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Súrne opravy sú už
urobené, no školy
potrebujú viac peňazí

Chceme, aby novú 
nemocnicu ľudia lepšie 
poznali a tešili sa na ňu
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Iba v tomto roku na sanovanie
havarijných situácií treba  
v martinských školách viac ako 
450-tisíc eur.

Prvý pacient bude môcť bránou
zdravotníckeho komplexu na Veľkej 
hore prejsť v roku 2026. Ak pôjde 
všetko podľa plánu.



MARTINSKÉ NOVINY2 SPRAVODAJSTVO

Vydáva Televízia Turiec, s. r. o., Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 31647308 * Adresa redakcie: Moskovská 
1, Martin * Šéfredaktor: Roman Kopka * Redakčná rada: Bruno Horecký, Renata Habrunová, Zuzana Kal-
manová. * Redakcia: redakcia@martinskenoviny.sk * Vychádza ako dvojtýždenník v náklade 23 000 kusov * 
Tlač: Vltava Labe Média, a. s., Olomouc * Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek 
použitie časti alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov a fotograf ií akýmkoľvek mechanickým 
alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je 
zakázané. Samostatne nepredajné.* Redakcia nezodpovedá za právnu stránku a obsah inzerátov a za ob-
sah príspevkov od externých prispievateľov. EV 5932/20, ISSN 2729-7632.

MARTINSKÉ
NOVINY

Nebolo to tak dávno, čo mali mnohí Martinča-
nia o stave ciest v meste, bez ohľadu na to, kto 
ich spravuje, zlú mienku. Poškodených úsekov 
bolo priveľa, plátali sa len najhoršie časti, kom-
plexne sa problém dlho neriešil.

Ľudia kritizovali najmä deravú vozovku na 
mestskom okruhu, ktorá veľa utrpela najmä 
po tom, keď pri rekonštrukcii obchvatu cez 
mesto prechádzali aj ťažké nákladné vozidlá.

V zlom stave bol najmä úsek od Hotela Tu-
riec po odbočku na plaváreň na Hviezdosla-
vovej ulici, ale aj na druhej strane v západnej 
časti spomínaného okruhu na Ulici Červenej 
armády, Ambra Pietra a Mudroňovej.

Nerobí sa len pred voľbami
„Už v roku 2019 sme mali množstvo rokovaní 
s ministerstvom dopravy i so Slovenskou sprá-
vou ciest, aby sa situácia s cestami v Martine 
začala riešiť. Hovorilo sa o veľkom tendri na 
opravu vozoviek z Martina až po Turček, no 
zišlo z neho. No aj tak sa v zimných mesiacoch 
opravila časť od Martimexu po OC Galéria,“ 
pripomenul Ján Danko, primátor Martina.

V lete 2020, po tom, čo bola ukončená re-
konštrukcia horúcovodov, došlo aj na opravu 
kritizovanej vozovky na Hviezdoslavovej ulici 
v časti od Hotela Turiec po Živenu.

Bokom neostali ani mestské cesty
Do opráv svojich ciest v rámci I. etapy sa pusti-
lo aj mesto. V roku 2019 bola vynovená vozov-
ka na Stavbárskej ulici v rozsahu takmer 6-tisíc 
m2, o rok neskôr aj časť vozovky na Ulici Nade 
Hejnej v smere od mesta hore na Ľadoveň.

 Z investícií v období rokov 2019 – 2022 ešte 
spomeňme renováciu vozovky v Košútoch na 
Ulici Dúbravca, v Priekope na Medňanského 
ul. a Kolónii Hviezda, v časti Podháj-Stráne sa 
asfaltový koberec položil na Hollého ul., Hrdi-
nov SNP, na Ul. mládeže, na Ul. Žingora, v MČ 
Stred na Ul. V. P. Tótha a A. Kmeťa, na Ul. Heč-
kovej či Červenej armády. V Záturčí sa obnovila 
cesta na Hlbokej ulici, na Severe na Severnej ul.

A oprava martinských ciest pokračuje aj po-
čas tohto leta, na konci augusta finišovala roz-

Stav martinských vozoviek sa mení k lepšiemu, 
vo veľkom sa opravujú aj chodníky
Slovenská správa ciest investovala do martinského mestského okruhu viac ako dva milióny eur, bo-
kom neostalo ani mesto pri oprave svojich komunikácií.

siahla rekonštrukcia veľkej časti martinského 
okruhu, ktorý je v správe Slovenskej správy 
ciest. Najprv sa renovovali vozovky na oboch 

stranách v Košútoch a na Severe, potom sa 
cestári presunuli k Ulici Ambra Pietra a M. R. 
Štefánika v okolí sokolovne. Posledná etapa 

Rekonštrukcia vozovky na Jesenského ulici pri ZŠ na 
Ul. Nade Hejnej.
Foto: Roman Kopka

Opravený je už aj chodník, tiež na Jesenského ulici, 
ktorý je spolovice určený i cyklistom.
Foto: Ján Farský
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komplexných opráv sa presunula na Jesenské-
ho ulicu až po odbočku na Ľadoveň na Stav-
bárskej ulici. Prevažne vo večerných a nočných 
hodinách došlo aj na roky čakajúcu obnovu 
vozovky na Kohútovej ulici v blízkosti tržnice 
a Národného cintorína.

„Oprava je vykonávaná v rámci projektu 
Obnova ciest I. triedy, v Martine ide o rozsah 
opráv v dĺžke 3,15 km za cca 1,96 milióna eur 
bez DPH,“ informoval Martin Guzi, hovorca 
SSC.

Primátor Ján Danko podotkol, že aj za touto 
rozsiahlou investíciou sú úspešné rokovania 
s ministerstvom dopravy, SSC a najmä predse-
dom parlamentu Borisom Kollárom.

„Nadviazali sme na spoluprácu z roku 2019 
a ďakujem všetkým, ktorí sa na nej podieľali. 
Jej výsledkom sú vynovené vozovky na hlav-
nom vnútornom martinskom ťahu,“ zdôraznil 
šéf martinskej radnice.

Od začiatku júna sa vo veľkom vo všetkých 
mestských častiach opravujú aj cesty a chod-
níky, ktoré spravuje mesto Martin.

Na tento účel bolo len v tomto roku vyčlene-
ných z rozpočtu mesta 1,4 milióna eur, 200-ti-
síc do každej mestskej časti. Ďalšie milióny eur 
išli na opravy v období rokov 2019 – 2021.

Počas tohto leta sa napríklad zrenovova-
li ďalšie vozovky v Košútoch na Štefunkovej, 
Galandovej či Rázusovej ulici, v mestskej časti 
Podháj-Stráne na Golianovej a Gorkého ulici, 
v strede časť cesty na M. R. Štefánika.

Upravené chodníky Martinčania evidujú na 
každom sídlisku. Úplne nový bol nedávno vy-
budovaný pri Tescu na Ľadovni, zrenovovaný 
na konci Hviezdoslavovej ulice, na Novomes-
kého od plavárne hore k internátu lekárskej fa-
kulty, takisto na Jilemnického na Severe, ďalšie 
vo vnútroblokoch v Záturčí. Robilo sa aj v Ko-
šútoch či na Podháji, rovnako tak v Priekope 
vo vnútrobloku Ul. M. Dullu.

Už bol najvyšší čas
Zásadnou úpravou pred pár dňami prešiel aj 
tzv. cyklochodník na Jesenského ulici v celej 
svojej dĺžke.

„Na strelnicu pod Ľadovňou jazdím na bi-
cykli a prechádzam Jesenského ulicou. Ten 
chodník bol dlho rozbitý, popraskaný, musel 
som si dávať pozor na jamy. Teraz je v perfekt-
nom stave a jazdí sa po ňom skvele,“ pochva-
ľoval si známy tréner strelcov Ján Zemko.

Potom ešte dodal, že o opravách ciest sa 
rozpráva aj s kamarátmi.

„Jeden z nich, ktorý jazdí pravidelne autom, 
mi spomenul, že najviac rozbitá bola križovat-
ka pri OC Galéria a Obchodnej akadémii. Vši-
mol som si, že sa už opravuje, takže aj kamarát 
bude veľmi spokojný. Inak, všetko sa to robí 
plynule a ani premávka veľmi netrpí,“ povedal 
na záver Ján Zemko.

Roman Kopka

Utorok 30. augusta, už po našej uzávierke, bol 
posledným dňom, kedy bolo možné podať kan-
didačné listiny pre voľby do orgánov samosprá-
vy. Uskutočnia sa v sobotu 29. októbra od 7. 
do 20. h. Okrem komunálnych volieb, v ktorých 
budeme rozhodovať o primátoroch miest, sta-
rostoch obcí a poslancov mestských či obecných 
zastupiteľstiev, sa v tento deň uskutočnia aj kraj-
ské voľby.

V Martine sa v závere augusta zoznam kandi-
dátov na primátora rozšíril. O ďalší štvorročný 
mandát sa bude uchádzať aj súčasný šéf martin-
skej radnice Ján Danko.

Vyhlásil, že v našom meste napriek dvojročnej 
pandémii a rôznym povinnostiam, ktoré štát na 
samosprávu v tejto súvislosti naložil, máme za 
sebou mnohé projekty. Okrem iného novú eko-
logickú MHD, nové športoviská, vynovené cesty 
a chodníky, budujú sa domovy pre seniorov 
i detské jasle. Podľa jeho slov bolo preinvesto-
vaných viac prostriedkov, ako vo všetkých dote-
rajších volebných obdobiach, a napriek tomu sa 
úroveň úverovej zaťaženosti znížila o 20 percent.

„Mnohé rozbehnuté projekty treba dokončiť, 
vrátane novej martinskej nemocnice, aby čo naj-
skôr slúžila pacientom,“ i takto odôvodňoval Ján 
Danko svoju opätovnú kandidatúru.

O post primátora sa bude uchádzať aj Jozef 
Petráš, ktorý sa podľa jeho vyjadrení už desať 
rokov ako profesionál venuje presadzovaniu ve-
rejného záujmu po celej Európe. V tejto oblasti 
radí mimovládnym organizáciám i samosprá-
vam.

„Aby sa nepresadzovali záujmy politických 
strán, aby sa netunelovalo, nekradlo, aby sa do 
verejných záležitostí zapájali občania. A bol by 
som rád, keby to takto fungovalo aj v mojom 
rodnom Martine,“ povedal pre TV Turiec Jozef 
Petráš.

Bude to len súboj mužov?
O primátorskú stoličku v Martine sa budú uchádzať viacerí kan-
didáti. Pred uzávierkou pribudli ďalšie mená. Zoznam sa do polno-
ci 30. augusta ešte mohol rozšíriť.  

O podaní kandidatúry na post primátora 
Martina veľmi vážne uvažoval aj Marek Belák, 
ktorého tiež v tejto záležitostí oslovila naša 
partnerská TV Turiec. 

„Aj keď som sa ešte definitívne nerozhodol, 
smerujem k tomu, zbieram si podpisy. Oslo-
vujú ma ľudia, aj takí, ktorých nepoznám, že 
nemajú koho voliť a hovoria mi poď aj ty. Ja 
som bol prvé štyri roky poslancom, trošku som 
to možno viac prežíval, snažil som sa aktívne 
vystupovať a časť ľudí to zrejme oslovilo.“

V apríli v spoločnosti predsedu SaS Richarda 
Sulíka a ďalších lídrov strany ohlásil kandidatú-
ru na post primátora Michal Uherčík, poslanec 
MsZ v Martine. Vyhlásil, že mesto kontinuálne 
roky upadá a chce to zmeniť. Podľa jeho slov 
spolu so svojím tímom rozpracúva jedenásť 
oblastí, ktoré verejnosti postupne predstaví.

Ešte v minulom roku v decembri kandidatú-
ru na primátora mesta Martin ako prvý ohlásil 
Martin Kalnický, ktorý je tiež poslancom Mest-
ského zastupiteľstva v Martine. 

Pri tejto príležitosti vtedy uviedol, že kam-
paň bude viesť pozitívne, konštruktívne a ne-
konfliktne. Zároveň oznámil, že bude kritický 
k veciam, ktoré si kritiku zaslúžia a ktoré by 
robil úplne inak.

Kandidovať na primátora Martina bude aj 
Stanislav Thomka, oznámil to v júni. Vtedy 
vyhlásil, že je rodený Martinčan, pozná všetky 
ulice mesta a aj problémy, ktorým samospráva 
čelí, pričom je pripravený ich riešiť. Jeho hlav-
ným cieľom je, aby sa zvýšila kvalita života ľudí 
v Martine a aby boli opäť hrdí na svoje mesto.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na 
primátorov, starostov a poslancov mestských 
a obecných zastupiteľstiev musí byť zverejne-
ný najneskôr 4. októbra.

(KP)

V komunálnych 
voľbách 
rozhodneme aj 
o tom, kto v Martine 
obsadí na radnici 
primátorskú stoličku.
Foto: archív mesta 
Martin
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Prvý pacient môže bránou novej Univerzitnej 
nemocnice sv. Martina na martinskej Veľkej 
hore prejsť v roku 2026. Bude to desať rokov 
po tom, čo sa na Jesseniovej lekárskej fakulte 
UK sformovala prvá konkrétna vízia jej výstav-
by. 

O tom, čo tomu predchádzalo, ako sa pro-
jekt nemocnice budúcnosti vyvíjal a čo všetko 
nositeľov investície a mesto Martin čaká v naj-
bližších mesiacoch, hovoríme s hlavnou koor-
dinátorkou projektu Univerzitnej nemocnice 
sv. Martina Martinou Antošovou a členmi jej 
tímu – projektovými manažérmi Ľubomírom 
Pepuchom a Marekom Dubeňom.

Poďme úplne na začiatok. Čo motivovalo 
vznik myšlienky vybudovať v Martine 
novú nemocnicu?
M. Antošová: O tom, že by sa v Martine moh-
la postaviť nová nemocnica, sa začalo nahlas 
hovoriť na Jesseniovej lekárskej fakulte (JLF 
UK) približne v roku 2016. Vtedy stál na jej čele 

Chceme, aby novú nemocnicu ľudia 
lepšie poznali a na nové služby sa tešili
Projektoví manažéri M. Antošová, Ľ. Pepucha a M. Dubeň hovoria o míľnikoch prípravy jej výstavby   

profesor Ján Danko.  Oslovilo nás Minister-
stvo financií SR, ktoré pripravovalo strategické 
zámery pre Európsku investičnú banku (EIB). 
Kedže sa im návrh páčil, následne sme komu-
nikovali priamo s EIB, s ľuďmi, ktorí v rámci 
Európy pracovali na strategických projektoch 
v zdravotníctve. 

Na ich podnet sme vytvorili projekt vý-
skumnej nemocnice, ktorá bola na vtedajšie 
slovenské pomery neštandardným typom pro-
jektu. Na základe odporučení EIB, ktorá projekt 
priebežne posudzovala, a v súlade s jej odporu-
čeniami, sme proces prípravy výstavby rozbehli 
tak, že sme sa za necelé dva roky dostali do 
štádia uznesenia vlády, ktorá nám v roku 2018 
pridelila prvé peniaze na prípravu projektu.

Použili ste termín výskumná nemocnica. Čo 
si treba pod ním predstaviť?
M. Antošová: Vo vyspelom svete je trendom, 
že kvalitná zdravotná starostlivosť v nemocnici 
by mala byť podložená výsledkami výskumu, 
vývoja a inovácií. To znamená, že pacient si za-
slúži, aby sa pri jeho liečbe aplikovalo to, čo je 
momentálne dostupné na trhu – v diagnostike, 
operatíve, liečbe aj v následnej starostlivosti. 
Hoci pojem výskumná môže znieť abstraktne, 
treba si pod ním predstaviť moderný spôsob 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý je 
postavený na výsledkoch aplikovaného výsku-
mu a klinického skúšania procesov či produk-
tov súčasnej medicíny. Takéto služby pacient 
v novej martinskej nemocnici dostane.

Znamená to, že pacient by sa mal pripraviť 
na prelomové zmeny?
M. Antošová: Zmeny treba očakávať, aj pre-
lomové, ale treba si uvedomiť, že tento trend 
sa uplatňuje už aj v existujúcej Univerzitnej ne-
mocnici v Martine. 

Ako jediná na Slovensku je zapojená do celo-
európskeho projektu s názvom Transformácia 
systému zdravotníckej starostlivosti, v rámci 
ktorého pôsobí takmer 40 krajín a ktorého zá-
kladným pilierom je aplikácia takej medicíny, 
ktorá je podopretá najnovšími poznatkami. 
Toto európske partnerstvo je dôkazom toho, že 
Slováci nie sú členmi Únie iba na papieri, ale že 
sa tu formujú rovnaké štandardy poskytovania 
zdravotnej starostlivosti ako v iných krajinách 
Európy.

V čom sa bude nová nemocnica v Martine 
líšiť od tej existujúcej?
M. Antošová: Okrem novej stavby, priestorov, 
medicínskeho a obslužného zázemia je rozdiel 
hlavne vo všetkých procesoch jej fungovania, 
teda v manažovaní pacienta, ale aj personálu. 
Jednoducho povedané, v novej nemocnici ne-
bude pacient chodiť za lekárom, ale lekár za 
pacientom. Procesy na jednotlivých oddele-
niach sú navrhované tak, že o pacienta, ktorého 
prijmeme na lôžko, sa bude v jeho izbe starať 
tím lekárov. K dispozícii bude diagnostika – la-
boratórna i zobrazovacia, pacient už nebude 
musieť objednávať vyšetrenia a termíny sám, 
tento servis za neho urobí nemocnica. Formuje 
sa aj fungovanie zdieľaných ambulancií v pre-
dĺžených zmenách, aby na vyšetrenie mohli 

Budovu nemocnice projektanti 
formovali vo vzťahu 

k prírodnému prostrediu, 
vrátane urbanistického kontextu 

priestoru Veľkej hory.
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prísť popoludní aj pacienti, ktorí na ne nemôžu 
prísť v štandardnom čase.

Spomínali ste aj manažovanie personálu…
M. Antošová: Všetky procesy v novej nemoc-
nici sú nastavené konkrétne pre potre-
by jednotlivých oddelení. Platí, že 
lekár je odborník špecialista, kto-
rý sa má venovať zdravotnému 
problému pacienta a vyriešiť 
ho a sestra bude kľúčový 
člen tímu, ktorý má s ním 
primárny kontakt a bude sa 
o neho starať. Na každý pro-
ces máme napojenú aj určitú 
technológiu. Nastavenie pro-
cesov je výsledkom niekoľko-
mesačnej práce, v rámci ktorej 
sme spolupracovali s renomovanou 
konzultačnou firmou, identifikovali 
sme každý proces v nemocnici – od 
príjmu pacientov cez elektronic-
ký záznam, starostlivosť na lôžku a spoluprácu 
špecializovaných ambulancií až po stravu a prá-
cu sestry s tabletom, dokonca aj s možnosťou, 
aby pacient mohol do systému zadávať 
niektoré údaje o postupe liečby aj 
sám. Do výsledného návrhu sme 
zhrnuli nielen poznatky z roz-
hovorov s lekármi a zdravot-
níckym či nezdravotníckym 
personálom, ale aj pacient-
ske organizácie, aby sme sa 
na každý proces pozreli aj 
z pohľadu pacienta.

Bolo od začiatku jasné, kde 
bude nová nemocnica stáť?
Ľ. Pepucha: Vízia komplexu škol-
ských, vedeckých a zdravotníckych 
pracovísk na Veľkej hore sa formo-
vala viac rokov. Od začiatku mala 
pevné miesto v susedstve dekanátu 
JLF UK, biomedicínskeho centra a pripravovanej 
biobanky. Nemocnica je vyvrcholením menších 
investičných akcií v tomto priestore, je nosným 
projektom celej vízie.

Ako postupovali práce na projekte?
Ľ. Pepucha: Keď sa na JLF UK a v Univerzitnej 
nemocnici Martin rozhodlo, že sa ide pracovať 
na projekte novej nemocnice, jej prvú architek-
tonickú štúdiu spracovali miestni projektanti. Po 
konzultáciách s expertmi z EIB a odporučení, aby 
sme zásadným spôsobom zmenili prístup sme-
rom k príprave novej nemocnice s kompletným 
zázemím zdravotníckej starostlivosti postavenej 
na najnovších trendoch medicíny, začali práce 
na zadaní architektonickej súťaže. V prostredí 
lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice sa 
sformovala pracovná skupina, ktorá spracovala 
zadanie a podmienky súťaže. Spolupracovali 

sme aj so Slovenskou komorou architektov, kto-
rá nám okrem iného pomohla vyskladať porotu 
z renomovaných, od zadávateľov nezávislých, 
odborníkov, aby súťaž bola pre architektov za-

ujímavá.

Vo verejnosti sa vie, že 
projekt novej Univerzitnej 

nemocnice v Martine 
získal cenu CE.ZA.AR… 
Zopakujme si, za čo 
túto cenu udelili.
Ľ. Pepucha: Do 
súťaže prišlo 
14 návrhov, 

porota vy-
brala ná-

vrh Archi-
tektonického 
ateliéru Pan-
tograph Bra-
tislava. A áno, 

projekt získal v roku 2018 
cenu CE.ZA.AR v kategórii 
Patrón architektúry. Čo je špe-

ciálna cena, neudeľuje sa 
každý rok a náš projekt 

ju získal za ojedinelý 
úkaz odborného 

a inovatívneho 
prístupu pri tvorbe kon-
cepcie novej univerzitnej 
nemocnice, ktorý odpo-
ručili ako hodný nasledo-
vania pri prestavbe zdra-
votníctva v 21. storočí. 

Slovenská komora archi-
tektov pritom ocenila hlav-

ne komplexný postup tvorby 
koncepcie novej nemocnice, či už 
pri formovaní súťažných podmie-
nok, samotného zadania a výberu 
členov poroty. Výsledkom bol vý-

ber návrhu, ktorý zaručoval kvalitu architektúry 
vo verejnom priestore, čo sa v slovenskej praxi 
v minulých dekádach ešte nestalo.

V závere spomínaného roka, ako sme už 
spomenuli, dostala výstavba nemocnice 
zelenú v podobe prvých financií 
z ministerstva zdravotníctva…
Ľ. Pepucha: Áno, bolo to presne 19. decembra 
2018. Na základe návrhu vtedajšieho ministra 
zdravotníctva Tomáša Druckera vláda uvoľnila 
prvé dva milióny eur na projektovú dokumen-
táciu pre územné rozhodnutie a štúdiu realizo-
vateľnosti. Hotovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie sme prevzali v decembri 2020. Za 
tie necelé dva roky žiadny z ďalších štyroch mi-
nistrov zdravotníctva nevyslovil stopku projektu, 
no až do aktuálneho rozhodnutia, že z Plánu ob-
novy sa budú na Slovensku v prvej fáze budovať 

dve nemocnice – Rázsochy v Bratislave a ne-
mocnica v Martine, sme nemali istotu, že náš 
projekt dostane financie.

S akým pocitom váš tím prijal tento verdikt?
Ľ. Pepucha: Projektu sme verili. Rázsochy nik-
to nespochybňoval, kandidátov na druhú z ne-
mocníc bolo viac. Nikomu sa nedá vyčítať sna-
hu o financovanie takéhoto projektu, no náš 
bol v príprave najďalej. Stáli sme si za tým, že 
je kvalitný, dobre medicínsky i kapacitne nadi-
menzovaný, že procesy v ňom sú namodelované 

v zmysle najnovších postupov a štan-
dardov. Túto líniu sme držali celý 

čas a na konci dňa sa to ukáza-
lo ako správne riešenie, lebo 

bez ohľadu na to, čo pred-
ložili iní, všetky projekty sa 
posudzovali cez metodi-
ku s viacerými objektívne 
nastavenými kritériami 
s výsledným návrhom 
troch alternatív využitia 

financií z Plánu obnovy 
a odolnosti. V závere hod-

notenia sme boli vo všetkých 
alternatívach vo finálnej dvojke.

Kto dal meno novej martinskej 
nemocnici?

Ľ. Pepucha: Úplne na začiatku sme pracovali 
s názvom Nemocnica budúcnosti Martin. Vyjad-
roval to, čo sme chceli dosiahnuť – aby to bola 
nemocnica, ktorá by v sebe absorbovala naj-
novšie medicínske poznatky a uvádzala ich do 
praxe. Hoci tento trend chceme udržať aj po-
čas chodu nemocnice, predsa len po desiatkach 
rokov jej fungovania by mohol takýto názov na 
jej priečelí vyznievať trochu ironicky. Nepoviem 
vám autora, ale na novom názve – Univerzitná 
nemocnica sv. Martina – sme sa zhodli v projek-
tovom tíme na jednom z našich zasadnutí spo-
ločne. Rešpektuje históriu mesta Martin aj vývoj 
názvu samotného mesta, svätomartinskú sym-
boliku a je zrozumiteľný aj v cudzích jazykoch.

Vie sa už, ktoré kliniky a ktoré pracoviská 
sa zo starej presťahujú do novej 
nemocnice?
Ľ. Pepucha: Pôvodný zámer bol taký, že na 
Veľkej hore bude nemocnica pre dospelých 
a v pôvodnej univerzitnej nemocnici ostane 
nemocnica pre deti. V spolupráci s minister-
stvom zdravotníctva a Útvarom hodnoty za 
peniaze sme urobili analýzu viacerých alterna-
tív umiestnenia kliník a vyšlo nám, že aj ekono-
micky je prijateľnejšie postaviť jednu komplet 
novú nemocnicu.
M. Dubeň: V čase architektonickej súťaže sme 
ešte pracovali so štyrmi nadzemnými podlažia-
mi, teraz už pracujeme s dvoma podzemnými 
a siedmimi nadzemnými podlažiami. Odpoveď 

Martina Antošová

Marek Dubeň

Ľubomír Pepucha
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na vašu otázku teda je – na Veľkú horu sa bude 
sťahovať všetko.

Čo sa stane so starým areálom?
Ľ. Pepucha: Tejto otázke sa úmyselne vyhýba-
me, lebo máme dosť práce s novou nemoc-
nicou. Na finálny verdikt je ešte čas, lebo do 
otvorenia novej nemocnice ubehnú minimálne 
štyri roky a dovtedy sa rozhodne, čo so sta-
rým areálom. Takto sme dohodnutí s minister-
stvom zdravotníctva.
M. Antošová: Predpokladá sa, že by sa v ňom 
mohla riešiť dlhodobá a paliatívna starostli-
vosť. V akom rozsahu, to je dnes predčasné 
hovoriť. No časť areálu sa určite odpredá.

Čo sa dialo s plánmi výstavby nemocnice 
po roku 2020?
M. Antošová: Keď sme v roku 2020 prevzali 
projektovú dokumentáciu pre územné rozhod-
nutie, nebol to najvhodnejší čas pre rýchly po-
stup v plánoch. Menila sa vláda, prišiel covid, 
bolo zložité získať ďalšie financie. Akoby sme 
stále búchali na zatvorené dvere, no napriek 
tomu sme opakovane predstavovali projekt 
všade tam, kde by sme mohli získať finančnú 
podporu, aby sme ho dostali do ďalšej fázy 
realizácie. Popritom sme sa snažili využiť čas 
na ďalšie práce. Riešili sme digitalizáciu, tech-
nologické veci, dispozičné zmeny pre niektoré 
oddelenia oproti pôvodnému návrhu, snažili 
sme sa pomôcť súčasnej nemocnici, aby vedela 
lepšie nabehnúť na budúcu zmenu a pracovníci 
lepšie zvládli prechodné obdobie.
M. Dubeň: Dva roky – 2019–2020 – trvalo po-
sudzovanie projektu v procese EIA. Bola to kľú-
čová vec, pretože aj výsledok tohto posudzo-
vania náš projekt favorizoval pred ostatnými 
pri nedávnom rozhodovaní o jeho financovaní 
z Plánu obnovy.
Ľ. Pepucha: Dvakrát sme prešli hodnotením 
Útvaru hodnoty za peniaze. Bol to náročný 
proces, lebo nájsť kompromis medzi medicín-
skym pohľadom na vec a spôsobom uvažova-
nia úradníkov je náročné. No dopracovali sme 
sa ku kompromisu. Rovnako to bolo v prípade 
absolvovania štátnej expertízy na ministerstve 
dopravy a výstavby. Dlhé rokovania boli po-
chopiteľné. S takýmto typom projektov sa na 
Slovensku dlho nepracovalo, veď za ostatné 
desaťročia sa nemocnice u nás nestavali a ne-
boli skúsenosti.
M. Antošová: Treba to vnímať aj pozitívne. Po-
učili sme analytikov o medicíne a zdravotníckej 
praxi, čo pomôže projektom, ktoré pôjdu po 
nás. Vždy sme sa vedeli dohodnúť na akcepto-
vateľných riešeniach pre obe strany. Nakoniec, 
náš projekt bude prechádzať hodnoteniami 
opakovane, šanca na spresnenie ešte bude, keď 
budeme mať k dispozícii väčšiu mieru detailov.
M. Dubeň: Pre úrady ide o neštandardný 
projekt aj preto, lebo my ideme do verejného 

obstarávania na dodávateľa stavby s projekto-
vou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, 
bežne sa súťaží s dokumentáciou pre stavebné 
povolenie, resp. s tendrovou dokumentáciou. 
My budeme onedlho robiť verejnú obchodnú 
súťaž na dodávateľa stavby, ktorý ju bude záro-
veň aj projektovať. To je tiež novinka. S týmto 
mechanizmom štátne orgány nemajú skúse-
nosť.

Martin má v rukách rozhodnutie 
o financovaní výstavby nemocnice. Čo sa 
bude diať v najbližších mesiacoch?
M. Antošová: Máme vypracovaný harmono-
gram postupných krokov. Pre nás je kľúčový 
míľnik Plánu obnovy – prvý štvrťrok 2024. Naj-
neskôr vtedy musí byť podpísaná zmluva so 
zhotoviteľom stavby. Teraz, na prelome augus-
ta/septembra vypíšeme verejnú súťaž na zho-
toviteľa. Momentálne finalizujeme podmienky 
súťaže.
Ľ. Pepucha: Kým sa súťaž vyhodnotí, budeme 
sa venovať skvalitňovaniu základného projektu 
nemocnice, ale aj súbežným projektom, naprí-
klad digitalizácii, doladeniu prieskumov, prípo-
jok sietí a podobne, teda prácam, ktoré nám 
môžu skrátiť realizáciu stavby.
M. Dubeň: Našou snahou je aj čo najlepšie pri-
praviť územie pre zhotoviteľa stavby a poskyt-
núť mu o ňom čo najpodrobnejšie informácie. 
Už pri podpise zmluvy chceme, aby dostal do 
rúk podrobnú dokumentáciu i správy o priesku-
moch, aby si vedel urobiť o území lepšiu pred-
stavu a mohol efektívnejšie a s väčšou istotou 
navrhnúť zakladanie stavby. Robili sme geolo-
gický a hydrogeologický prieskum, vybudovali 
sme monitorovaciu hydrogeologickú studňu 
na monitorovanie kolísania hladiny podzemnej 
vody. Do jej režimu stavba zasahovať nebude, 
čo je dôležitý výsledok monitorovania. Vykonali 

sme tiež prvú fázu archeologického prieskumu, 
prípadné nálezy bude nutné vyzdvihnúť a zdo-
kumentovať a zhotoviteľovi odovzdať čiastko vé 
stavenisko. Tieto práce a mnohé ďalšie dielčie 
procesy sa ešte udejú do momentu odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi stavby.
Ľ. Pepucha: Treba dodať, že na úradoch – sta-
vebných či špecializovaných – máme projekt 
odkomunikovaný, vždy sme si priamo na mies-
te dohodli podmienky, rešpektovali sme pripo-
mienky, 95 percent už máme zapracovaných, 
preto v štádiu povoľovania stavby neočakáva-
me zásadné problémy.

Bude si môcť váš tím oddýchnuť, keď 
podpíšete zmluvu so zhotoviteľom stavby?
M. Antošová: Určite nie. Harmonogram po-
stupu prác a termíny máme schválené, no sme 
zvyknutí, že život časové predpoklady mení. 
Zmluvu so zhotoviteľom stavby by sme radi 
podpísali skôr ako v prvom štvrťroku 2024. 
Dúfam, že sa to podarí. Potom by mali začať 
paralelne dva procesy – hrubé terénne úpra-
vy a doprojektovávanie vnútorného dizajnu 
a vnútornej dispozície budovy, medicínskych 
procesov a podobne. Predpokladám však, že 
viaceré z procesov začneme realizovať už teraz, 
napr. na interiér by sme chceli opätovne vyhlá-
siť súťaž návrhov. V areáli budú aj stavby, ktoré 
síce súvisia s činnosťou nemocnice, ale staveb-
ne sú z nej vyčlenené. Napríklad parkovací dom 
alebo sedemteslové „emerko“. Tým sa budeme 
musieť venovať osobitne. Práce bude dosť.

Už viete, kedy by mohol brány nemocnice 
prejsť prvý pacient?

Projektový tím, ktorý 
pripravuje podklady 
pre výstavbu novej 

nemocnice.
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M. Antošová: V polovici roku 2026. Momentál-
ne ešte nie je známe, ako sa bude organizovať 
presun kliník na Veľkú horu. Určite nie naraz, 
lebo nemocnicu nemožno zatvoriť a služby pre 
pacientov nemožno prerušiť. Plán sťahovania 
dnes ešte nie je na programe dňa.
Ľ. Pepucha: Budeme mať oporu v skúsenos-
tiach nemocnice v Krakove. Otvorili ju v roku 
2019, je trochu väčšia ako naša – 925 lôžok, tam 
už sťahovanie absolvovali, vieme sa poučiť. In-
formácie určite získame aj z procesov na Boroch 
v Bratislave, tamojšia nemocnica sa bude otvá-
rať v najbližších mesiacoch.

Pristavme sa na chvíľu pri štatistike. Aká 
bude naša nemocnica?
Ľ. Pepucha: Bude v nej 660 lôžok, jej výstavba, 
vrátane technológie bude stáť 330 miliónov 
eur bez DPH, z toho 250 miliónov eur bez DPH 
predstavujú stavebné práce. Aby si to vedeli 
Martinčania lepšie predstaviť, nemocnica bude 
desaťkrát väčšia ako existujúce Biomedicínske 
centrum, za ktorým vyrastie.

Koľko personálu bude treba, aby dobre 
fungovala?
M. Antošová: Predpokladá sa, že v nej bude 
pracovať okolo dvoch tisíc ľudí – teda lekárov, 
zdravotníckeho personálu i obslužného perso-
nálu.

Zaoberá sa projekt nemocnice aj náborom 
nových pracovných síl, možnosťami 
ubytovania či služieb pre nich v komplexe 
novej nemocnice?
Ľ. Pepucha: V súvislosti s nemocnicou sa 
v Martine riešil celý územný plán zóny Veľká 
hora. V dotyku s ňou je projekt bytovej výstav-
by Bilbao a ďalšie projekty, ktoré súvisia s vyš-
šou občianskou vybavenosťou. Nemocnica je 
impulzom pre výstavbu ďalších objektov, ktoré 
doplnia služby v tejto oblasti tak, aby zamest-
nanci a návštevníci tu našli všetko, čo potrebu-
jú.
M. Antošová: S investorom Bilbaa komuniku-
jeme, aktívne sa informoval, či my plánujeme 
výstavbu ubytovacích kapacít a sčasti upravil 
svoj zámer. Namiesto časti rodinných domov 
tam uvažuje s menšími bytmi. Ak sa nám poda-
rí vysporiadať pozemky, uvažujeme o výstavbe 
škôlky pre deti zamestnancov, no našou priori-
tou je vytvoriť predovšetkým kvalitné prostre-
die pre zamestnancov v celom nemocničnom 
areáli. Ambíciou je aj získanie cetrifikátu „Well“, 
ktorý by mal byť akousi zárukou zdravého 
a bezpečného prostredia pre zamestnancov.

A pracovné sily?
M. Antošová: Samozrejme, že sa touto témou 
zaoberáme už dnes. Som členkou tímu, ktorý sa 
zaoberá prípravou integrovanej územnej stra-
tégie VÚC Žilina, konkrétne naša skupina mala 

na starosti vzdelávanie a inovácie. V rámci tejto 
úlohy sme riešili aj prípravu budúcich zdravot-
níckych profesionálov. Nová nemocnica má byť 
centrom tejto prípravy, od úrovne praktickej 
sestry by mala byť školiacim strediskom pre 
regionálne zdravotné školy. Nemocnica bude 
zároveň poskytovať priestor pre vzdelávanie 
interných zamestnancov. Pôjde o odborné se-
mináre, ale aj o školenia zamerané na digitál-
ne zručnosti a interpersonálnu komunikáciu. 
Máme naplánované aj niektoré extra služby 
pre zamestnancov, ale tie by som zatiaľ nerada 
zverejňovala. Nábor nových pracovných síl už 
pomaly začína, zatiaľ len na projektové práce, 
ale radi by sme vybrali kľúčových zamestnan-
cov pre niektoré „medicínske“ úseky už pred 
spustením nemocnice do prevádzky

Dokážete prilákať aj sestry, ktoré dnes 
pracujú v zahraničí?
M. Antošová: Zisťovala som záujem ľudí zvon-
ku. Väčšina z nich odišla pre zlé pracovné pod-
mienky a bariéry v sebarealizácii. Tieto dôvody 
v novej nemocnici padajú. Sú ochotní sa vrátiť, 
dokázali by si vyskladať aj svoje pracovné tímy, 
čo je dobrá správa.
Ľ. Pepucha: Staviame aj na ľuďoch, ktorí už 
dnes pracujú v zdravotníctve. Jedným z výcho-
dísk je projekt, ktorý nám spracovávala reno-
movaná spoločnosť so skúsenosťami z praxe 
vyspelých zdravotníckych pracovísk v Európe, 
a týka sa manažovania zmien. Počíta s tým, 
že niektoré aplikácie naplánované pre využi-
tie v novej nemocnici, začneme uplatňovať už 
v praxi terajšej univerzitnej nemocnice. Aby to 
nebol pre personál príliš veľký skok v praktic-
kých zručnostiach, ktoré sa týkajú digitalizácie 
jednotlivých činností.
M. Antošová: Začíname s informačným systé-
mom, ktorý by mal byť v univerzitnej nemocnici 
testovaný v najbližších mesiacoch. Podľa toho, 
ako si ho jednotliví pracovníci osvoja, budeme 
vyberať aj nových zamestnancov nemocnice na 
Veľkej hore.

Čo potrebuje tento projekt od mesta? Akú 
pomoc či podporu?
M. Antošová: Isteže, potrebujeme spoluprá-
cu s mestom, lekárskou fakultou i inými sub-
jektmi. Od mesta očakávam, že túto investíciu 

využije ako príležitosť pre svoj rozvoj, rozvoj 
zamestnanosti, cestovného ruchu (napr. aj tzv. 
medicínskej turistiky – ako miesto pre realizá-
ciu odborných kongresov a podujatí), podporu 
podnikania a vznik nových malých a stredných 
podnikov, ktoré môžu reagovať na dopyt ne-
mocnice. A, samozrejme, očakávame aj inten-
zívnejšiu debatu o dopravnej infraštruktúre 
a vybudovaní východného mestského okruhu. 
Na výstavbu tejto cestnej komunikácie bude tla-
čiť aj ministerstvo zdravotníctva, pretože mesto 
sa v správe o vplyvoch výstavby nemocnice na 
životné prostredie zaviazalo túto komunikáciu 
vybudovať. Nová nemocnica zvýši aj požiadavky 
na bývanie v Martine alebo jeho blízkom okolí. 
Dôležité aj pre budúce mestské zastupiteľstvo 
bude stanovenie priorít na najbližšie obdobie, 
pretože je predpoklad, že mesto bude z európ-
skych peňazí riešiť aj ďalšie projekty. Veríme, 
že top prioritou bude práve nová nemocnica, 
keďže v sebe generuje potenciál, ktorý Martinu 
môže v mnohom pomôcť.
M. Dubeň: Za seba môžem povedať, že mesto 
nám dalo priestor, aby sme veci okolo novej ne-
mocnice odkomunikovali. Aj pre stavebný úrad 
je projekt v takom rozsahu nový a som rád, že 
sme mali možnosť naše predstavy predostrieť 
aj z nášho uhla pohľadu a nájsť prieniky pre 
možné riešenia. Aj vďaka tomu napredujeme.

Môže ešte niečo zabrzdiť projekt výstavby 
novej nemocnice?
Ľ. Pepucha: V tejto fáze už hádam nie. No má 
svojich nepriateľov, dokonca pár jednotlivcov 
priamo medzi občanmi mesta Martin, ktorí ho 
neustále torpédujú, operujú polopravdami, nie 
vždy argumentačne zdatne a pravdivo. Reago-
vať na ich listy a rôzne iné ataky je vyčerpáva-
júce a stále o tom istom. Jasne treba povedať, 
že buď nová nemocnica bude stáť tam, kde je 
naprojektovaná, alebo nebude stáť vôbec.
M. Dubeň: Privítali by sme, keby sa ľudia, ktorí 
pochybujú o správnosti a vhodnosti tohto pro-
jektu, obrátili rovno na nás. Radi im odpovie-
me na všetky otázky, lebo písomné reakcie nás 
oberajú o množstvo času, ktorý by sa dal využiť 
aj inak.
M. Antošová: Dostali sme sa až sem a je len 
na nás, čo bude ďalej. Toto je historický míľnik, 
ktorý sa nebude opakovať. Či to môže niečo 
zabrzdiť? Budúcnosť nikto nepozná, ale my 
musíme robiť všetko pre to, aby sa to nestalo. 
Zároveň musíme zlepšiť mediálnu komunikáciu, 
zriadiť vlastnú webovú stránku a informovať 
cez ňu o histórii, vývoji a budúcnosti projektu 
výstavby nemocnice. To je tiež jedna z aktuál-
nych úloh. Plánujeme podcasty, v ktorých vy-
svetlíme, čo dobré nemocnica Martinu prinesie, 
aby sa ľudia s projektom stotožnili a tešili sa na 
deň, keď ju otvoríme.
 Viera Legerská

vizualizácie: archív UNM a Pantograph.

Privítali by sme, keby sa ľudia, ktorí 
pochybujú o správnosti a vhodnosti 
tohto projektu, obrátili rovno na nás. 
Radi im odpovieme na všetky otázky.

Marek Dubeň
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Návrh zmeny rozpočtu mal niekoľko polo-
žiek. Najskôr poslanci riešili tému platieb za 
energie pre verejné osvetlenie. Rozpočtovaná 
suma 420-tisíc eur bola k záveru júla vyčerpa-
ná na takmer 97 percent. Chýbajúce finančné 
prostriedky magistrát navrhol pokryť zmenou 
financovania výstavby Centra sociálnych slu-
žieb Martin-Podháj, kde boli použité aj vlastné 
zdroje a tieto nahradiť financiami z rezervného 
fondu, a to vo výške 300-tisíc eur.

Poslanci tiež odsúhlasili 45-tisíc eur na dopl-
nenie počítačovej siete v budúcom Centre soci-
álnych služieb na Podháji, získa ich z transferov 
v rámci verejnej správy.

Rozpočet menili aj zákonné povinnosti 
súvisiace s odmenami
Zastupiteľský zbor sa venoval aj téme odmien. 
Keďže zamestnancom mestského úradu pri vý-
kone práce vo verejnom záujme vznikol nárok 
na vyplatenie odmeny vo výške 500 €, potreb-
ných 80-tisíc eur na jeho vyplatenie mesto získa 
presunom finančných prostriedkov pôvodne 
určených pre Zariadenie starostlivosti o deti do 

Hľadali sa financie na verejné osvetlenie, 
školstvo i odmeny zamestnancov
Augustové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine bolo mimoriadne – mimo plánu a zatiaľ 
posledné pred októbrovými voľbami do mestskej samosprávy. Dominantnými bodmi rokovania bola 
zmena rozpočtu a zadanie na spracovanie urbanistickej štúdie týkajúcej sa modernizácie a revitalizá-
cie športového areálu v centre mesta.

3 rokov veku v Záturčí, keďže sa spúšťa do pre-
vádzky neskôr. Poslanci s týmto návrhom vyslo-
vili súhlas.

Podobne súhlasne riešili poslanci aj zmenu 
rozpočtu v súvislosti so zmenou platových ta-
ríf pedagogických a odborných zamestnancov 
v materských a základných školách, základnej 
umeleckej škole a centre voľného času. Záro-
veň mestu vznikla aj povinnosť vyplatiť v ško-
lách a školských zariadeniach odmenu vo výške 
500 € na zamestnanca pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme. Na finančné krytie týchto dvoch 
nových zákonných povinností je potrebné spolu 
s poistným a odvodmi takmer 312-tisíc eur. Tie-
to výdavky sa budú kryť zvýšením výnosu dane 
z príjmov, ktorý je poukazovaný samospráve.

Bude sa hľadať spôsob využitia športového 
areálu v centre
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
zadanie urbanistickej štúdie Revitalizácia a mo-
dernizácia športového areálu v Martine. Ide 
o areál v centrálnej zóne s pozemkami, ktoré 
sú prevažne vo vlastníctve objednávateľa štúdie 

Jána Segľu. Urbanistická štúdia má priniesť nový 
pohľad na využitie tohto územia aj s možnos-
ťou zmeny jeho funkcie, s vyriešením vzťahov 
k existujúcim športoviskám v susedstve areálu, 
dopravným napojením a podobne. Štúdiu po 
jej vypracovaní opäť posúdi mestský parlament.

Mesto rozširuje záber sociálnych služieb
Poslanci okrem toho schválili návrhy na ude-
lenie verejných uznaní a ocenení mesta, kto-
ré sa každoročne odovzdávajú počas Dní sv. 
Martina. Schválili návrh dodatku o určení po-
stupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych 
služieb, ktorý sa týka zariadenia starostlivosti 
o deti do troch rokov veku dieťaťa a mesačných 
poplatkov za túto sociálnu službu, keďže rekon-
štruované jasle v Záturčí rozširujú zoznam soci-
álnych služieb mesta o túto službu. Odhlasovali 
aj dodatok o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach 
na území mesta Martine, keďže do programu 
mestských podujatí sa v septembri vracia Mar-
tinský jarmok.

Viera Legerská

Športový areál v centre 
mesta, kde sa hrával 
najmä futbal, má 
prejsť revitalizáciou, 
možno aj so zmenou 
funkcie. Poslanci 
schválili zadanie 
pre spracovanie 
urbanistickej štúdie 
v tomto priestore.
Foto: Roman Kopka
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Na Hviezdoslavovej ulici už 
vysádzajú aleju stromov

Obyvatelia Hviezdoslavovej ulice sa už viac 
rokov sťažovali na poškodený chodník, ktorý 
ohrozoval bezpečnosť chodcov. Korene starých 
stromov prerazili asfalt, zúžil sa priestor pre po-
hyb mamičiek s kočíkmi i ľudí na vozíčkoch. Už 
je opravený.

„Už pred dvomi rokmi nás obyvatelia pri-
ľahlých bytoviek na Hviezdoslavovej ulici žia-
dali, aby sme zrekonštruovali poškodený chod-
ník,“ vracia sa do nedávnej histórie predseda 
výboru mestskej časti Stred Bruno Horecký.

Dodáva, že dôvodom bol poškodený, nebez-
pečný, vypuklý asfalt, ktorý spôsobili korene 
stromov. „Suché konáre, ktoré občas padli na 
chodník, ohrozovali ľudí,“ pripomenul ďalej.

Mestská časť preto požiadala mestský úrad 
o posúdenie zdravia stromov i nacenenie re-
konštrukcie. Odborníci zistili, že pred rekon-
štrukciou je nutný výrub stromov a mestská 
časť medzitým vyčlenila na opravu chodníka 
financie z vlastného rozpočtu.

V mesiaci júl a august došlo k výrubu stro-
mov a chodník rekonštruovali od Záborského 
ulice po Novomeského ulicu a dnes je už zme-
na k lepšiemu viditeľná. Následne sa pokračo-
valo vo výsadbe nových stromov, ktoré vytvoria 
aleju.

(VL, BR)

Poškodený chodník pred rekonštrukciou.
Foto: B. Horecký

Zrekonštruovaný chodník s novým asfaltom pred 
výsadbou aleje stromov.

Foto: B. Horecký

Korene stromov takto poškodili asfalt chodníka.
Foto: B. Horecký

◼ Stavia sa, búra či kope sa pri vašom dome či paneláku niečo, o čom nemáte žiadnu informáciu?
◼ Chcete poznať odpoveď na to, ako sa bude vyvíjať mesto, čo je nové v sociálnych službách alebo v kultúre, 
   školstve či športe?
◼ Neviete niečo vybaviť a potrebujete poznať detailný postup?
◼ Deje sa v blízkosti vášho bývanie niečo, s čím nesúhlasíte?

VAŠA OTÁZKA – NAŠA ODPOVEĎ

Napíšte nám. Dostanete odpoveď. Kontakt pre vás: e-mail: redakcia@martinskenoviny.sk
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V tomto kalendárnom roku bolo zatiaľ školám 
a školským zariadeniam poskytnutých viac ako 
170-tisíc eur v bežných výdavkoch a 91-tisíc 
v kapitálových výdavkoch.

Najvyššou položkou bola oprava strechy na 
budove MŠ na Tajovského ulici, mesto na ňu 
vynaložilo 90-tisíc eur. Zároveň sa tejto MŠ 
vyčlenilo 3 600 € na odstránenie poškodených 
stierok stropov a stien po zatekaní.

Takmer 43-tisíc eur stála druhá etapy vyre-
gulovania kúrenia v budove ZŠ na Ulici A. Sto-
dolu a viac ako 35-tisíc eur v budove ZŠ s MŠ 
na Podhájskej. Ochranu majetku a bezpečnosť 
detí malo za cieľ odstránenie nevyhovujúceho 
oplotenia budovy MŠ na Nálepkovej ulici. Prvá 
etapa, počas ktorej sa pracovalo v zadnej časti 
školského dvora, stála takmer 19-tisíc eur. Za 
viac ako 11-tisíc eur odstraňovali v ZŠ s MŠ na 
Priehradnej ulici havarijný stav odkvapových rúr 
na budove materskej školy. V ZŠ Jozefa Kronera 
sa vymieňala PVC krytina za takmer 10-tisíc eur 
v troch triedach.

Z havarijného fondu mesto financovalo aj 
opravu schodiska v interiéri MŠ na Ulici J. Lettri-
cha a nákup desiatich notebookov pre doprav-
né ihrisko pri ZŠ Alexandra Dubčeka. Mesto 
z tohto fondu financovalo aj opravu po zate-

Súrne opravy sú urobené,
no školy potrebujú viac financií

kaní stien a stropu v školskej jedálni ZŠ na Ulici 
P. Mudroňa a opravu elektroinštalácie v ad-
ministratívnych priestoroch ZŠ na Ulici Jozefa 
Kronera a doplatilo aj kúpu dvoch sporákov do 
školskej jedálne ZŠ s MŠ na Podhájskej.

V roku 2021 sa na bežné výdavky havarijného 
fondu použilo takmer 331-tisíc eur. Najvyššie 
sumy išli na výmenu poškodených drevených 
trámov a výmenu strešnej krytiny v MŠ na 
Nálepkovej ulici (56-tisíc eur), opravu strechy 
v školskej jedálni ZŠ na Ulici P. Mudroňa (51-ti-
síc eur), opravu zatekajúcej strechy v ZŠ s MŠ 
na Ulici V. Dolinského (takmer 46-tisíc eur) 
a na I. etapu výmeny vykurovacích telies a ter-
mostatické vyregulovanie kúrenia v budovách 
ZŠ na Ulici A. Stodolu a ZŠ s MŠ na Podhájskej. 
V prvej polovici roku 2021 boli základným ško-
lám spolu so ZUŠ poskytnuté účelové financie 
z kapitálových výdavkov na zabezpečenie ka-
merového systému v celkovej výške 34 341 €.

V roku 2020, ktorý výrazne poznačila pandé-
mia, bolo na opravy vynaložených v bežných 
výdavkoch takmer 347-tisíc a v kapitálových 
výdavkoch viac ako 24-tisíc eur a v roku 2019 
ZŠ a MŠ použili z havarijného fondu a kapitálo-
vých výdavkov na rôzne opravy a dovybavenie 
súhrnom viac ako 453-tisíc eur. (VL)

Viac ako 450-tisíc eur by v tomto roku základné a materské školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta potrebovali na rôzne súrne 
opravy a dovybavenie.

Mesto na opravu strechy na budove MŠ, 
Tajovského vynaložilo 90-tisíc eur.  
Foto: archív MŠ

Zbierka školských 
pomôcok

Aj v tomto roku organizuje Dom charity sv. 
Krištofa zbierku školských pomôcok. Vďaka 
darovaným pomôckam budú môcť aj deti 
zo sociálne slabších rodín, krízových centier 
a detských domovov prísť do školy priprave-
né a získajú tak šancu na plnohodnotné vzde-
lávanie a lepšiu budúcnosť.

Pomôžte naplniť ďalšiu tašku a prineste 
nové alebo používané, ale stále funkčné: perá, 
pravítka, zošity, nožnice, pastelky a všetko os-
tatné, čo môžu deti v škole pri štúdiu využiť. 
Zbierka potrvá do 15. septembra.
Zberné miesto: Dom charity sv. Krištofa, Kol-
lárova 24, 036 01 Martin
043/427 06 51, dchkristof.mt@gmail.com 
www.charitaza.sk
Pracovné dni: pondelok - piatok 7. -14. h
Kontaktná osoba: Mgr. Libor Kyška

Kamarát otvára svoje 
brány
Centrum voľného času Kamarát po presťaho-
vaní začína školský rok na novej adrese – Šol-
tésovej 25 (Amfiko). 5. septembra organizuje 
Deň otvorených dverí s týmto programom:

15. h – otvorenie nových priestorov za účasti 
zástupcov mesta Martin
15.10 h - prehliadka nových priestorov
15.15 - 17.45 h – pódiové vystúpenia, výtvar-
né aktivity, grafity, čipkárstvo, šperkárstvo, 
čarovanie v kuchyni a škola varenia, preteky 
v orientačnom behu, kolektívne a individuál-
ne športy, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, 
šach, Kamarátska hra a tombola s možnosťou 
získať zaujímavé ceny
16.30 – 17.30 h – žrebovanie tomboly
20.30 h – premietanie Spievaj 2 v Amfiku pre 
všetkých zadarmo
Počas celého podujatia informácie o činnosti 
CVČ a zápis do CVČ.

CVČ Kamarát už funguje v nových 
priestoroch. 
Foto: archív mesta MT
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Tanec

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV ŠK. ROK 2022/2023

Umenie Iné

Šport

Multimédiá

Pohyb

Kreativita

MaľoVaNA (VÝTVARNÝ ATELIÉR VaNa)

SprejoVaNA (VÝTVARNÝ ATELIÉR VaNa)

Artikel S.W. Graffiti a Streetart

Farebné hranie - 4 - 6 r.  

Tvorivý ateliér -  8 - 12 r. 

Šperkársky - 9 - 15 r.

Gombík- 7 - 15 r. 

Dobroty-  7 - 15 r. 

 

  

DFS Turiec - konkurz 9. 9. a 12.9. o 17:00 

Tanečná prípravka - od 5r. 

Balet - od 6 r.

Tanečný   
Aerobic - od 12 r.  

Jumping  - od 9 r. 
Roppe skipping-ZŠ Dolinského

Gymnastika-cvč

Turistický - ZŠ Dolinského

 

  

Lezecký - 8 - 15 r.
Fitness  VonsGym - 14 - 25 r.
Self defense sebaobrana 
Hasičský - ZŠ Dolinského/areál SIM
Strelecký - ZŠ Dolinského
Stolný tenis - ZŠ Dolinského
Atletika - areál Východná/ZŠ Dolinského
Vybíjaná - ZŠ Dolinského, 5.-7. ročník 
Bedminton - ZŠ Dolinského, 5.-7. ročník
Minihádzaná -  THA
Hokejbal - štadión Sokolovňa
Kolkársky - ZŠ Dolinského, kolkáreň
Futbal- 8-15 r. , ZŠ Stodolu
Plávanie - rodičia a de�
 

 

Zašiváreň-miesto kde sa môžete doslova zašiť,
                             niečo si aj ušiť, prípadne vyšiť

Mediálny
Ediťák- 9 - 14 r. 
Programko-začiatočníci 9 - 12  r.
Programko-pokročilí 9 - 12  r.
Microbit robotika- 10 - 13 r.  
Minecraft 
 

Expedícia - 8 - 12 r. 
Nezbedkove dobrodružstvá - 5 - 8 r.
Jazdenie a ošetrovanie koní - Záturčie, od 9 r.
Šachový
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KULTÚRNE MENU 

 Chceš nového kamaráta? Množstvo zá-
bavy sľubuje Deň otvorených dverí v Cen-
tre voľného času Kamarát, ktorý sa práve 
presťahoval do budovy Amfika. 5. septem-
bra od 15. do 18. h sú naplánované ukážky 
činnosti centra a prehliadka priestorov.
 Zem pamätá. Slovenské komorné di-
vadlo otvára sezónu touto inscenáciou – 
6. septembra o 18.30 h, nasledovať bude 
Matka (7. septembra), Sen noci svätoján-
skej (8. septembra), Tri sestry (14. a 16. sep-
tembra).
 Prvý žúr (sezóny). Kaviareň Brept SKD 
začína sezónu zábavnou párty. V ponuke je: 
live DJ set (Gombo) a tematické drinky, a to 
6. septembra od 22.h. Vstup je voľný.
 Človek a príroda. Poznávanie, ochrana 
a prezentácia krás živej prírody – to je zá-
kladný rámec programu monotematického 
dňa v Múzeu slovenskej dediny v martin-
ských Jahodníckych hájoch. Uskutoční sa 
11. septembra od 10. h.
 Giuseppe Verdi a jeho hudba. Turčian-
ska knižnica 13. septembra o 16. h pozýva 
na prvé poprázdninové hudobné matiné. 
Bude venované tvorbe známeho predstavi-
teľa romantickej hudby, ktorého pozná celý 
hudobný svet.
 Za oponou (Domu). Prvý z cyklu hu-
dobno-literárnych večerov Dva národy – 
jeden Dom, tentoraz venovaný opone 
martinského Národného domu. Kaviareň 
Brept SKD, 13. septembra o 18.30 h. Vstup 
je voľný.
 Unitátne nálezy v Múzeu Andreja 
Kmeťa. Do konca októbra si môžete po-
zrieť výstavu Skameneliny – Kamenná kro-
nika Zeme. Dozviete sa viac o vzniku fosílií, 
ich zachovaní, spôsoboch výskumu či vývoji 
života na Zemi.
 Fotografia v meste – Odrazy slávnos-
tí. V martinskej pešej zóne je inštalovaná 
výstava fotografií, ktorú inšpirovala výzva 
odzrkadliť atmosféru XXXVIII. ročníka Tur-
čianskych slávností folklóru, ktoré sa usku-
točnili v závere júna. Výstava potrvá do 10. 
októbra.
 Vystavuje TuFoFím. V TKS sprístupnili 
výstavu Reflexie, ktorá je reprezentatívnym 
výberom tvorby Turčianskeho fotografic-
kého tímu spájajúceho turčianskych nepro-
fesionálnych fotografov. Tematický záber 
výstavy, ktorá potrvá do 16. septembra, je 
široký – od klasickej krajinárskej fotografie 
cez dokumentárnu až k experimentálnej fo-
tografii.

Pripravila: (VL)

Výstavu Za obrazom síce sprístupnili už máji, no 
môže byť dobrým miestom pre aktívne tráve-
nie voľného času počas nadchádzajúcej jesene 
a zimy. Potrvá až do polovice marca budúceho 
roku.

Jej zámerom je predstaviť diela zo zbierok 
Turčianskej galérie, ale v interaktívnom prostre-
dí, ktoré poskytuje priestor pre experimentova-
nie, ale aj individuálne bádanie.

Každá miestnosť – nový fenomén
Kurátori – Adam Galko, Katarína Škamlová 
a Ivana Vicena – ju koncepčne rozdelili do pia-
tich priechodných miestností, každá z nich po-
zostáva z originálnych diel jednej autorky/auto-
ra a interaktívnej inštalácie. Každá z miestností 
reprezentuje jeden fenomén „skrytý za obra-
zom“ – svetlo, kompozícia, rytmus a nálada. Deti 
tu môžu experimentovať s farebným umelým 
svetlom, nahrávaním zvuku, skúmať rôznorodé 
materiály, „listovať“ v zdigitalizovaných zbier-
kach… A preniknúť tak pod povrch obrazu.

Výstava predstavuje diela Andreja Barčíka, 
Martina Benku, Miloša Alexandra Bazovského, 
Oresta Dubaya, Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galan-
du, Viktora Hulíka, Fera Kráľa, Milana Laluhu, 
Ľudovíta Lukáča, Dezidera Millyho, Jozefa Mu-
žilu, Evera Púčeka, Petra Rónaia, Rudolfa Sikoru, 
Želmíry Duchajovej Švehlovej a Dezidera Tótha.

Do galérie na tvorivú 
hodinu výtvarnej výchovy
Ešte pár hodín a školy sa opäť zaplnia deťmi, novými vedomosťa-
mi a novými podnetmi na rozvoj detskej fantázie a tvorivosti. Jed-
ným z takýchto podnetov je aktuálna výstava v Turčianskej galérii, 
ktorú autori prispôsobili detskému návštevníkovi a ktorú môžu 
pedagógovia zaradiť do svojich hodín výtvarnej výchovy.

Pracovné listy s metodikou 
pre pedagógov
Ústrednou témou je krajina vo svojej premen-
livosti - od plenérových malieb v rurálnom 
prostredí, až po štylizované výjavy v kresbe 
a grafike. Ide hlavne o diela autorov a autoriek 
tvoriacich v priebehu 20. storočia. 

Inštalácia diel je prispôsobená deťom – veľ-
kosťou písma, výškou diel a popisiek, ale aj zvý-
šenou ochranou proti poškodeniu. Súčasťou 
výstavného priestoru je malá knižnica s litera-
túrou o umení pre deti aj dospelých.

Popri výstave budú vychádzať pracovné listy 
s metodikou pre pedagógov, ktoré môžu vy-
užívať na vlastných hodinách výtvarnej výcho-
vy. Výstava sa môže stať miestom vzdelávania 
školských skupín a výtvarných pedagógov. 
No dôležitým cieľom výstavy je aj vytvorenie 
priestoru pre rodiny s deťmi, ktoré budú môcť 
stráviť s výtvarnými dielami viac času bez nudy, 
tvorivo.

Turčianska galéria plánuje počas výstavy nie-
koľko workshopov s umelcami a lektormi.

Viera Legerská

Deti zaujme nielen výklad 
kurátora Adama Galka, ale 

aj možnosti na skúmanie 
obrazov.

Foto: V. Legerská
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Kvalifikačné predpoklady: minimálne 
úplné stredné vzdelanie

Rozsah výkonu funkcie: plný pracov-
ný úväzok (1,0)

Plat: bude určený v súlade so záko-
nom o obecnom zriadení ako súčin 
priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve SR za predchá-
dzajúci kalendárny rok a koeficientu 
2,47 stanoveného pre mestá s počtom 
obyvateľov od 50 001 do 100 000. 
Takto vypočítaný plat je zaokrúhľova-
ný na celé eurá smerom hore.

Iné kritériá a požiadavky: 
bezúhonnosť,
spôsobilosť na právne úkony

Náležitosti a prílohy písomnej pri-
hlášky:

1. priezvisko, meno a titul, adresa 
trvalého bydliska, prípadne adresa 
na doručovanie písomností, ak nie 
je zhodná s adresou trvalého bydlis-
ka, kontaktné údaje (telefón, mobil, 
e-mail)
2. štruktúrovaný profesijný životopis 
s prehľadom doterajšej praxe s uvede-
ním pracovnej pozície
3. úradne overená kópia o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní
4. motivačný list
5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov (meno, priezvisko, 
rodné priezvisko, rodné číslo, číslo 
občianskeho preukazu, dátum narode-
nia, miesto narodenia, štát narodenia, 
trvalé bydlisko, meno a priezvisko 
matky, rodné priezvisko matky, meno 
a priezvisko otca)

6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu
7. súhlas so spracovaním a zverejnením 
poskytnutých osobných údajov

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Martine dňa 24. 11. 2022 tajným hlaso-

Mestské zastupiteľstvo v Martine 
v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra mesta Martin
na deň 24. novembra 2022.

vaním vo veľkej zasadacej miestnosti 
Mestského úradu v Martine.

Kandidáti na funkciu hlavného kontro-
lóra budú mať možnosť vystúpiť pred 
Mestským zastupiteľstvom v Martine 
v deň konania voľby hlavného kontro-
lóra, a to v trvaní 5 minút, po ich pred-
stavení a pred uskutočnením samotné-
ho aktu voľby hlavného kontrolóra.

Kandidáti na funkciu hlavného kon-
trolóra musia odovzdať na Mestskom 
úrade v Martine najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby hlavného kontro-
lóra svoju písomnú prihlášku a ostatné 
požadované doklady v uzatvorenej 
obálke označenej na prednej strane 
slovami „Voľba hlavného kontrolóra – 
neotvárať“.

Adresa pre doručenie prihlášok:
Mestský úrad v Martine
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
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V nedeľu 4. septembra to vypukne, do Martina 
sa vráti extraligová hádzaná. O 16. h nováčik 
z Turca v športovej hale na Podháji privíta spoje-
ný tím Stupavy a Malaciek, ktorý vystupuje v sú-
ťaži pod názvom Záhoráci. Potom naši cestujú 
do Bojníc a následne hostia Košice.

Nie je to najhorší žreb, nejaké body by si naši 
na svoje konto mohli pripísať, no otázne je, či 
nastúpia v plnej sile, keďže niektorých hráčov 
trápia zranenia.

Záhoráci v extralige vlani skončili na 11. prieč-
ke, mal by to byť teda súper z našej váhovej ka-
tegórie. Podľa našich informácií klub angažoval 
srbského kormidelníka, ktorý so sebou priniesol 
aj viaceré posily, čím naznačuje aj vyššie ambície. 
Duel s Bojnicami bude mať príchuť derby, v ich 
drese proti našim nastúpi brankár Kamien a ka-
nonier Buvala.

Nový kormidelník a aj posily zo Zubří
Martinčanov ako tréner povedie Miroslav Šranc, 
asistentom trénera je Ladislav Bíro ml., ktorý však 
bude mať aj hráčske povinnosti. Prípravu bran-
károv si zobral na starosť Ladislav Bíro st. Ve-
dúcim mužstva je niekdajší martinský hráč Milan 
Adame.

V kádri MHáK Martin je 21 hráčov. Nájdete 
v ňom aj skúsených borcov s extraligovými skú-
senosťami, spomeňme Borisa Saitza či Laca Bíra 
ml., no a aj veľa mladíkov, vrátane štyroch doras-
tencov, ktorých čaká veľký krst ohňom. Martin-
čanom tradične pomôžu medici z Nórska i Islan-
du, ktorí vždy do tímu priniesli pozitívnu energiu.

Je to tu, hádzanári  začínajú v extralige so Záhorákmi
Nováčik má jasné ciele. V najvyššej hádzanárskej súťaži sa chce čo najlepšie adaptovať a najmä zach-
rániť.

Nováčika najviac tlačila topánka na brankár-
skom poste, no problém vyriešil príchod Karla 
Čepicu zo Zubří, ktorý v juniorskom veku ob-
liekal aj reprezentačný dres Českej republiky. 
Z moravského tímu, s ktorým má Martin dlho-
ročnú priateľskú spoluprácu, si to k nám nasme-
roval i Kristián Uhriňák, odchovanec prešovskej 
hádzanej, ktorého uvidíme na poste strednej 
spojky.

Testovanie naši zvládli, prípravu 
komplikovali zranenia
V príprave Martinčania odohrali len dva mode-
lované zápasy s Topoľčanmi a nastúpili v nich  
v oklieštenej zostave. Naši v nich ťahali za kratší 
koniec, ale to nebolo tak podstatné. Tretí pláno-
vaný duel s Považskou Bystricou sa pre zdravot-
né problémy v našom tíme neodohral.

Záťaž v príprave však chalani zvládli, čo po-
tvrdilo aj testovanie pod dohľadom funkcioná-
ra zo Slovenského zväzu hádzanej. Kto by tou-
to skúškou neprešiel, nemohol by nastúpiť na 
úvodné tri ligové zápasy.

Martinčania pri návrate do extraligy nemajú 
veľké oči. Chcú sa v nej predovšetkým adapto-
vať a najmä zachrániť. To je športový cieľ číslo 
jeden. Ďalším je pôsobením v extralige prilákať 
čo najviac detí do klubu a rozšíriť tak jeho zák-
ladňu.

Hádzanári sa môžu spoľahnúť aj na partner-
stvo s mestom Martin, s ktorým podpísali me-
morandum o spolupráci. Klubu už radnica po 
schválení v mestskom zastupiteľstve pomohla 
aj dotáciou vo výške 30-tisíc eur. Snaha oboch 
strán je vylepšiť aj podmienky v športovej infra-
štruktúre.

Roman Kopka

Hráčsky káder
Brankári: Miroslav Čujko, Karol Čepica, Adam 
Kanáloš.
Hráči v poli: Jaroslav Janiga, Adrián Cupán, 
Kristján Helgi Gardarsson, Hákon Ingi Hall-
dórsson, Hrannar Ingi Halldórsson, Kristian 
Uhriňák, Marek Noga, Lukáš Jureček, Boris Saitz, 
Ladislav Bíro, Kristián Mudrák, Michal Macák, 
Marek Marčičiak, Marko Súkenik, Kevin Greš, Ja-
kub Slezák, Miroslav Jesenský, Lukáš Leštinský.

Martin sa vracia na 
extraligovú hádzanársku 

scénu.
Foto: Roman Kopka

VYŽREBOVANIE,
 NIKÉ HANDBAL EXTRALIGA

1. kolo: Martin – Záhoráci (4. 9. o 16. h), 
2. kolo: Bojnice – Martin (9. 9. o 18.30 h), 
3. kolo: Martin – Košice (18. 9. o 16. h), 
4. kolo: Topoľčany – Martin (25. 9. o 16. 
h), 5. kolo: Martin – Považská Bystrica, 6. 
kolo: Šaľa – Martin, 7. kolo: Martin – Pre-
šov, 8. kolo: Hlohovec – Martin, 9. kolo: 
Martin – Modra, 10. kolo: Martin – ŠKP 
Bratislava, 11. kolo: Nové Zámky – Martin
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Mesto Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta - vedúci Centra sociálnych služieb 
Podháj. Prihlášky do výberového konania je možné 
podávať do 9. septembra 2022.

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Kvali�kačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
• riadiaca prax najmenej 5 rokov v oblasti 
prevádzkovania centra, resp. domova sociálnych služieb

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie,
• znalosť legislatívy v platnom znení upravujúcej výkon predmetnej 
činnosti, napr. zákon o sociálnych službách a orientácia v ďalších zákonoch 
v sociálnej oblasti, vybrané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní 
týkajúce sa verejného obstarávania na základe prieskumu trhu, vybrané 
ustanovenia o �nančnej kontrole a audite, vybrané ustanovenia zákona 
o ochrane osobných údajov, relevantné časti Obchodného zákonníka 
týkajúce sa uzatvárania zmlúv, rámcová znalosť pracovnoprávnej legislatívy
 a znalosť právnych predpisov z oblasti fungovania samosprávy (napr. zákon 
o obecnom zriadení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a i.)
• riadiace schopnosti, manažérske zručnosti, koncepčné a analytické 
myslenie, kultivovaný prejav, �nančná a ekonomická gramotnosť, 
samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, �exibilita, vysoké pracovné 
nasadanie,
• organizačné a komunikačné zručnosti,
• dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet).
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do platovej triedy 7 
– základná zložka mzdy v rozsahu 970,50 – 1140,50 Eur v závislosti od počtu 
rokov započítanej praxe, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia 
odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh. 

Viac informácií nájdete na www.martin.sk
Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Katarína Pacnerová
Telefón: 043/4204210, 0905 735 336, e-mail: katarina.pacnerova@martin.sk

Martin na domácom ihrisku v Žabokrekoch 
ešte zatiaľ nebodoval, avšak na súpero-
vých ihriskách je stopercentný. Ďalej ide aj 
v Slovenskom pohári, keď uspel v Bytči, kde 
splnil úlohu favorita. V sobotu o 16. h odohrá 
Fomat zápas s bratislavskou Vrakuňou.

III. liga, skupina západ, 3. a 4. kolo
Fomat Martin – Malženice 0:2 (0:1)
Opäť sa potvrdilo, že táto súťaž má solídnu 
úroveň a že do Turca budú prichádzať kvalitní 
súperi.

Malženice, ktoré úzko spolupracujú so Spar-
takom Trnava, toho boli jasným dôkazom.

Hostia boli nielen dobre fyzicky pripravení, 
ale predviedli aj kus futbalového umenia. Naši 
za nimi herne nezaostali, súper však lepšie 
zvládol niektoré situácie. K trom bodom hostí 
nasmeroval už v prvom dejstve presne miere-
nou hlavičkou mladý Karhan a ich víťazstvo po 
zmene strán potvrdzoval po perfektnom spra-
covaní lopty nádhernou krížnou strelou pod 
brvno Azeez Oseni.

Góly: 21. Karhan a 58. Azeez Oseni. MAR-
TIN: Hažer – Mlynár (63. D. Kulich), Tomka, 
Brodňan, Garaj – M. Siva, Dinga – Líška (58. 
Lanko), Barčík, Satina (78. Chupáň) - Almaský.

Inter Bratislava – Fomat Martin 0:2 (0:2)
Legendárny Inter nehráva na Pasienkoch, doma 
je v Dunajskej Lužnej. Dôležitý súboj Martinča-
nia zvládli na jednotku, plný bodový zisk pod-
čiarkli najmä výborným taktickým výkonom. Ich 
hru dobre dirigoval Barčík. Práve po jeho ro-
hovom kope, ktorý ešte šikovne predĺžil Brod-
ňan, sa presne trafil Dinga. Aj pred druhým gó-
lom naši zahrávali rohový kop, center Barčíka 
a dôraz jeho spoluhráčov v šestnástke spôso-
bil v defenzíve súpera poriadny zmätok, ktorý 
vyvrcholil vlastným gólom dezorientovaného 
Dolána. Turčania v druhom dejstve svoj sľub-
ný náskok bez väčších problémov kontrolova-
li, a zaslúžene sa tak tešili z plného bodového 
zisku.

Góly: 23. Dinga a 36. Dolán (vlastný). MAR-
TIN: Hažer – T. Ďungel, Tomka, Brodňan, Ga-
raj – M. Siva, Dinga – Chupáň (64. D. Kulich), 
Barčík (85. Líška), Satina (89. Lanko) – Almaský.

Slovenský pohár, 2. kolo
Bytča – Fomat Martin 1:2 (1:0)

Góly: 37. Kardoš, resp. 55. Satina a 60. D. 
Kulich. FOMAT MARTIN: Raček – T. Ďungel, 
Brodňan, Tomka, Lanko – M. Siva, Dinga (46. 
Garaj) – Chupáň (64. Repáň), Almaský (84. Pali-
der), D. Kulich – Líška (46. D. Satina).

 Roman Kopka

Fomatu sa zatiaľ viac darí na 
súperových ihriskách

Text pod foto:
Dobrú šancu mal v zápase 

s Malženicami mladý 
Satina (vpravo), no ostala 

nevyužitá.
Foto: FB MŠK Fomat Martin
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