jesene.

Aj tento výnimočný stý ročník festivalu or-
ganizuje Národné osvetové centrum, tentoraz 
v dňoch 30. augusta až 4. septembra. Okrem ví-
ťazných ochotníckych inscenácií z postupových 
súťaží Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FE-
DIM či Hviezdoslavov Kubín uvedie aj inscenácie 
zahraničných profesionálnych kolektívov, ale aj 
tri divadelné výstavy, tvorivé dielne s profesio-

Sviatok neprofesionálneho divadla - 
Scénická žatva oslavuje storočnicu  

KOMENTÁRANINY 
MILANA LECHANA Čo-to na úvod

Každé leto sa márne snažím schudnúť do pla-
viek. Tento rok to urobím inak. Rozhodol som 
sa, že priberiem do plávacieho kolesa.

Ako zistíte, že bude pekný august?
Muchy lietajú v plavkách.

Suseda z Podhája
- Dnes mi na dvere zaklopal akýsi pán a pýtal 
sa, či neprispejem na výstavbu nového kúpa-
liska. Tak som mu dala pohár vody.

Leto s knihou
W. Shakespeare: Reuma a Júlia
M. Kukučín: Rysovala jalovica

E. Hemingway: Starec a móres
K. H. Mácha: Jáj

Inzertný kútik
Prijmeme ihneď plavčíka. Značka: Musí ve-
dieť plávať.

Pikoška z Ulice Nade Hejnej
Otec: - Ty si sa na streche opaľovala úplne 
nahá.
Dcéra: - Nie, mala som slnečné okuliare.

Čo-to na záver
Najviac zblíži rodinu, keď cez prázdniny idú 
deti do tábora, matka do kúpeľov a otec zo-
stane doma.

nálnymi lektormi či letné divadelné kino. Novin-
kou bude aj udeľovanie individuálnych ocenení 
najlepším ochotníckym tvorcom.

Galavečer s hereckými a divadelnými 
osobnosťami
Súčasťou programu bude aj slávnostný zábavný, 
poučný a spomienkový galavečer k 100. výročiu 
festivalu, ktorý pripravuje režisér Jozef Krasula. 
Vystúpia v ňom mnohé vzácne herecké a diva-
delné osobnosti.

Program festivalu sa bude odohrávať na 
oboch scénach Slovenského komorného divad-
la, v BareMuseum, Záhrade SNM a Bielom stane 
na Divadelnom námestí. Centrum mesta bude 
ale aj priestorom pre množstvo sprievodných 
podujatí. Kým festival Dotyky a spojenia v júni 

štartuje kultúrne leto v Martine, Scénická žatva 
a jej sprievodné podujatia dávajú za ním prázd-
ninovú bodku. Do ich prípravy sa zapojili mesto 
Martin, SKD, Turčianske kultúrne stredisko, 
Kultúrna scéna Martin, občianske združenia 
a miestni podnikatelia.

Divadlá, koncerty, dielničky, upútavky na 
námestí
V pláne sú koncerty nielen divadelných hudob-
níkov, umelecké trhovisko či pouličné divadlo, 

Na storočnicu Scénickej 
žatvy už teraz na 

Divadelnom námestí 
upozorňujú panely 

odkazujúce na jej históriu.
Foto: V. Legerská
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KULTÚRNE MENU 

Už tento piatok Desmod. Do Amfika nás 
tento piatok (19. 8.) pozýva kapela Desmod. 
Jej koncert sa začne o 20.30 h. Predtým o 19. 
h vystúpi Ervín Olešňan a po Desmode o 22. h 
Elán Revival Martin.

Pozvánka k susedom. 150 rokov trate Zvo-
len – Vrútky si nadšenci železnice pripome-
nú 20. augusta. Historický parný vlak ťahaný 
Zeleným Antonom vyštartuje z Vrútok o 8.15 
h (Martin o 8.25 h) a do Zvolena má príchod 
o 10.30 h. Šľachtičná potiahne parný vlak zo 
Zvolena o 12.10 h, do Martina historický vlak 
príde o 16.39 h.
O hlúpej žene. V záhrade Turčianskej ga-
lérie bude 21. augusta o 16. h na deti čakať 
Divadlo Portál s rozprávkou O hlúpej žene.
Venované Vítovi Hejnému. V Záhrade 
SNM sa 30. augusta o 18. h uskutoční ďalší 
z koncertov projektu Odkazy III. Organizátori 
zo Združenia turčianskych muzikantov a Štú-
dia Pivnica ho venujú spomienke na matema-
tika a pedagóga Víta Hejného. Divákom sa 
predstavia mezzosopranistka Lucia Duchoňo-
vá, klavirista Maroš Klátik a huslista Juraj Tom-
ka.
Chuťovky pre fajnšmekrov. Team Revival 
MT, Drozďo & Demex vystúpia 26. augusta 
o 20. h na Divadelnom námestí. O deň nato – 
v sobotu 27. augusta – bude to isté miesto 
taktiež o 20. h patriť koncertu Gun n‘ Roses 
Tribute Slovakia.
Šou plná megatrikov a humoru. Takú 
predvedie deťom Šaško Fjodor 28. augusta 
o 16. h v záhrade Turčianskej galérie.
Dožinky v skanzene. Oslava zberu úrody, 
ukážky spracovania obilia, vrátane ručného 
mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných 
jedál z obilnín – toto je v skratke program mo-
notematickej nedele v Múzeu slovenskej dedi-
ny v martinských Jahodníckych hájoch. Usku-
toční sa 28. augusta do začiatkom od 10. h.
Miro Jaroš v Amfiku. Známy slovenský 
spevák, účastník prvej slovenskej Super Star, 
Miro Jaroš, ktorého tvorba sa sústreďuje na 
detského poslucháča, sa so svojím Tobogan 
turné so Seditkami zastaví 2. septembra o 17. 
h aj v martinskom Amfiku. Príďte sa zabaviť 
a možno aj trochu zabudnúť, že prázdniny sa 

detské divadelné dielničky a detské predstave-
nia, ale aj novinka Fest jedlo – čo je gastrofestival 
ponuky renomovaných martinských reštaurácii.

„Storočnica Scénickej žatvy všetkých motivo-
vala k väčšej spolupráci a zaangažovanosti. A to 
sa týka nielen mesta a jeho inštitúcií, ale aj kraj-
ských či mestských organizácií, podnikateľské-
ho a tretieho sektora,“ hodnotí martinský diel 
programu tohtoročnej Scénickej žatvy poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Martine a predseda 
komisie kultúry Martin Lechan.

Kým v minulosti sa v príprave sprievodného 
programu najviac angažovalo Turčianske kul-
túrne stredisko ako garant postupových súťaží 
vrcholiacich Scénickou žatvou, tohto roku sa 
k organizácii pripojilo viac inštitúcií a mesto 
s kultúrnou komisiou už vo výzvach na financo-
vanie projektov uprednostnilo motiváciu Scé-
nickou žatvou.

„Spolupráca medzi nimi sa začala formovať 
už začiatkom roka, vrcholila v ostatných troch 
mesiacoch a je dôkazom toho, že aj v Martine 
je možné spojiť sily a nápady a vytvoriť zmes 
kvalitných podujatí,“ pochvaľuje si poslanec.

Tohto roku vrcholné podujatie amatérskeho 
divadla cez viaceré aktivity mesto podporilo su-
mou viac ako 20-tisíc eur, pričom vo veľkej čas-
ti organizátorskej práce sa angažuje martinská 
Kultúrna scéna. Na základe dohody s Národ-
ným osvetovým centrom vytvorila pestrú po-
nuku koncertov, detského divadla, pouličného 
divadla, ktoré sa budú odohrávať prevažne na 
Divadelnom námestí. Tento kvalitný kultúrny 
program, určený pre všetky vekové kategórie 
návštevníkov, má za cieľ nielen upozorniť na 
Scénickú žatvu, ale aj pozvať ľudí do centra 
mesta a ozvláštniť im záver prázdnin.

Fest jedlo nasýti telo i dušu
„Novinkou žatvy je gastronomický festival Fest 
jedlo. Uskutoční sa 1. septembra na Divadelnej 
ulici a bude spojený aj s ponukou remeselných 
pivovarov,“ pozýva M. Lechan. Dodáva, že môže 
ísť o zárodok tradície, keďže viaceré sloven-
ské mestá majú už vo svojej ponuke podobné 
podujatia kombinované aj s kultúrnym progra-
mom.

„Je štátny sviatok, všetko zatvorené, ľudia 
môžu v centre stráviť pekný deň, a pritom sa 
ponúknuť špecialitami martinských reštaurá-
cií a pobudnúť pri dobrom jedle a občerstvení 
s rodinou a priateľmi a ešte si k tomu pozrieť 
kvalitnú divadelnú či hudobnú produkciu,“ opi-
suje motív podujatia, pod ktoré sa organizátor-
sky podpisuje OZ Spoznaj Turiec a Potraviny 
Zrnko.

Nezabudnite! Prelom augusta a septem-
bra v Martine opäť privítame najstarší festival 
ochotníkov v Európe. Spolu so sprievodnými 
podujatiami stojí za upozornenie výraznou far-
bou vo vašom prázdninovom diári.

Viera Legerská

končia a školský rok už začína.
Unitátne nálezy v Múzeu Andreja Kme-
ťa. Do konca októbra si môžete pozrieť vý-
stavu Skameneliny – Kamenná kronika Zeme. 
Dozviete sa viac o vzniku fosílií, ich zacho-
vaní, spôsoboch výskumu či vývoji života na 
Zemi.
Fotografia v meste – Odrazy slávností. 
Na martinskej pešej zóne je inštalovaná vý-
stava fotografií, ktorú inšpirovala výzva odzr-
kadliť atmosféru XXXVIII. ročníka Turčian-
skych slávností folklóru, ktoré sa uskutočnili 
v závere júna. Výstava potrvá do 10. októbra.
Leto v múzeu. Slovenské národné mú-
zeum v Martine pripravilo pre návštevníkov 
tvorivé dielne. V chládku kamennej budo-
vy Etnografického múzea sa tvorivé stredy 
uskutočnia v čase od 10. do 16. h. Presnejšie, 
po lete plnom remesiel je ešte 17. a 24. 8. 
naplánované podujatie Šnúrky a tkanice a 
Pečieme netradične.
Peter Trmos vybral Jaroslava Vodrážku. 
Dielom mesiaca august je Vodrážkov Kristus. 
Významný český ilustrátor, grafik a maliar, 
ktorý v rokoch 1923 až 1939 pôsobil v Mar-
tine, sa okrem iného podieľal na založení 
najstaršieho detského časopisu Slniečko 
a uviedol v ňom dnes už ikonickú postavičku 
Smelého Zajka. Grafický dizajnér Peter Trmos 
je členom OZ Parta – Kultúrna platforma, 
ktorá sa snaží o vytvorenie kultúrnej identity 
Martina.
Rozprávkové prázdniny. Turčianska 
knižnica pripravila počas prázdnin pre naj-
menších čitateľov pestrý program spojený 
s rozprávkovými príbehmi. Rozprávkové 
prázdniny vrcholia v auguste dvoma pozván-
kami na Kvak a Čľup: Stratený gombík (17. 8. 
o 9. h) pre deti od 3 do 5 rokov a podujatím 
Rozprávkový chodníček (18. 8. o 9. h) pre 
detí od 6 do 10 rokov.
Vystavuje TuFoFím. V TKS 16. augusta 
sprístupnia výstavu, ktorá je reprezentatív-
nym výberom tvorby Turčianskeho fotogra-
fického tímu, ktorý spája turčianskych ne-
profesionálnych fotografov. Tematický záber 
výstavy, ktorá bude trvať mesiac, je široký – 
od klasickej krajinárskej fotografie cez doku-
mentárnu až k experimentálnej fotografii.
Za obrazom na celé leto. V martinskej 
Turčianskej galérii je inštalovaná edukačná 
výstava Za obrazom prispôsobená detské-
mu divákovi. Jej cieľom je predstaviť diela zo 
zbierok Turčianskej galérie v interaktívnom 
prostredí poskytujúcom experimentovanie 
a individuálne bádanie. Predstavuje diela 
Želmíry Duchajovej Švehlovej, Milana Laluhu, 
Mikuláša Galandu, Jozefa Mužilu a Andreja 
Barčíka.

(VL)
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FUTBAL, III. LIGA - SKUPINA ZÁPAD

Martinským futbalistom síce nevyšiel výsled-
kovo premiérový zápas v novej súťaži, no 
chuť si napravili hneď vzápätí, keď si tri body 
doviezli z Bánovej. Fomat prešiel aj cez 1. kolo 
Slovenského pohára a v ďalšom si zmeria sily 
s Bytčou.

MŠK Fomat Martin – Veľké Ludince 0:1 (0:1)
Gól: 38. Orávik. MARTIN: Hažer – T. Ďungel, 
Tomka, Brodňan, Niemchaninov – M. Siva, Ce-
niga – Líška (66. Garaj), Barčík, Mlynár (74. Sati-
na) – Almaský (74. Dinga).
Pavol Šuhaj, tréner Martina: „Chlapcom na-
priek prehre nemám čo veľmi vyčítať. Možno 
nám chýbala lepšia výstavba útoku najmä vo 
finálnej fáze. Hráči však dreli, bojovali, aj počas 

Čo doma stratili,
vonku získali späť 

prestávky medzi polčasmi bolo na nich vidieť 
odhodlanie nepriaznivý stav zvrátiť. Nepodarilo 
sa to napokon, výsledok je pre nás aj trochu kru-
tý, ale to, čo sme teraz doma stratili, pokúsime 
sa získať vonku."

Bánová – MŠK Fomat Martin 1:2 (0:1)
Góly: 61. Jasenovský, resp. 40. Ceniga a 80. 
Almaský. MARTIN: Hažer – T. Ďungel, Tomka, 
Brodňan, Garaj – M. Siva, Ceniga – Mlynár (62. 
Líška – 90. Dinga), Barčík, Satina – Almaský (85. 
Chupáň).
Pavol Šuhaj, tréner Martina: „Hrali sme orga-
nizovane, hráči perfektne dodržiavali stanove-
nú taktiku a nerozhádzal nás ani vyrovnávajúci 
presný zásah domácich. Naopak, cieľavedome 

sme išli ďalej za tromi bodmi. Potešilo ma, ako si 
hráči, ktorí predtým neboli v základe, zastali svo-
je miesto, čo je pre zdravú konkurenciu v tíme 
nepochybne plusom. Na margo nášho prvého 
gólu ešte musím povedať, že sme ho strelili po 
akcii, ktorú v príprave na zápas vymyslel Miro 
Barčík, poctivo sme ju na tréningu pilovali a pri-
nieslo to zaslúženú odmenu."

Slovenský pohár, 1. kolo
Liesek – MŠK Fomat Martin 1:2 (0:1)
Góly: 55. Kubás, resp. 24. Ceniga a 64. D. Kulich. 
MARTIN: Raček – T. Ďungel, Siva, Tomka (46. D. 
Kulich), Brodňan (46. Mlynár) – Garaj, Ceniga – 
Satina (86. Chupáň), Dinga, Lanko – Almaský (74. 
Líška).
 Roman Kopka

Text pod foto:
Nová sezóna je tu, Martin v dvoch doterajších zápasoch získal 

tri body.
Foto: MŠK Fomat Martin/Rado Coufal

Za Ľudom Lettrichom

Sú správy, ktoré s vami zalomcujú a ktorým 
nechcete uveriť. Žiaľ, jedna taká mimoriadne 
smutná nás zastihla uprostred leta - 20. júla, 
kedy nás navždy vo veku 77 rokov opustil Ľudo 
Lettrich. Sadol si v ten deň na bicykel a už sa 
domov nevrátil. Aj to charakterizuje jeho pova-
hu. Bol mimoriadne aktívny, nedokázal len tak 
obsedieť, stále musel niečo robiť. Aj preto sme 
ho týždeň čo týždeň počas víkendov, no nielen 
tých, vydávali s fotoaparátom v ruke na rôznych 
podujatiach. Spoločenských, kultúrnych, ale naj-
mä športových. Aj keď sme na takej či onakej 
akcii či zápase priamo neboli, dokázal nám jeho 
fotkami, o ktoré sa s ľuďmi delil i na sociálnej 
sieti, dokonale priblížiť atmosféru gólov, bodov 

i sekúnd. Objektívom zachytil mnohé príbehy 
ľudí a aj neopakovateľné udalosti, ktoré i novi-
ny od neho desaťročia preberali. V posledných 
rokoch najmä, povedané po starom, Život Turca, 
kde s ním aj autor týchto riadkov spolupracoval. 

Bol skvelým fotografom i dokumentaristom. Ľuda 
Lettricha sme však poznali aj ako pedagóga, kto-
rého charakterizovala človečina, neskôr riaditeľa 
Stredného odborného učilišťa obchodu a služieb 
v Martine, niekoľkonásobného poslanca mar-
tinského mestského zastupiteľstva, zanieteného 
športovca, no najmä ako usmievavého a dobrého 
človeka, ktorý nadovšetko miloval svoju rodinu.

Úprimnú sústrasť najbližším – manželke Majke, 
dcére Miriam a vnučke Eli v deň poslednej rozlúč-
ky, ktorá sa konala 26. júla na cintoríne v Turčian-
skych Tepliciach, vyjadrili stovky ľudí. „Aj to nebo 
poriadne zaplakalo,“ vyjadrili sa mnohí, keď sa 
počas pohrebu spustil silný lejak Všetci sa určite 
zhodli, že od nás odišiel vzácny človek a priateľ, 
na ktorého sa nezabúda.

Česť jeho pamiatke. Roman Kopka

Foto: archív ĽL

PRÍCHODY A ODCHODY
Počas krátkej prestávky medzi sezónami do-
šlo aj v martinskom tíme k viacerým zme-
nám. Tréner Pavol Šuhaj, ktorý pokračuje pri 
kormidle Fomatu, môže počítať so službami 
i skúsenejších hráčov, ktorí majú za sebou 
aj prvoligovú minulosť. Stred poľa vystuží 
37-ročný Matej Siva, ktorý naposledy ako 
hrajúci tréner viedol Sučany, a z Bešeňovej 
do Martina prestúpil odchovanec ružom-
berského futbalu Mário Almaský, od ktoré-
ho sa očakávajú najmä góly. Káder posilnili 
aj mladí hráči, v minulej sezóne pôsobiaci 
v Kysuckom Novom Meste: Tomáš Brodňan, 
Andrej Ceniga a Andrej Chupáň. Naopak, 
s Fomatom sa rozlúčila pätica hráčov: Artem 
Radchenko, Lukáš Turčina, Peter Jasenovský. 
Richard Šesták a Martin Dauda.

Nová sezóna je tu, Martin v dvoch doterajších 
zápasoch získal tri body.
Foto: MŠK Fomat Martin/Rado Coufal
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Aj keď do začiatku Slovenskej hokejovej ligy 
ostáva viac ako mesiac, súťaž štartuje v so-
botu 24. septembra, martinskí hokejisti sa už 
na nový ročník poctivo pripravujú. Na ľad po 
krátkej dovolenke vykorčuľovali 1. augusta.

Zverenci trénerov Daniela Babku a Jána Ta-
bačeka už majú za sebou aj úvodný prípravný 
duel, keď v domácom prostredí zdolali veľké-
ho rivala zo Žiliny 4:1.

Súpera dorazil Miloš Fafrák
O úvodný gól Turčanov sa postaral obranca 
Bobček, potom sa gólovo blysla nová martin-
ská posila Tyczyński, ktorá odpovedala na vy-
rovnávajúci presný zásah hostí. Vlkov, ktorí sa 
opäť netaja najvyššími ambíciami, potom v 9. 
a 35. min dorazil dvomi gólmi Miloš Fafrák.

„Keďže sa naše mužstvo oproti minulej se-
zóne veľmi nezmenilo, niektoré situácie ostali 
zautomatizované. Víťazstvo nás teší, ale v zá-
sade ešte o nič nejde a treba makať ďalej,“ po-

Martinskí hokejisti vstúpili do 
prípravy výhrou nad Žilinou
Nový ročník Slovenskej hokejovej ligy sa začne 24. septembra 
a hneď v 1. kole HK Vitar Martin privíta práve Žilinčanov. Bude to 
začiatok ako hrom.

vedal dvojgólový strelec, ktorý ťažil i z osved-
čenej spolupráce s Murčekom a Tiainenom.

Tréner Martinčanov Daniel Babka po úspeš-
nom zápase pochválil dobrý pohyb mužstva, 
ocenil aj to, že jeho zverenci strelili pekné góly.

„Väzby fungovali, bolo vidieť, že hráči, ktorí 
spolu hrávali, si to vedeli hodiť. Predovšetkým 
prvá formácia, ale aj ostatné päťky ukázali svet-
lé momenty. Formácia Paulíny – Tyczyński – 
Poliaček sa ukazuje ako veľmi kreatívna. Sa-
mozrejme, musíme myslieť i na obranu, chceli 
sme hrať jednoducho, nie u nás v pásme. Toto 
sa nám celkom darilo, pomohli nám strelené 
góly,“ hodnotil duel Daniel Babka.

Na margo súpera domáci kormidelník po-
vedal, že Žilinčania boli tiež strelecky aktívni 
a celkovo bolo podľa jeho slov stretnutie vy-
rovnané. Zápas tak rozhodla vyššia efektivita 
Martinčanov.

Nový tréner Žilinčanov Kanaďan Jarrod 
Skalde priznal, že Martin vstúpil do zápasu ak-
tívnejšie a viac korčuľoval.

„Cítil som ale, že sme sa v priebehu zápasu 
zlepšovali a kontrolovali puk. Najmä v tretej 
tretine sme trávili viac času v útočnom pásme.“

Čo hokejistov ešte čaká?
Odveta bola na programe v Žiline, v utorok 
16. augusta po našej uzávierke. Martinčanov 
v príprave ešte preverí Spišská Nová Ves, hrá 
sa u súpera 23. augusta. V rámci Slovenské-
ho pohára Martin na domácom ľade privíta 
9. septembra Prešov a potom 13. septembra 
cestuje do Humenného.

„Z programu nám vypadli dva zápasy s Ca-
pitals Bratislava, ktorý len nedávno oznámil 
ukončenie svojej činnosti. Radi by sme tieto 
zápasové výpadky nahradili, uvidíme, či sa 
nám podarí niekoho dohodnúť,“ vysvetľoval 
Daniel Babka.

Prvý majstrovský zápas odohrajú Martinča-
nia v Žiline a vysielať ho bude i TV JOJ na svo-
jom športovom kanáli.

„Je to extra motivácia na úvod sezóny a aj 
perfektná reklama na I. hokejovú ligu,“ myslí 
si Daniel Babka.

Iba pár zmien v kádri
Káder mužstva sa ešte do začiatku sezó-
ny môže meniť, no podstatné je, že martin-
ský tím, ktorý má za sebou úspešnú sezónu 
2021/2022, zostal pohromade.

Mužstvo opustili obranca Pacalaj, namieril si 
to do Žiliny, a fínsky útočník Huhtela, ktorého 
zlanárila Dubnica.

„Získali sme rovnocenné náhrady, obranu 
posilní Marcel Petran (prichádza zo Žiliny, je 
odchovancom Liptovského Mikuláša) a Poliak 
Damian Tyczyński, ktorý vlani hral v Spišskej 
Novej Vsi a Dubnici,“ povedal Milan Murček, 
riaditeľ HK Martin.

Roman Kopka

HK VITAR MARTIN –  
ŽILINA 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Góly: 1:25 Bobček (Dírer, Nauš), 7:14 
Tyczyński (Poliaček, Paulíny), 8:52 Fafrák 
(Tiainen, Murček) a 34:52 Fafrák (Murček, 
Paulíny), resp. 5:36 Danielčák (Nahál-
ka, Dudáš). MARTIN: Glosár – Charvát, 
Dvořák, Lavička, Bobček, Petran, Krem-
paský, Belica, Nemec – Fafrák, Murček, 
Tiainen – Siakeľ, Dírer, T. Nauš – Paulíny, 
Tyczyński, Poliaček – Juščák, Sleziak, Ďu-
rina.

Hokej je po prestávke 
späť. Martinskí 
hokejisti mali po prvom 
prípravnom zápase dôvod 
na radosť, doma zdolali 
Žilinu.
Ilustračné foto: Igor Pĺž
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Mesto Martin
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného 

miesta
METODIK ŠKOLSTVA

Náplň práce:
- plnenie úloh v rámci preneseného výko-
nu štátnej správy v oblasti školstva,
- príprava podkladov a participácia na 
tvorbe koncepcií v oblasti školstva,
- odborné a metodické poradenstvo 
a koordinovanie odborných činností 
v oblasti školstva,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväz-
ných právnych predpisov v oblasti škol-
stva, výchovy a vzdelávania a školského 
stravovania v školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta,
- príprava podkladov k návrhu rozpočtu 
za zverenú oblasť, zodpovednosť za jeho 
dodržiavanie, spracovanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie na stravu, školské po-
môcky pre deti predškolského veku a pre 
žiakov ZŠ v hmotnej núdzi, zabezpečenie 
ich vyúčtovania,
- vedenie agendy dotácií poskytovaných 
mestom v oblasti školstva, vzdelávania 
a mládeže, participácia na príprave pro-
jektov, dotácií a grantov v spolupráci 
s príslušným oddelením.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pe-

dagogické zameranie
- pedagogická činnosť najmenej  
5 rokov (priama výchovno-vzdelávacia 
činnosť v zariadeniach, ktoré uskutoč-
ňujú školský vzdelávací program alebo 
výchovný program)
- znalosť legislatívy v oblasti samo-
správy, z oblasti školstva a riadenia 
škôl a školských zariadení, všeobecné 
záväzné nariadenia mesta týkajúce sa 
zverenej oblasti

Ponúkame:
- možnosť vzdelávania, možnosť prí-
pravy a realizácie vlastných projektov,
- stabilné sociálne prostredie, systém 
benefitov, príspevok zamestnávateľa 
na doplnkové dôchodkové sporenie, 
v kolektívnej zmluve zapracovaný 13. 
a 14. plat

Platové podmienky:
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 
553/2003 Z. z. – základná zložka mzdy 
od 1051,50 – 1261,00 € v závislosti od 
počtu rokov započítanej praxe, osobný 
príplatok, štvrťročné odmeny.
Podrobné informácie o výberovom 
konaní na www.martin.sk, sekcia voľné 
miesta.
Lehota na podávanie prihlášok: do 
25. 08. 2022
Kontakt:
Ing. Katarína Pacnerová
Tel.: 043/4204210, mobil 0905 735 336, 
e-mail: pacnerova@martin.sk

Máme štedré benefity
pre každého.

V mobilnej aplikácii VšZP 

s Peňaženkou zdravia MAXI získate:

AŽ 120 €
AJ NA JEDNU

NÁVŠTEVU 
ZUBÁRA

AŽ 100 €
NA OKULIAROVÝ

RÁM PRE DETI
AJ DOSPELÝCH

AŽ 450 €
NA STROJČEK

NA ZUBY PRE DETI

VIAC AKO

200 €
PRE MAMIČKY

A BÁBÄTKÁ

NASLEDUJTE SRDCE
A PRIDAJTE SA K NÁM

vszp.sk
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