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Martin má CNG stanicu, slúži i verejnosti

strana 3

Foto: Matej Bórik
w

www. martinskenoviny.sk
Martinské noviny

w

www.martin.sk
Martin - oficiálna stránka

Zhotovené sú už
ďalšie modely
sochy svätého Martina

Príloha MN: Prakticky
o blížiacich sa
spojených voľbách

Diskusia naznačuje, že socha patróna
mesta by mala pravdepodobne stáť na
Námestí SNP.

Prinášame zoznamy kandidátov na
primátora mesta i poslancov. A aj
miesta, kde sa bude voliť.
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Modely sochy sv. Martina sú dva, ide sa o nich hlasovať
V piatok 14. októbra na Divadelnom námestí v Martine prezentovali nové modely sochy sv.
Martina. Verejnosť rozhodne,
ktorý z nich bude favoritom. Modely vystavia vo foyer zasadacej
miestnosti mestského úradu.
Aktivita Občianskeho združenia (OZ) Za sochu sv.
Martina sa dostala do ďalšej fázy. Po pripomienkovaní návrhu sochy, ktorú predstavili v minulom roku, akademický sochár Milan Kubica prezentoval verejnosti minulý piatok jej aktualizovanú verziu.
„Zmena spočíva v tom, že zo svätca sa stal
vojak, žobráka som zaodel a celé súsošie otočil
tak, aby Martin mal meč v pravej ruke,“ vysvetlil
sochár a pripomenul, že je otvorený ďalším návrhom na úpravu súsošia.
Okrem aktualizovaného modelu predstavil aj
súčasnejší variant sochy sv. Martina v leštenom
antikore.
Aby Martinčania prijali sochu za svoju
„Možno sa dnes zdá, že diskusia o soche je atypická, no pre mňa je dôležité, aby ju Martinčania
prijali za svoju, lebo vieme, že ju chcú. V meste
boli už snahy inštalovať sochu patróna mesta, ale
skončili v zabudnutí. Teraz sme blízko k tomu,
aby sme túto snahu úspešne zavŕšili,“ povedal
Ján Danko, primátor Martina.
Ďalej podotkol, že odborná diskusia je už tak
ďaleko, že stačí rozhodnúť o verzii sochy a mieste
jej inštalácie. „Ako miesto umiestnenia sochy sa
po diskusii ukazuje Námestie SNP pri Kostole sv.
Martina. Na jednom námestí sa tak stretnú dve
výnimočné tradície – protifašistická a demokratická a humanistická, ktoré poznačili dejiny Martina,“ komentoval predseda OZ Peter Cabadaj.
Uviedol, že obidva modely, klasický i modernejší antikorový, budú do konca roka umiestnené vo foyer zasadacej siene MsÚ, aby ich mohla
verejnosť pripomienkovať.
Potom sa rozhodne, ktorý z modelov bude favoritom na zhotovenie súsošia.
Cesta sv. Martina
Dôležité pre mesto bolo aj potvrdenie, že Martin
sa stal súčasťou slovenskej časti Via Sancti Martini
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Fotografia hore: Aktualizovaný
model súsošia sv. Martina,
v pozadí pôvodný.
Foto: Viera Legerská
Fotografia vľavo: Modernejšia
verzia súsošia vyrobená
z lešteného antikoru.
Foto: Viera Legerská

OZ ZA SOCHU SV. MARTINA

(Cesty sv. Martina), ktorá spája miesta so svätomartinskou tradíciou v celej Európe.
„Záleží na ľuďoch, aké podujatia zorganizujú,
aby upozornili na túto výnimočnosť,“ povedal
pre Martinské noviny Róbert Orbán, riaditeľ Via
Sancti Martini pre východnú Európu.
Kultúrna pútnická cesta, ktorá sa začína v maďarskom Szombathely, rodisku sv. Martina,
a končí sa v Tours vo Francúzsku, kde je svätec
pochovaný, má 2 200 km.
Viera Legerská

Vzniklo v máji 2020.
1. januára 2021 začalo organizovať zbierku na sochu sv. Martina.
Začiatok roku 2021 - vyhlásenie verejnej
súťaže na zhotovenie sochy – prišli návrhy
od troch autorov, výkonný výbor OZ rozhodol realizáciu sochy objednať od Milana Kuzicu.
11. novembra 2021 na Divadelnom námestí v Martine verejne prezentovali model
súsošia Plášť sv. Martina.
Model bol do konca roka 2021 vystavený v objekte Millenia na pripomienkovanie.
Celkovo sa k nemu vyjadrilo 3 375 osôb. Za
sochu hlasovalo 87 % z nich.
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Fotografia vľavo: Peter
Mozolák vysvetľuje, ako
funguje samoobslužný
systém plnenia nádrže
osobného auta.
Foto: Viera Legerská

Fotografia dole: Autobusy
by mali tankovať prevažne
v nočných hodinách.
Foto: archív MB

V novej CNG stanici môžu motoristi plniť
palivo v samoobslužnom režime
V Martine otvorili novú CNG stanicu, ktorou v meste zavŕšili dôležitú etapu ekologizácie mestskej
hromadnej dopravy. Situovali ju na Ulici Československej armády (pri bývalej administratívnej budove
ZŤS). Motoristom je prístupná v nepretržitom režime.
CNG stanica je devätnástou na Slovensku, ktorou
Slovenský plynárenský priemysel CNG posilňuje
svoju víziu ekologizácie verejnej dopravy. V Martine spoločnosť podporila formovanie Dopravného podniku mesta Martin na začiatku tohto
roka aj prísľubom vybudovania takejto čerpacej
stanice, pričom do minulého týždňa zabezpečovala potreby flotily zelených autobusov pojazdnou plničkou CNG.
„Ani raz sa nestalo, aby sme mali výpadok v plnení paliva, no nová stanica výrazne prispeje
k úspore času. Kým v minulosti nám čerpanie
paliva v noci trvalo 8 hodín, plnohodnotná čerpacia stanica túto potrebu zvládne za tri hodiny,“
povedal riaditeľ DPMM Ján Slamka.
CNG stanica je vybudovaná na Ulici Československej armády, je verejná, prístupná motoristom 24 hodín denne. Pracuje v samoobslužnom režime, k dispozícii sú tri výdajné stojany,
platí sa zákazníckymi kartami SPP alebo bankovými kartami.
„Stanica je veľkokapacitná a okrem plnenia
CNG pre autobusy MHD Martin dokáže pokryť potreby motoristickej verejnosti,“ komentoval novinku Peter Mozolák, konateľ SPP CNG,
s tým, že kapacita stanice je 1 200 metrov kubických plynu za hodinu, v pohode dokáže obslú-

žiť martinské autobusy, nákladné i osobné autá.
Naplnenie nádrže v prípade osobného auta trvá
do 3 minút, autobusu do 15 minút.
Zdôraznil, že vo vízii prispieť k ekologizácii dopravy na Slovensku bude spoločnosť pokračovať s tým, že sa zameria na dodávku CNG biopaliva. Vyjadril presvedčenie, že aj martinská plnička bude v blízkej budúcnosti ponúkať práve
toto palivo.
„Nová čerpacia stanica v Martine bola jednou
z priorít spoločnosti SPP CNG. Jej otvorenie je

dobrou službou pre motoristov, ktorí doposiaľ
nemali v našom regióne krytie týmto palivom,“
vyjadril sa martinský primátor Ján Danko. „Je situovaná pomerne blízko centra, napriek tomu
nekomplikuje plynulosť dopravy. CNG stanicu
vybudovala plynárenská spoločnosť z vlastných
prostriedkov, máme prísľub od majiteľov strojárenského areálu, že na jar upravia aj cestu popri
Turci, aby motoristi mohli jazdiť k plničke v lepšom komforte,“ uzavrel.
Viera Legerská

Pozvánka
Mesto Martin Vás pozýva
na slávnostné odovzdanie stavby
Centra sociálnych služieb Martin – Podháj,
ktoré sa bude konať
v pondelok 24. októbra 2022 o 10.00 h
(ul. Podhájska, v blízkosti zdravotného
strediska)
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Famózny úspech na svetovom
šampionáte, Martinčania dobyli svet

Mladým tanečníkom za úspešnú reprezentáciu nášho mesta poďakovali predstavitelia martinskej radnice.
Martinčania zažiarili na severe Európy a dobyli
svet. Zisk šiestich titulov majstra sveta je toho
jasným dôkazom.
Aj takto by sa dalo charakterizovať famózne vystúpenie tanečníkov z martinského klubu
Deep dance na svetovom juniorskom a žiackom
šampionáte v disco dance disciplínach, ktorý sa
v septembri uskutočnil vo švédskom Katrineholme.
Skvelú bilanciu Turčanov v ťažkej konkurencii 1 215 súťažiacich zo 16 krajín podčiarkli ešte
aj viaceré strieborné a bronzové umiestnenia.
Spolu s nedávnym triumfom na Svetovom pohári v Poľsku sa tieto fantastické úspechy radia
k najvýznamnejším v 32-ročnej histórii klubu,
ktorý dlhodobo šíri dobré meno nášho mesta
v zahraničí.
Hrdý primátor
Skvelé výkony Martinčanov neostali nepovšimnuté a primátor Martina Ján Danko pozval
úspešnú športovú partiu na radnicu, aby sa jej
spoločne s viceprimátormi Rudolfom Kollárom
a Tatianou Červeňou, ale i poslancami Martinom
Hudecom a Zuzanou Badovou osobne poďakovali za skvelú reprezentáciu a zároveň ocenili
jej vynikajúce výkony Pamätným listom mesta
Martin a darčekmi.

Odmena za tvrdú drinu
Hlavná trénerka úspešného tímu Ivana Majerčíková povedala, že vo Švédsku zažívali neopísateľné pocity.

Za našim úspechom sú poctivá
príprava, pravidelné tréningy, obrovská
chuť a vôľa niečo dokázať. A kľúčovou
je aj skvelá partia, ktorá je vždy
základom každého úspechu.
Ivana Majerčíková

„Sme všetci nadšení z toho, čo sme dosiahli,
podarila sa nám veľká vec. Za našim úspechom
sú poctivá príprava, pravidelné tréningy, obrovská chuť a vôľa niečo dokázať. A kľúčovou je aj
skvelá partia, ktorá je vždy základom každého
úspechu. Konkurencia je na svetovej úrovni náročná, nie je samozrejmosťou sa v nej presadiť.
Postupne sme však na medzinárodnej scéne získavali skúsenosti, v niečom sa i trochu inšpirovali, čo nás posúvalo vpred.“
Matúš Tropp sa vo svojich 15 rokoch stal

Spoločná fotografia
bezprostredne po ocenení
v zasadačke Mestského úradu
v Martine.
Foto: Roman Kopka

hviezdou šampionátu, získal viaceré prvé miesta. „Veľmi som vďačný za to, čo sme dosiahli.
Za naším úspechom je veľká drina, nekonečné
množstvo tréningov. Ale, ako sa ukázalo, malo to
všetko svoj význam. Motivácia pokračovať ďalej
mi nechýba, v budúcnosti by som sa chcel stať
trénerom.“
Tamare Masárovej sa vo Švédku plnili sny. „Tancujem už veľa rokov a vždy som tak trochu túžila byť majsterkou sveta. Teraz sa mi to podarilo
a som veľmi šťastná. Nielen pre ten úspech, ale
i preto, ako sme zúročili tú tvrdú robotu, ktorá
nášmu triumfu predchádzala.“
Šéf klubu Miroslav Frolo sa vo svojej slávnostnej
reči najprv poďakoval predstaviteľom nášho mesta. „Prostredníctvom Nadácie Nová šanca nám
pomohli financovať našu účasť na majstrovstvách
sveta vo Švédsku. Bez tejto pomoci by sme na
šampionát nemohli zrejme cestovať.“ A potom
na margo úspešného kolektívu povedal: „Ukázalo sa, že máme skvelý tím, vynikajúcich tanečníkov, ale aj verných podporovateľov a fanúšikov
medzi rodičmi a starými rodičmi, pričom viacerí
z nich s nami cestujú a veľmi nás povzbudzujú.
Všetkým za to patrí naše poďakovanie.“

(KP)
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Martin a okolité obce
budú mať k dispozícii
milióny eur
Pre Územie udržateľného mestského rozvoja Martin je schválená čiastka vo výške
viac ako 29,5 milióna eur, ktoré sú určené
na konkrétne investície. Napríklad na lanovku na Martinské hole, rozvoj ekologickej MHD, či rekonštrukcie ciest a cyklotrasy v programovom období 2021 - 2027.
Súčasťou územia UMR Martin sú mestá
Martin a Vrútky a ďalej obce Bystrička,
Diaková, Dražkovce, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Lipovec, Sučany a Turčianske Kľačany.
Podmienkou pre čerpanie financií je príprava strategického plánu UMR Martin do
roku 2030 - „TURIEC 2030“, na ktorom bude v najbližšom období pracovať tím špecialistov, ktorých schválila Kooperačná rada UMR Martin na svojom stretnutí v októbri 2022.
V rámci Integrovanej územnej stratégie UMR Martin je možné čerpať financie
v programovom období 2021 - 2027 na
projekty v nasledovných oblastiach. Sú to:
udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita, adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku, inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby
a potenciál územia spojené s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie,
kultúrny a kreatívny priemysel ťažiaci
z kultúrneho dedičstva územia, využitie
miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu.
Z uvedených oblastí mesto Martin
v spolupráci s obcami odovzdalo materiál na nasledovné projekty: lanovka na
Martinské hole, ďalší rozvoj ekologickej
MHD a rekonštrukciu ciest a budovanie
cyklotrás.
„Očakávame vyhlásenie výziev pre verejné obstarávanie, nasledovať bude súťaženie dodávateľov pre uvedené projekty. Po
ukončení obstarávania sa Martinčania môžu tešiť na realizáciu a uskutočnenie plánov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov. Najviac atraktívny projekt - lanovka na
Martinské hole má právoplatné stavebné
povolenie. Ide o prelomovú nadregionálnu investíciu, ktorá prinesie do Turca výraznú podporu cestovného ruchu, rozvoj
v oblasti ubytovania či podporu segmentu reštauračných služieb,“ informoval Ján
Danko, primátor mesta Martin.
(RED)

Takto bude národná
biobanka vyzerať.
Foto: archív UNM

Biobanka pomôže nemocnici,
no najväčší úžitok prinesie pacientom
V Martine už na budúci rok otvoria špičkové vedecko-výskumné
pracovisko.
Národná biobanka pre nádorové a zriedkavé
ochorenia, ktorej výstavba už v Martine za medickým internátom prebieha, sa bude ako vedecko-výskumné pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
zameriavať na odber a archiváciu biologických
vzoriek. Na digitalizáciu údajov bude využívať
automatizované moderné technológie.
Biobanka má v budúcnosti spolupracovať
nielen s biomedicínskym centrom, ale aj s novou nemocnicou, ktorá bude stáť v jej blízkosti a mala by byť zdrojom vzoriek, ktoré budú
v biobanke uskladnené.
Sprístupnenie inovatívnej liečby
Dalibor Murgaš, námestník Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) pre chirurgické disciplíny,
povedal, že biobanka bude znamenať významný krok tak pre nemocnicu, ako aj pre samotného pacienta.
„V UNM máme 12 národných centier pre
diagnostiku a liečbu zriedkavých a nádorových
ochorení. Keď sa budú naši špecialisti podieľať
na vývoji a testovaní najmodernejšej diagnostiky a liečby, tak aj naši pacienti môžu byť zahrnutí do klinických štúdií a môžeme im sprístupniť
inovatívnu a experimentálnu liečbu.“
Andrea Čalkovská, dekanka JLF UK v Martine,
zdôraznila, že biomedicínsky výskum je v súčasnosti najdôležitejší pre vývoj nových terapií,

vďaka ktorým by sa pacienti liečili podľa najnovších vedeckých poznatkov.
„Uskladnenie vzoriek posunie biomedicínsky
výskum dopredu. Vzorky si bude možné pre
potreby výskumu objednať aj z iných krajín zo
zahraničia, čo môže posunúť poznanie a zrejme zabezpečí aj personalizovanú terapiu pre
pacienta.“
Okrem benefitu pre samotného pacienta
bude národná biobanka zároveň slúžiť aj ako
priestor pre vzdelávanie.
Archivácia vzoriek
Celý projekt biobanky, ktorý okrem samotnej
výstavby zahŕňa aj ďalšie aktivity, sa má podľa
jej riaditeľky Zuzany Dankovej oficiálne ukončiť v júni 2023.
„Do tohto termínu má byť postavená budova a majú byť privezené aj technológie na
automatickú archiváciu vzoriek. Biobanka bude jedinečná aj v tom, že vzorky sa budú skladovať pri teplote mínus 80 °C, ako aj v tekutom dusíku.“
Základom ukladania biologických vzoriek
v biobanke bude podpísaný informovaný súhlas
od pacienta, ktorý musí súhlasiť tak s odobratím vzorky na príslušný účel uchovávania v bio
banke, ako aj s jej následným použitím pre biomedicínsky výskum.
Zuzana Marčeková, UNM
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Ako sa zmenili:

KOŠÚTY

Ľudia majú radosť
z opravených
chodníkov a ciest,
budú mať aj z ihrísk
Vytypovať najdôležitejšie investície nielen v mestskej časti Košúty je náročné, lebo pre každého
obyvateľa je dôležité niečo iné. No aj v nej si ľudia veľmi pochvaľujú rozhodnutie opraviť najviac
poškodené komunikácie, na ktoré mali v Košútoch tohto roku z mestského rozpočtu 200-tisíc
eur. Minuli podstatnú časť z tejto sumy.
K veľkým projektom tohto volebného obdobia
patria ihriská. Jedno bude na Rázusovej ulici. Po
rekonštrukcii tu vznikne multišportový areál, ktorý bude k dispozícii aj na hodiny telesnej výchovy
a pre športové krúžky blízkej ZŠ a MŠ na Hurbanovej ulici. Jeho rekonštrukcia by mohla byť hotová v tomto roku. Druhým je inkluzívne ihrisko
pre najmenšie deti, ktoré sa postupne stavia vo
vnútrobloku ulíc Štefunku a Majerníka. Financuje sa z viacerých zdrojov, peniaze na revitalizáciu
jeho okolia dáva mestská časť.

Uverejňujeme výber najdôležitejších aktivít
v Košútoch v eurách.
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 4 107 €.
 Údržba mobiliáru ihrísk a pieskovísk – 2 284 €.
 Podpora oddychových zón a údržby jazier Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest ka – 2 000 €.
a chodníkov – 39 235 €.
 Podpora oddychových zón a údržby jazier- Mimoriadne: Príjem za prenájom parkovacích
ka – 2 500 €.
miest využili na rekonštrukciu parkovacích miest
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk – na uliciach Hodžova, Hurbanova a Štefunku –
2 204 €.
23 471 €, na rekonštrukciu parkovacích miest na
Hodžovej ulici 2 – 12 za 16 518 €, rekonštrukMimoriadne: Z príjmu za prenájom parkova- ciu parkovísk na Kernovej a Rázusovej ulici za
cích miest v Košútoch financovali chodník so 15 570 € a rekonštrukciu parkovísk na Björnsozámkovou dlažbou na Rázusovej ulici 2 – 10 za novej ulici – 60 168 €.
24 144 €, parkovisko a chodník na Rázusovej ulici – 20 208 €, rekonštruovali parkovisko na Galandovej ulici 22 za 10 939 €, položili bezbarié-  Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 12 636 €.
rové priechody zo zámkovej dlažby na Štefun-  Údržba zelene, dodanie a výsadba cibuľovín
kovej ulici – 9 652 € a zrekonštruovali parkovis- a trvaliek – 1 565 €.
ko na Rázusovej ulici 7 – 11 za 6 998 €.
 Podpora oddychových zón a údržby jazierka – 1 500 €.

ROK 2019

ROK 2021

ROK 2020

Mimoriadne: Na parkovacie miesta na uliciach
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest Rázusova, Košútska a C. Majerníka išlo z príjmu
za prenájom parkovacích miest 27 657 €.
a chodníkov – 44 988 €.

ROK 2022

Stroje sa zatiaľ na ihrisko na Rázusovej ulici
ešte nenasťahovali. No príprava jeho rekonštrukcie je vo finále a deti a mládež by už na
ňom mohli športovať v tomto roku.
Foto: Viera Legerská

(do konca septembra)
 Hracie prvky na detské ihriská – 4 080 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 3 081 €.
 Podpora oddychových zón a údržby jazierka – 2 000 €.
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 15 949 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích miest v mestskej časti budovali parkovacie
miesta na uliciach Alexyho, Dúbravca a Rázusova – spolu za 68 382 €. Z kapitálových výdavkov
mestského rozpočtu financovali začiatok výstavby multifunkčného športového ihriska na Rázusovej ulici (súhrnne bude stáť 140 000 €) a sumou
70 000 € dofinacovali výstavbu inkluzívneho detského ihriska.
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali: opravu komunikácií na Hodžovej, Rázusovej, Galandovej a Štefunkovej ulici, chodníky
pri ZŠ na Hurbanovej ulici a rekonštruovali aj
ďalšie komunikácie v mestskej časti. Zo sumy
zatiaľ minuli 161 617 €, zostatok predstavuje 38 383 €.
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Ako sa zmenili:

ĽADOVEŇ-JAHODNÍKY-TOMČANY

Stavili na parkoviská, chodníky, detské
ihriská a komunitný život
Pre obyvateľov tejto mestskej časti bolo dôležité
najmä praktické vyriešenie bežných problémov,
ako sú výstavba a revitalizácia parkovísk, chodníkov a iných komunikácií, oprava a osadenie lavičiek, opravy vpustov, orezy zelene, podpora komunálneho života a podobne.
Z väčších investícií spomeňme napríklad vznik
dvadsiatky parkovacích miest na Stavbárskej ulici za 80-tisíc eur alebo rekonštrukciu detského
ihriska na Sucháčkovej ulici, ktorej rozpočet bol
pôvodne 60-tisíc eur, no situácia na stavbárskom
trhu túto investíciu predražila.
Prinášame výber ďalších dôležitých aktivít
v mestskej časti v eurách.

ROK 2019
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 56 814 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk – 5 580 €.
 Hracie prvky na detské ihriská – 4 998 €.
 Podpora pre MŠ na Ulici J. Lettricha na hracie prvky na vonkajšie detské ihrisko – 4 000 €.
 Podpora pre podujatie Medzinárodný deň
klobás 3 500 €.
 Podpora podujatia Feest Ekofest – 2 835 €.
 Opravy chodníkov a ciest – 2 572 €.
 Podpora na tenisový turnaj o majstra akadémie – 2 500 €.
 Mimoriadna dotácia na dopravu detí Deep
Dance Club na súťaž – 2 500 €.
 Podpora Jednote dôchodcov Slovenska –

Revitalizácia detského
ihriska na Sucháčkovej
ulici stála takmer 90-tisíc eur. Ak by bola urobená podľa plánu, teda
skôr, tvrdí predseda výboru MČ Martin Kalnický, mesto by za ňu zaplatilo o tretinu menej.
Foto: Viera Legerská

2 000 €.
 Podpora na kultúrne podujatia vo vinotéke
Someliér – 2 000 €.
 Dopravné značenie – 1 962 €.
 Interiérové vybavenie stolmi a stoličkami
v DC Tomčany – 1 219 €.
 Podpora pre MŠ na Ulici J. Šimka na vybudovanie pieskoviska – 1 170 €.

ROK 2020
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 74 838 €.
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
13 024 €.
 Údržba mobiliáru ihrísk a pieskovísk –
3 734 €.
 Podpora organizovania tanečnej ligy pre
SZUŠ na Ulici M. Haľamovej – 3 000 €.
 Podpora pre Tenis.sk na zabezpečenie turnaja – 3 000 €.
 Údržba zelene – 2 877 €.
 Podpora podujatia Škola volá – 2 500 €.
 Podpora Jednote dôchodcov Slovenska –
2 000 €.
 Podpora série koncertov a podujatí vo vinotéke Someliér – 2 000 €.
Mimoriadne: Budovanie parkovísk z príjmu
za prenájom parkovacích miest na Kronerovej
22 – 24 a Textorisovej ulici predstavovali spolu
12 339 € a rekonštrukcia nadchodu na Ulici N.
Hejnej 35 000 €.

ROK 2021
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 67 641 €.
 Výstavba a rekonštrukcie chodníkov, parkovísk a ciest – 35 707 €.
 Údržba zelene, dodávka a výsadba cibuľovín
a trvaliek – 3 857 €.
 Podpora Tenis.sk na turnaj o majstra akadémie – 3 000 €.
 Podpora Deep Dance League – 3 000 €.
 Dotácia MŠ J. Šimka na kapitálové výdavky –
2 600 €.
 Podpora ZŠ J. Kronera – 2 600 €.
 Podpora MŠ J. Lettricha – 2 600 €.
 Podpora Jednoty dôchodcov Slovenska –
2 000 €.
 Vianočná výzdoba mosta N. Hejnej – 1 736 €.
Mimoriadne: Iba financovanie detského ihriska na Sucháčkovej ulici stálo 89 999 €, rekonštrukcia chodníka zámkovou dlažbou Tomčany
2 831 € a dotácia opravy nadchodu na Ulici N.
Hejnej 948 €.

ROK 2022
(do konca septembra)
 Hracie prvky na detské ihrisko – 42 787 €.
 Podpora SZUŠ na Ulici M. Haľamovej na podujatie Škola volá – 4 000 €.
 Dopravné značenie na parkoviskách – 3 826 €.
 Podpora ZŠ na Ulici J. Kronera na materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie triedy 3 000 €.
 Podpora činnosti pre Martico New Age –
3 000 €.
 Podpora Hemibos Ante Portas na knihu Jahodníky v dobových fotografiách – 1 500 €.
Mimoriadne: Nový chodník spájajúci Ulicu N.
Hejnej a Tesco stál 29 019 €, projektová dokumentácia prepojenia zastávky MHD a DSS Mazúra a chodníka Ul. Michaelliho po 1 065 €, hracie
prvky na detské ihriská 6 221 €.
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali: opravu chodníka na uliciach Petrikovicha/
Lettricha, Textorisovej, opravu schodov na Ľadoveň, opravu vpustu na Šípošovej ulici, schody na Ul. N. Hejnej k Tescu, opravu schodov
Jahodníky – Ľadoveň II. časť, cyklochodník
na Jesenského ulici, chodník na Ul. J. Šimka
a opravy viacerých komunikácií v mestskej
časti spolu za 149 129 €. Zostatok predstavuje 50 871 €.
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SKUTOČNÁ IDENTITA MESTA
MARTIN - MESTO, KTORÉ POMÁHA
KULTÚRNO-KREATÍVNE CENTRUM V SIME
BEZBARIÉROVÉ MESTO
MODERNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE
LOKALIZÁCIA PRE INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNY SYSTÉM
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA S.H.VAJANSKÉHO
REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA
NA KOLÓNII HVIEZDA
PREVENTÍVNE ŠKOLENIA PRE SENIOROV
SPRAVODLIVÉ FINANCOVANIE
MESTSKÝCH ČASTÍ
STARTUP CENTRUM
NÁJOMNÉ A SOCIÁLNE BÝ VANIE
MARTINSKÉ HOLE
BIKESHARING A ROZVOJ CYKLOMOBILITY
FUNKČNÉ OBČIANSKE KOMISIE
NOVÉ PITNÉ FONTÁNY
PRAVIDELNÉ ČISTENIE CIEST A CHODNÍKOV
ODSTRÁNENIE NELEGÁLNYCH REKLÁM
GASTROFESTIVAL
ODMENA PRE PSÍČKAROV
PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S PODNIKATEĽMI
KONTROLA PLNENIA ÚLOH MESTA
ROK 2024 – ROK KNIHY
OBNOVENIE PRENOSOV ZO ZASTUPITEĽST VA
PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S ÚRADNÍKMI
ONLINE SLEDOVANIE ODHŔŇAČOV SNEHU
BEZODPADOVÝ MESTSKÝ ÚRAD
MERACIE STANICE
KVALITY OVZDUŠIA
DETSKÁ ŠARKANIÁDA
KOMUNITNÁ ZÁHRADA
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA
HLIADKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
ODSTR ÁNENIE NEBEZPEČNÝCH PR VKOV
NA DE TSKÝCH IHRISK ÁCH
PEŠIE PLATÓ V ZÁTURČÍ

INZERCIA

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

PRECHOD PRE PEŠÍCH V PRIEKOPE
UPR ATOVANIE PEŠE J ZÓNY
MAR TIN MESTO MUR ALOV
KULTÚR A VO VERE JNOM
PRIESTORE
#MAR TIN A SOCHA SV. MAR TINA
REKONŠTRUKCIA KINA MOSK VA
BUDOVA MILÉNIA
KULTÚRNY TURIZMUS
PIKNIK V MESTE
AMFIKO
DIVADELNÉ FESTIVALY
REKONŠTRUKCIA ŠPOR TOVÍSK
LEZECK Á STENA
PL AVÁREŇ, KÚPALISKO
INTELIGENTNÉ SEMAFÓRY
REKONŠTRUKCIE CIEST
A CHODNÍKOV
BEZPEČNÉ PRIECHODY
ZELENÉ STRECHY
NA MESTSKÝCH BUDOVÁCH
PRÍRODNÝ POSYPOVÝ CINTORÍN
MESTSKÝ Z ÁHR ADNÍK
ELEK TRONABÍJAČKY
EUROFONDY A GR ANT Y
OSL AVA JUBIL ANTOV MESTA
SMAR T MESTO
OPEN DATA
STOJISK Á NA SME TNÉ NÁDOBY
PARK PRI KOLK ÁRNI
RÝCHL A ROTA
VYUŽITIE MODERNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
PODCHOD PRI TRŽNICI
RE VITALIZ ÁCIA HVIEZDOSL AVOVHO
PARKU A MALE J HORY
DE TSK Á ZÓNA V CENTRE
PARKOUROVÉ IHRISKO
ODPADOVÉ HOSPODÁRST VO

NOVÁ UNIVERZITNÁ NEMOCNIC A
VZDEL ÁVACÍ PROGR AM
PRE POSL ANCOV
70. REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVE J STANICE
71. VYHLIADKOVÁ VEŽ A
NA BUKOVINÁCH
72. PRIEKOPSKÉ FUTBALOVÉ IHRISKO
73. PODPOR A ŠKOLST VA
74. 365 DNÍ V TERÉNE
75. NOVÝ SPÔSOB JESENNE J
A ZIMNE J ÚDRŽBY
76. SPR AVODLIVÁ PARKOVACIA
POLITIK A
77. MAR TIN SA NE VYĽUDŇUJE
78. ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA
79. PRENOSNÉ L AVIČKY
80. C YKLOTR ASY
81. ŠTÚROVO NÁMESTIE
82. TURISTICKÉ MAPY
83. ZMENA ROKOVACIEHO PORIADKU
84. K VE TINOVÉ Z ÁHONY / LÚKY
K VE TOV
85. FESTIVAL KNIHY
86. PARKOVACIE DOMY
87. MESTO PRE IT, VEDU A VÝSKUM
88. KUCHYŇA V ZŠ A. STODOLU
89. JARMOK
90. BEZPEČNÉ SPOJENIE SO
ŠPOR TPARKOM PLTNÍKY
91. SPOLOČNÁ DOHODA
92. ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
93. ČIPY A QR KÓDY DO SME TIAKOV
94. MESTSKÉ MÚZEUM
95. ZNÍŽENIE Z ADLŽENOSTI MESTA
96. QR KÓDY AKO ZDROJ INFORMÁCIÍ
97. MAR TIN PATRÍ DE ŤOM
98. ÚZEMNÝ ROZVOJ
99. KRUHOVÝ OBJA ZD V KOŠÚTOCH
100. SPOLUPR ÁC A
68.
69.

SPOLUPRÁCA JE DÔLEŽITÁ
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Ing. Stanislav
THOMKA, MBA

KANDIDÁT
NA PRIMÁTORA
KANDIDÁT
NA POSLANCA ŽSK
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Ako sa zmenili:

PODHÁJ-STRÁNE

Chodníky, parkoviská, formujúce sa
námestie – všetko patrí do bilancie

ROK 2020
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
40 485 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 30 107 €.
 Projektová dokumentácia k revitalizácii Námestia protifašistických bojovníkov – 7 372 €.
 Práce spojené s geodetickým zameriavaním – 1 490 €.

ROK 2021

Tréningová hala pri ZŠ v Martine už vyše roka slúži športovcom. Fond na podporu športu už refundoval Martinu 780-tisíc eur, ktorými sa mesto uchádzalo o financovanie tohto projektu.

Foto: archív 3energy

 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
31 498 €.
 Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov – 26 890 €.
 Hracie prvky na detské ihriská – 18 090 €.
 Projektová dokumentácia k revitalizácii športoviska na športovo-oddychovú zónu – 5 724 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk –
5 052 €.
 Dodanie a montáž cestného radaru na Hollého ulici – 3 481 €.
 Údržba zelene – cibuľoviny a trvalky – 2 273 €.

ROK 2022
(do konca septembra)

V mestskej časti Podháj-Stráne vlani dokončili tréningovú halu pri zimnom štadióne, ktorú
financovalo mesto, pričom Fond na podporu
športu už Martinu vrátil 780-tisíc eur, ktoré na
tento projekt vynaložilo.
Ďalšou významnou investíciou je aj centrum
sociálnych služieb so 40 lôžkami pre ľudí odkázaných na celodennú starostlivosť, čo je tiež
významná investícia slúžiaca všetkým Martinčanom, nasmerovaná mestom do tejto mestskej časti.

Prinášame výber ďalších dôležitých aktivít
v mestskej časti v eurách.

ROK 2019
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 78 611 €.
 Opravy chodníkov ciest a parkovísk – 2 902 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích
miest v mestskej časti uhradili položenie zámkovej dlažby na Ulici Timravy 9 – 11 za 4 180 €.

Podháj čaká revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov. Projekt kontrolujú
na ministerstve, mesto naň
dostalo peniaze z eurofondov. Foto: archív MT
Foto: archív TZ

 Rekonštrukcia chodníka, cesty a obrubníkov
Ul. J. Goliana – 21 575 €.
 Výstavba a rekonštrukcie parkovísk, ciest
a chodníkov – 14 616 €.
 Hracie prvky na detské ihriská – 8 880 €.
 Dopravné značenie na vyhradených parkoviskách – 3 068 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích
miest financovali rekonštrukciu Gorkého ulice za
5 810 €. Na ten istý účel išlo aj ďalších 100 000 €
z kapitálových výdavkov mestského rozpočtu.
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali: V mestskej časti minuli celú čiastku, a to
na opravu chodníkov a obrubníkov na uliciach Hollého a Žingora spolu s bezbariérovými priechodmi, opravili výtlky a zrealizovali podrovnávky na Tulskej ulici, opravili
komunikácie a sčasti aj chodníky na uliciach
Goliana, Gorkého, Podhájskej a Slovanskej,
venovali sa aj kanalizácii Korunovo-Bezručova a menšie opravy zrealizovali aj na ďalších
komunikáciách tejto mestskej časti.
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Ako sa zmenili:

PRIEKOPA
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 1 184 €.

V tejto mestskej časti vymenili poškodený
mobiliár na všetkých detských ihriskách.

ROK 2021

Foto: archív PK

 Výstavba, rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 85 128 €.
 Hracie prvky na detské ihriská – 22 358 €.
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 18 270 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk – 9 882 €.
 Dopravné značenie – 7 037 €.
 Dofinancovanie projektu ZŠ na Ulici J. V. Dolinského na exteriérovú učebňu – 2 000 €.
 Údržba zelene – cibuľoviny a trvalky – 1 987 €.

ROK 2022

Rodičia majú radosť, dostali bezpečný
mobiliár na detských ihriskách
V tomto volebnom období hlavné finančné zdroje mesta smerovali na dokončenie rozrobených
akcií, ako boli cyklotrasa z Pltníkov do Vrútok,
Športový areál Pltníky, atletický a futbalový štadión pri obchvate, tréningová ľadová plocha, ale
aj na novú MHD, Centrum sociálnych služieb na
Podháji a CVČ Kamarát pri Amfiku. Na mestské
časti preto ostalo menej peňazí ako v minulosti.
Konštatovali to aj v mestskej časti Priekopa.
Preto uvítali, že z mestského rozpočtu bolo vyčlenených po 200-tisíc eur pre každú mestskú
časť na nové asfaltové povrchy ciest a chodníkov. V Priekope okrem toho ušetrili financie na
výmenu poškodeného mobiliáru za bezpečný na
všetkých detských ihriskách vrátane ihriska v Dolinského parku. Spomeňme tiež, že pribudol nový
asfaltový povrch vo vnútroblokoch Priekopa IV.
a na chodníkoch na Kratinovej ulici.

 Hracie prvky na detské ihriská – 1 908 €.
 Podpora Hasičského zboru Priekopa na
Priekopský deň – 1 600 €.

ROK 2020
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
6 178 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 2 490 €.

(do konca septembra)
 Hracie prvky na detské ihriská – 43 620 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 6 336 €.
 Podpora OZ Naša Priekopa na publikáciu Priekopa v premenách času – 3 000 €.
Mimoriadne: Z príjmov za prenájom parkovacích
miest financovali výstavbu parkoviska na Ulici M.
Dulu za 109 513 €. Z kapitálových výdavkov mestského rozpočtu uhradili hracie prvky na ihriskách
za 29 514 € a ďalšiu časť výstavby parkoviska na
Ulici M. Dulu – 12 486 €.
Z sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského
rozpočtu na komunikácie, financovali: V tejto
mestskej časti to boli opravy komunikácií na
Ulici M. Dulu vrátane vjazdov za 51 210 €, chodníky na uliciach Fínska, Gregorova a Kratinova
za 99 585 €, ostatným čiastkovým opravám na
cestách a chodníkoch vyčlenili 48 204 €.

Uverejňujeme výber ďalších dôležitých aktivít
v Priekope v eurách.

ROK 2019
 Dopravné značenie – 3 736 €.
 Opravy ciest, chodníkov a parkovísk – 3 201 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk – 2 466 €.

Vnútrobloky v Priekope IV. dostali nový
asfaltový povrch.

Foto: archív PK
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Blížia sa dni, počas ktorých si uctíme pamiatku našich zosnulých
Od 29. októbra do 3. novembra
budú cintoríny v Martine sprístupnené nepretržite 24 hodín.
Na miesta posledného odpočinku našich blízkych čoskoro prinesieme kytice a vence, zapálime sviečky a v tichosti si zaspomíname na pekné
chvíle, ktoré sme s nimi prežili.
Ešte predtým, kým sa tak stane, na cintorínoch očistíme hroby, urobíme poriadok okolo
nich, jednoducho všetko nachystáme tak, aby
spomienka na našich rodinných príslušníkov, ale
i priateľov bola čo najdôstojnejšia.
„Akurát upravujem hroby manželovým starým
rodičom, predtým som bola dať do poriadku ockov hrob. Mestský cintorín je dobre udržiavaný,
pozerám, že čerstvo pokosený. Mám kde si nabrať vodu, vysypať smeti. Je tu teraz viac lístia,
ale to je v tomto období prirodzené,“ povedala
Stanislava Poliaková.
O cintoríny sa mesto stará celoročne, no v tomto období ešte o čosi viac. Aktuálne je zabezpečované kosenie cintorínov, pričom niekde sa už
uskutočnilo a niekde sa v najbližších dňoch chys-

Stanislava Poliakova je
s údržbou Mestského
cintorína v Martine
spokojná.
Foto: Roman Kopka

tá. Prebieha už aj jesenná očista, ktorá je okrem
iného zameraná na zber lístia, zabezpečený je aj
zvýšený odvoz odpadu z cintorínov. K dispozícii
sú aj rôzne druhy kontajnerov.
Pracovníci martinského mestského Sociálneho podniku sa na Národnom cintoríne postarali
o čistotu a údržbu hrobových miest v pamiatkovej
podstate, teda o hroby významných slovenských
osobností a národných dejateľov.
Na cintoríny sa ľudia vo veľkom vyberú pravdepodobne posledný októbrový víkend a v prvé

Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

R22-18-03

Objednávateľ: Mudr. Tatiana Červeňová, Martin
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

novembrové dni. Od 29. októbra do 3. novembra budú cintoríny v Martine otvorené nepretržite 24 hodín. V exponovaných dňoch budú
na týchto pietnych miestach posilnené hliadky
mestskej polície, ktoré sa postarajú o našu bezpečnosť na cestách a budú nápomocné ľuďom
i pri regulácii parkovania.
V správe mesta je šesť cintorínov. Sú to: národný a mestský, jahodnícky na Ľadovni, záturčiansky na Severe, priekopský a tzv. nový na Kolónii
Hviezda.
Roman Kopka
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Ako sa zmenili:

SEVER

Parkovacie miesta optimalizovali tak,
aby nemuseli vytínať stromy
Bezpečnosť detí pri ceste do školy bola dôležitá pri rozhodnutí rozšíriť cestu o jeden
odbočovací pruh na Východnej ulici v križovatke s Jilemnického ulicou. Urobili ho za
35-tisíc eur. 
Foto: Viera Legerská

ROK 2021
 Oprava chodníkov, ciest a parkovísk –
28 844 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 5 405 €.
 Údržba zelene, dodanie a výsadba cibuľovín a trvaliek – 3 877 €.
 Podpora Medik-M na kúpu technologického vybavenia – 1 000 €.
Mimoriadne: Vyše 85-tisíc eur v mestskej časti
vynaložili na rekonštrukciu chodníka na Nálepkovej ulici (spolu približne 79 000 €) a rekonštrukciu Ulice Rumunskej armády – viac ako
6 000 €.

ROK 2022

K veľmi dôležitým investíciám v tejto mestskej
časti patrila oprava schodiska a vybudovanie
bezbariérovej rampy popri schodisku z Ulice
Rumunskej armády smerom k hlavnej ceste
a pri zastávke Sever 2 smerom k sociálnemu
zariadenia.
Rodičia iste ocenili aj rozšírenie cesty a vybudovanie odbočovacieho pruhu na Východnej ulici v križovatke s Jilemnického ulicou, čo
pomohlo rannej dopravnej špičke pri nástupe
detí do škôl.
Aj v tejto mestskej časti sa veľa urobilo
z tohtoročného 200-tisíc eurového prídelu financií z rozpočtu mesta, ktoré boli určené na
komunikácie. Využili ich najmä v okolí Jilemnického ulice. Rozhodli sa tu obnoviť a optimalizovať parkovacie miesta a cesty tak, aby
nemuseli vytínať stromy a zmenšovať plochy
zelene. Sever patrí k najstarším a zároveň najzelenejším sídliskám a túto jedinečnosť mu chceli ponechať.
Uverejňujeme výber ďalších dôležitých aktivít v mestskej časti v eurách.

ROK 2019
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
31 022 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk –
10 168 €.
Mimoriadne: Takmer 16 700 € v mestskej časti
z príjmu za prenájom parkovacích miest vynaložili na rekonštrukciu chodníka a parkoviska
na Jilemnického ulici 13 – 15

ROK 2020
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk –
25 414 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 17 598 €.
 Podpora Medik-M na kúpu technologického vybavenia – 1 000 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích miest sa rekonštruovali komunikácie na
Jilemnického ulici – za 25 232 €.

(do konca septembra)
 Hracie prvky na detské ihriská – 20 918 €.
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 3 051 €.
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk –
2 988 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 2 956 €.
 Dobudovanie verejného osvetlenia –
2 389 €.
 Dotácia pre Medik-M na nákup polohovateľných postelí – 1 100 €
Mimoriadne: Z kapitálových výdavkov mestského rozpočtu opravili v tejto mestskej časti
hracie prvky na detských ihriskách za ďalších
14 938 €.
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali: obrubníky a chodník na Palkovičovej ulici, rekonštrukciu chodníka na uliciach Jilemnického 21
– 27, Červenej armády a Tomášikovej, opravili
komunikácie na Východnej 5 – 7, parkovisko
na Severnej 7, 8, bezbariérový priechod na Nálepkovej ulici na oboch koncoch, kompletne
zrekonštruovali jednosmerku pred bytovými
domami na Jilemnického 1 – 17 spolu s chodníkom na jej západnej strane, parkovisko a cestu pred bytovým domom Nálepkova 10, 12,
14, opravili vpusty na Nálepkovej ulici, stredový priechod na Jilemnického ulici a mnoho
iného.
Približne 40-tisíc eur vynaložili na nové detské prvky, obnovu a budovanie detských ihrísk.
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NAJKOMPETENTNEJŠÍ KANDIDÁT
Nezávislý kandidát na primátora mesta Martin. Uznávaný expert pre
presadzovanie verejného záujmu, transparentné opatrenia a stratégie
otvorenej samosprávy v 21 projektoch po celom svete.
(S kým som spolupracoval: Zložky Organizácie Spojených národov,
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európsky výbor
regiónov, Transparency International, Medzinárodný republikánsky
inštitút, Medzinárodná protikorupčná akadémia, Nadácia Pontis )

5

Oceňovaný ekologický startupista a projektový manažér pre Európsku
výkonnú agentúru pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie.
(Zelené ocenenia: Zelená firma roka 2017, Via Bona Slovakia, Národný
víťaz: 2017-18 European Business Awards - Slovakia v kategórii
Environmentálny dopad a sociálna zodpovednosť)

VOĽTE ISTOTU,
NESKÚŠAJTE

Takto týždeň pred voľbami by som sa rád priznal, že síce nemám najviac balónikov ani
billboardov, a nerozdal som najviac klobás. Myslíte si ale, že to sú tie pravé kritériá pre
výber primátora?
Porovnajte si, prosím, životopisy kandidátov a aj vy uznáte, že mám najviac skúseností
a výsledkov v oblasti riadenia samospráv. A preto som najpovolanejší kandidát na
primátora. Moje výsledky a úspechy som dosiahol vďaka tomu, že som robil to, čo je
správne, stál som si za tým a nepodľahol som všakovakým tlakom.
Milí Martinčania, rozhodnite sa správne, neskúšajte a voľte istotu.

NAJEKOLOGICKEJŠIA KAMPAŇ = ohľaduplne voči prírode a rozpočtu už v kampani.
Rovnako efektívne a ohľaduplne zabezpečím potreby mesta a jeho obyvateľov.
Neuvidíte ma na billboardoch, ktoré špatia a sú neželaným vizuálnym smogom. Sú drahé a stoja
tisíce eur. Našu planétu poškodzuje ich uhlíková stopa.
Vlastnoručne som vyrobil prvý martinský EKO BILLBOARD. Je vidieť po celom meste bez toho,
aby ho špatil. Pri pohybe na nákladnom bicykli neprodukuje emisie a hluk. Navyše takýto pohyb
po čerstvom vzduchu nám umožňuje osobný kontakt a stretnutia :-)
Nezaplavil som vaše schránky ďalšími tlačenými letákmi. Využitím stránok už existujúcich novín
som uplatnil princíp zdieľanej ekonomiky. Okrem nákladu sa tým rozdelila medzi viacero
užívateľov aj uhlíková stopa výroby papiera, tlače a doručenia do schránok.
V autobusoch nepoužívam papierové plagátiky. Kampaňujem pomocou inovatívnych technológií
na LCD obrazovkách, ktoré nevytvárajú ďalší odpad a zaťažujú životné prostredie menej ako
papierové letáky.
V Martine som rozbehol ekologický startup „Z ruky do ruky“. Pomocou cyklokuriérov
a elektrických taxíkov sme od júla 2019 pomohli miestnym podnikateľom v ťažkých časoch
protipandemických opatrení ekologickým doručením viac ako 20 tisíc zásielok v hodnote vyše
600 tisíc eur. Najazdili sme pri tom viac ako 60 tisíc kilometrov, čím sme ušetrili 11,5 ton emisií.
Vyjazdené kilometre sme darovali miestnym športovým klubom, čím získali eurá na svoju činnosť.
S pomocou reštaurácií sme rozviezli vyše 500 porcií dobrovoľníkom v testovacích tímoch. Za
tento projekt som bol navrhnutý na nomináciu Cena Félix 2021 Úspešný podnikateľský príbeh.

Celý volebný program a viac o mojich skúsenostiach na: www.primatorprevsetkych.sk
Objednávateľ: Mgr. Jozef Petráš, 036 01 Martin / Dodávateľ: Televízia Turiec, s.r.o., Moskovská 1, Martin, IČO: 31647308
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Skúsme to inak

Asi sa väčšina z nás zhodne, že Martin potrebuje zmenu. Už pred 4 rokmi sme to čítali na
bilbordoch. Už vtedy Martinčania súhlasili. Cítili, že potrebujeme zmenu a tá prišla na poste
primátora. Ako táto zmena dopadla, posúďte
sami. No poslanci zostali takmer rovnakí. Niektorí sú poslancami 12 rokov, iní 16 rokov, jeden
už dokonca 28 rokov. Títo dlhoroční poslanci
mesto sprevádzajú na ceste úpadku. Jednoducho, hlasovací stroj poslancov, ktorých viac zaujíma rozvoj svojich záujmov ako rozvoj záujmov mesta, pohltil a zastavil ambície pre zmenu. Mysleli sme to dobre, dopadlo to ako vždy.
Keď som sa rozhodoval o tom, či si dovolím
takú vec ako kandidovať na primátora, vedel
som, že sám to nedám. Nie som ani vševedúci a nemám ani sklony k autoritárstvu. Vedel
som, že iba so šikovnejšími ľuďmi než som ja
sám, dokážem ponúknuť mestu budúcnosť.
Preto som vyše roka dával dokopy tím slušných, čestných a morálne zdatných ľudí, ktorí sa vedia uživiť bez mesta. Pretože ak máme
mesto nasmerovať k rozvoju, musíme zmeniť
nielen primátora, ale aj dlhoročných poslancov
zodpovedných za súčasný stav mesta. Musíme
to skúsiť inak.
Heslo „Skúsme to inak“ reprezentuje to, čo
v Martine musíme urobiť. Poslanci, predstavitelia mesta, primátor, my všetci to musíme tentokrát skúsiť inak. Hlavne vo voľbách. Možno
zo zotrvačnosti, možno preto, že nepoznáme
kandidátov, možno preto, že sa to tak robí, stále volíme tých istých poslancov.

cestovný ruch až po ľudí z kultúry a športu.
Naša kandidátka má čo priniesť ako celok. Zároveň si môžete vybrať jednotlivých kandidátov podľa Vašich preferencií. Kandidáti sú
rôzneho veku, z rôznych mestských častí,
rôzneho vzdelania. Nereprezentujú len
jeden pohľad na vec, jeden názor.
Budete mať záruku, že aj keď možno nebudete mať čas na preštudovanie programu či pozadia kandidátov, tak ak má kandidát za menom „Skúsme to inak“, viete, že je
to človek, ktorý je slušný a je odborník. Ak poznáte alebo Vám je
sympatický kandidát z inej mestskej časti, v ktorej bývate, nemusíte svoj hlas zahodiť na náhodný
výber. Môžete dať dôveru kandidátom
Skúsme to inak z Vašej mestskej časti a budete mať záruku, že veci sa budú hýbať dopredu.

7
Michal
UHERČÍK

Je dôležité, aby primátor a poslanci mali rovnakú víziu. Aby to poslanci neťahali doprava
a primátor doľava, pretože to zas ostane stáť
na mieste. Skúsme to inak má program, ktorý sme rozdelili do jedenástich kľúčových oblastí. Nájdete ho na mojej stránke www.uhercik.sk a viackrát vo Vašej schránke. Podieľali
sa na ňom odborníci, kandidáti na poslancov kandidát na primátora mesta Martin
a kandidát na primátora. Náš program je náš
spoločný pohľad na to, ako spoločne rozvíjať
www.uhercik.sk
Martin. Ak dáte Vašu dôveru kandidátom na
poslancov a kandidátovi na primátora, hneď
po voľbách sa môže začať makať.

Samozrejme, nik Vám nedá záruku, že všetko
bude ideálne. Že od zajtra bude svietiť už len Je len na nás, či budeme opäť na Martin hrdí.
slnko. Ale ak to skúsime inak, tak máme nádej,
že to tak bude. Máme nádej, že keď tam prídu
noví ľudia, budú to robiť inak ako doteraz. Ak
v zastupiteľstve necháme dlhoročných poslancov, máme absolútnu istotu, že mesto Martin
bude ďalej upadať.

Objednávateľ: Sloboda a solidarita, Bratislava, IČO:42139333.
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

www.uhercik.sk

Ponúkame desiatky nezávislých a odborne
zdatných kandidátov. Ľudia, ktorí majú vôľu
zmeniť mesto. Martinčania, ktorí kandidujú
pod touto značkou, pod hlavičkou, pod koalíciou Skúsme to inak, Sloboda a Solidarita a Občianska konzervatívna strana.
Dnes sa politika nenosí. Šikovní ľudia do politiky nechcú ísť. Považujú ju za čosi špinavé. Niečo, prečo sa neoplatí ísť s kožou na trh. Skúsme to inak má kandidátov z rôznych oblastí.
Od manažérov a právnikov cez odborníkov na

Tím Skúsme to inak sa kreoval takmer jeden rok. Je to skupina úžasných Martinčanov,
ktorá ponúka zmenu, po ktorej dlhé roky voláme.
R22-18-06
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„Mám Martin veľmi
rada. Po pracovných skúsenostiach
v medzinárodných
spoločnostiach mi ostalo smutno, že mesto
s potenciálom Martina
je spustnuté, zanedbané a bez života. Mám
záujem zúročiť skúsenosti a pomôcť vrátiť
mestu dušu. Nech sa
stane lepším miestom
pre život všetkých
Martinčanov.“

6
kandidátka na
poslankyňu
do Žilinského
samosprávneho
kraja

1

„Do Martina chcem
vniesť viac krásy,
kvetov, stromov,
upravených ulíc,
oddychových zón
a ihrísk pre deti. Je
potrebné, aby naše
mesto podporovalo
vzdelávanie detí,
zdravie obyvateľov
a starostlivosť
o seniorov. Verejný
záujem musí byť
v našom meste na
prvom mieste.“

kandidátka na
poslankyňu
PodhájStráne

1
Marcela AMCHOVÁ

kandidátka na poslankyňu Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany,
41r., manažérka
Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

inzercia 101x129mm - Amchova.indd 1

Marcela BALOŠÁKOVÁ
44r., vedecká medicínska konzultantka

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

10/18/22
inzercia 9:36
101x129mm
dop.
- Balosakova.indd 1

„Martin ako moderné mesto
21. storočia „priateľské“ k svojim obyvateľom je mojou
víziou. Inovované mestské
časti, infraštruktúra, zeleň,
športoviská, detské ihriská,
cyklotrasy, čistota v meste
a pekná pešia zóna sú to,
čo si ľudia zaslúžia. Dobré
projekty „financované z Eurofondov“ sú možnosť, ako
budovať a zároveň šetriť
mestský rozpočet v prospech
Martinčanov.“

18
kandidátka na
poslankyňu
do Žilinského
samosprávneho kraja

10/18/22 9:46 dop.

Ak mám v živote na
niečo slabosť, tak je
to naše mesto. Viem,
že má veľký potenciál stať sa moderným
a vyspelým centrom
s upravenou verejnou zeleňou, sieťou vybudovaných
cyklotrás a najmä
funkčnými verejnými
priestormi pre oddych, šport a kultúru.

7
kandidátka na
poslankyňu
ĽadoveňJahodníkyTomčany

4
Peter BUOCIK

Marína GALLOVÁ

kandidát na poslanca v Martine Stred, 50r., manažér

36r., advokátka a konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

inzercia 101x129mm - Buocik.indd 1

10/18/22
inzercia 101x129mm
9:41 dop.
- Gallova.indd 1

10/18/22 9:43 dop.
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„Prednedávnom som sa vrátil
do svojho rodnėho mesta po 20
rokoch strávených v zahraničí,
a rovnako, ako väčšina obyvateľov nášho mesta, nie som
spokojný s tým, v akom stave
sa Martin nachádza. Preto som
sa rozhodol kandidovať. Máme
v Turci veľký a nevyužitý potenciál. Kto, ak nie my a kedy, ak
nie teraz? Skúsme to inak. Pravidelné sa stretávanie s občanmi a snaha pomáhať s riešením
ich problémov nielen polovicu
roka pred voľbami, je u mňa
samozrejmosťou. Ako
váš zástupca v mestskom zastupiteľstve,
by som pre vás
chcel byt mostom
k informáciám a k
zdrojom nášho
mesta.“

„Hnevá ma, ako zle mesto
roky hospodári. Dávno
opustilo zásadu vyžadovať
za vynaložené prostriedky
adekvátnu hodnotu. Toto
chcem zmeniť, nakoľko ide
o prostriedky nás všetkých
a na ich zlé spravovanie doplácame všetci.“

21

18

Patrick SCHWAB

19

Jozef VOLEK

kandidát na poslanca Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany,
54r., riaditeľ výrobnej spoločnosti

kandidát na poslanca Stred, 46r., Šéfkuchár

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

inzercia 101x129mm - Schwab.indd 1
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inzercia 9:34
101x129mm
dop.
- Volek.indd 1

„V Martine nám chýba
dôsledná starostlivosť
a údržba už vybudovaných parkov, detských
ihrísk, cyklotrás…
Preto by som sa chcel
venovať, starostlivosti a zveľaďovaniu
verejných priestorov
pre všetky generácie,
aby sa cítili komfortne
a bezpečne v našej
mestskej časti.“

10/18/22 9:32 dop.

65
kandidát na poslanca
do Žilinského
samosprávneho
kraja

16

„Ako bývalý profesionálny športovec
som zasvätil svoj
život športu a pohybu. Chcem preto
vytvoriť podmienky
pre Martinčanov,
aby mali priestor
na aktívny oddych.
Rovnako chcem
pomôcť športu
v Martine rozvíjať
sa, rásť a vrátiť ho
na miesto, kde bol
kedysi.“

kandidát
na poslanca
Priekopa

15
Pavol ZÁVESKÝ

Adam ŽILÁK

kandidát na poslanca Sever,
38r., prevádzkovateľ športového centra

30r., validátor, osobný tréner, predseda občianskeho združenia

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

inzercia 101x129mm - Zavesky.indd 1

Objednávateľ: Skúsme to inak, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52160092
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

10/18/22
inzercia 9:31
101x129mm
dop.
- Zilak.indd 1

R22-18-07
10/18/22 9:47 dop.
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Ako sa zmenili:

STRED

Priority boli splnené, udiali sa najväčšie
zmeny za posledných tridsať rokov
Priority mestskej časti Stred boli splnené. Zrekonštruovali tu predstaničie na Ul. Nováka, zriadili zastávky MHD a linky na železničnú stanicu.
Vybudovali parkovisko pri ZUŠ a školskej jedálni na Ulici P. Mudroňa s prístupovou komunikáciou. Zrekonštruovali množstvo ciest a chodníkov
a obnovili detské ihriská a areály škôl.
Stred prešiel za ostatné štyri roky najväčšími
zmenami za posledných tridsať rokov. Okrem už
spomenutých aktivít tu mesto financovalo obnovu budovy bývalej Advokátskej komory, rekonštrukciu nového sídla CVČ Kamarát pri amfiteátri
a Denného centra seniorov s jedálňou na Škultétyho ulici..No nielen to.
Zrenovovali bezpečnostné zábradlia v celej
mestskej časti, urobili výsadbu drevín na Malej
hore, no aj v Štúrovej štvrti a na Hviezdoslavovej ulici. A tiež skrášlili tri budovy v centre mesta
veľkoplošnými muralmi.
Okrem toho tu pripravili projekty na eurofondy
na obnovu Ulice P. Mudroňa a Hviezdoslavovho
parku a bude sa rekonštruovať bytovka na Ul. A.
Pietra, mesto finišuje s projektmi na rekonštrukciu Námestia SNP, Vajanského námestia a kina
Moskva na kultúrne centrum.
Prinášame výber ďalších najdôležitejších aktivít v mestskej časti v eurách.

ROK 2019
 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov, ciest
a parkovísk – 20 964 € (Ul. Hroboňa).
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk – 9 135 €
(ZŠ na Ul. P. Mudroňa, Ul. Sokolíka a iné).
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 8 275 €
(Ul. Moyzesova).
Mimoriadne: Rekonštrukciu chodníkov zámkovou dlažbou na uliciach Kuzmányho (12 408 €)
a Moyzesovej (4739 €) financovali z príjmu za prenájom parkovacích miest.

ROK 2020
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 16 161 € (ulice Škultétyho, Thurzova, P. O. Hviezdoslava).
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 9 170 €
(ulice Björnsonova, M. R. Štefánika).
 Podpora RZ pri ZŠ na Ul. P. Mudroňa na špor-

tové náradie – 3 000 €.
 Výstavba a oprava detských ihrísk – 1 689 €.
 Údržba mobiliáru ihrísk a pieskovísk – 1 523 €
(Ul. Šoltésovej).
 Údržba zelene – 1 000 €.

Tento rok už parkujú pri ZUŠ a školskej
jedálni na Mudroňke omnoho komfortnejšie. 
Foto: Bruno Horecký

ROK 2021
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 16 284 €
(ulice Hečkova, V. P. Tótha, A. Kmeťa, Holubyho).
 Údržba mobiliáru ihrísk a pieskovísk – 7 077 €
(Ul. Sokolíka, ZŠ Mudroňa)
 Dopravné značenie – 2 572 €.
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 1 610 €.
 Údržba zelene, cibuľoviny a trvalky – 1 409 €.

ROK 2022 
(do konca septembra)
 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk, ciest
a chodníkov – 18 308 € (Ul. M. R. Štefánika, Štúrovo námestie).
 Údržba mobiliáru, ihrísk a pieskovísk –
14 184 € (MŠ na Ul. Tajovského, ZŠ na Ul. P. Mudroňa a iné)
 Projektová dokumentácia k vodozádržným
opatreniam na Ul. P. Mudroňa – 11 520 €.
 Kúpa kamery na Ul. M. R. Štefánika (pešia
zóna) – 2 952 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích miest financovali rekonštrukciu chodníka
zámkovou dlažbou na Ul. Tajovského (8 489 €).
Okrem toho sa z kapitálových výdavkov rozpoč-

Ešte pred rokom to vyzeralo za budovou
ZUŠ na Mudroňovej ulici takto.

Foto: Bruno Horecký

tu (96 757 €) financovali rekonštrukcie chodníkov
na Tajovského a Záborského ul. spolu s prístupovou komunikáciou, hracie prvky na detských
ihriskách, zábradlie na križovatke ulíc Mudroňa
a Škultétyho, zrekonštruovali sa aj ďalšie komunikácie v mestskej časti (ulice Daxnerova, M. R.
Štefánika a iné).
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali:
opravu výtlkov na Memorandovom námestí,
chodníky na Ul. Hviezdoslavovej, Ul. Novomeského ul. od plavárne, na Ul. Moyzesovej,
bezbariérové nájazdy a priechod pre chodcov
na Ul. Tajovského a ďalšie opravy komunikácií a zábradlí v tejto mestskej časti (Štúrovo
námestie a iné).

INZERCIA

Objednávateľ: Ľubomír Vaňko, Martin
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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Ako sa zmenili:

ZÁTURČIE
Na revitalizácii vnútroblokov si v Záturčí dali záležať. Tento je na Rovniankovej ulici.

Foto: archív TZ

s čerpaním eurofondov – 402 499 € (spolu s rokom 2022).

ROK 2022

Dali si záležať na revitalizácii
vnútroblokov sídliska
V Záturčí v tomto volebnom období zrekonštruovali kultúrny dom, onedlho tu otvoria detské jasle
pre najmenších Martinčanov, finalizujú park pre
psov a ľudia tu majú radosť napríklad aj z revitalizovaných vnútroblokov na viacerých uliciach
sídliska.
Prinášame výber najdôležitejších aktivít v tejto mestskej časti v eurách.

ROK 2019
 Údržba zelene – 9 429 €.
 Oprava chodníka zo Záturčianskej ulice k materskej škole – 12 000 €.
 Výstavba parkoviska pri hromadných garážach na Ul. A. Stodolu – 320 000 €.
 Výstavba parkoviska na Ul. A. Stodolu –
121 994 €.
 Doplnenie detských prvkov v celej mestskej
časti – 25 000 € (spolu za roky 2019 – 2022).
 Oprava mobiliáru a doplnenie lavičiek –
21 000 € (spolu za roky 2019 – 2022).
 Podpora OZ so sídlom v Záturčí a podpora ZŠ,
MŠ, SZUŠ, mural J. Kalinčiaka – 29 000 € (spolu za
roky 2019 – 2022).
Mimoriadne: Z príjmu z prenájmu parkovacích
miest z mestskej časti financovali výstavbu parkovísk a rekonštrukciu komunikácií v súhrnnej hodnote 164 850 €.

ROK 2020
 Opravy chodníkov, ciest a parkovísk – 31 346 €.
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 8 923 €.
 Údržba zelene – 1 623 €.
 Oprava Hlbokej ulice okolo kaštieľa na Záturčiansku ulicu – 24 000 €.
 Sanácia vodojemu na Ul. Lazík v spolupráci
s Turvod, a. s. – 30 000 €.
Mimoriadne: Z príjmu z parkovacích miest
v mestskej časti financovali park na uliciach Mamateja a Furdeka – 14 794 €.

ROK 2021
 Údržba zelene – 9 874 €.
 Dopravné značenie na vyhradených parkovacích miestach – 6 387 €.
 Výstavba psieho parku na Ul. Jankolu –
22 000 € (spolu s rokom 2022).
 Rekonštrukcia kultúrneho domu – 850 000 €
(spolu s rokom 2022).
 Vypracovanie projektovej dokumentácie –
cyklochodník a lávka cez rieku Turiec – 26 000 €.
 Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou
trávou, oplotenie a podklad vo workautovom ihrisku – 15 000 €.
 Detské jasle v Záturčí – investícia spojená

(do konca septembra)
 Výstavba detského ihriska na Ul. Jankolu
25 000 €.
 Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. Nahálku –
75 254 €.
 Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. Rovnianka – 66 268 €.
 Oprava chodníkov na uliciach Makovického
a Mamateja – 41 606 €.
 Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul. Makovického – 26 000 €.
 Rekonštrukcia parkoviska pri kultúrnom dome
v spolupráci s Turiec, a. s. – 15 000 €.
 Vybudovanie komunikácie Hlboká – Riečiny –
18 311 €.
 Vybudovanie autobusovej zastávky Horné Záturčie – 9 000 €.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia pešieho plató – 10 000 €.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie – atletická dráha pri ZŠ A. Stodolu – 3 000 €.
Mimoriadne: Z príjmu za prenájom parkovacích
miest financovali revitalizáciu časti vnútrobloku
na uliciach Jankolu a Hlboká za 75 254 €. A z kapitálovej časti mestského rozpočtu v Záturčí čerpali celkom 81 000 €.
Zo sumy 200-tisíc eur, vyčlenených z mestského rozpočtu na komunikácie, financovali: zastávku MHD na Záturčianskej ulici, bezbariérový priechod na Ulici M. Jankolu, revitalizáciu
vnútrobloku na uliciach Rovnianka a Makovického, projektovú dokumentáciu osvetlenia
priechodov pre chodcov, opravu časti chodníka pri ZŠ na Ul. A. Stodolu. Minuli 154 908 €,
zostatok predstavuje 45 092 €.
Bilanciu mestských častí spracovala:
Viera Legerská
Zdroj: Ekonomický odbor MsÚ a predsedovia výborov mestských častí
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Objednávateľ: Tibor Adamko, Martin

ĽADOVEŇ
JAHODNÍKY
TOMČANY

1
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za náš Turiec

PhDr.
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KULTÚRA
TOLERANCIA
KOMUNIKÁCIA

do mesta
za naše Košúty

Tibor Adamko
kandidát na poslanca
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PRAVDA O KAŠUBOVI!

PaedDr.

Tomáš Zanovit

Aké to bolo za
BERNÁTA,
HRNČIARA
a aké za DANKA...
www.peterkasuba.sk
Objednávateľ: Peter Kašuba, Martin
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

R22-18-11

Objednávateľ: Martin Lechan, Martin Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

REÁLNE VÝSLEDKY

16

ˇ
kandidát na poslanca za Záturcie

64

kandidát na poslanca do VÚC

Objednávateľ: Tomáš Zanovit, Martin Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308

Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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KTO CHCE ZASTUPOVAŤ
MARTINSKÝ OKRES
V ŽUPNOM PARLAMENTE

Krajské voľby budú v ten istý deň
ako komunálne voľby,
teda v sobotu 29. 10. 2022

KANDIDÁTI NA PREDSEDU
ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
referentka odde- Turčianske
lenia exportu,
Kľačany

1.

Katarína
Boková

2.

František
Drozd

62 r. SZČO

3.

Igor Choma,
Ing.

58 r.

4.

Igor
Janckulík, Bc.

podpredseda
54 r. samosprávneho
kraja

40 r.

manažér,
výkonný riaditeľ

SHO

Čadca

Kotlebovci - ĽSNS

Žilina

Smer-SD

Krušetnica

KDH, Dobrá vľba
a umiernení, SNS,

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
ZA OKRES MARTIN
krúžkuje sa najviac 8 kandidátov

1.

Tibor Adamko,
PhDr.

50 r.

vedúci pracovník

2. Anton Ančic, Ing. 42 r. SZČO
Svetana Ange69 r. dôchodkyňa
lová
Martina Antošoprojektová
45 r.
4. vá, Mgr., PhD.,
manažérka
MBA
riaditeľ príŠtefan Balošák,
5.
49 r. spevkovej orMgr.
ganizácie
medicínska
Marcela Balošá6.
44 r. vedecká konková, PharmDr.
zultantka
Marek Belák,
martinský po7.
57 r.
Ing.
slanec
Miroslav Blahuhlavný kon8.
63 r.
šiak, Ing.
trolór
referentka
9. Katarína Boková 40 r. oddelenia exportu
Dana Cervanová,
sociálna po10.
56 r.
Mgr.
radkyňa
3.

5.

predsedníčka
Erika Jurinová,
51 r. samosprávneho
Ing.
kraja

Nižná

OĽANO, NOVA,
KÚ, ZZ, Sme rodia,
Za ľudí, KS, ODS,
Šanca, OKS, SaS

6.

Marián Murín 55 r. starosta obce

Mútne

nezávislý kandidát

7.

Peter Slyško

39 r. manažér

Rajecké
Teplice

Hlas-sociálna demokracia

8

Andrea
Starinská,
Mgr.

45 r. mediátorka

Kysucké
Národná koalícia/
Nové Mesto nezávislí kandidáti

9.

Miroslav
poslanec
49 r.
Urban, MUDr.
parlamentu

Štiavnička

Republika

11.

Erika Cintulová,
Mgr.

35 r.

starostka obce

10.

Daniela
Zemanová

Žilina

Hnutie občan národ spravodlivosť

12.

Ľubomír Červenec, Ing.

53 r.

konateľ spoločnosti

56 r. učiteľka

Martin

Hlas-SD

Turčianske Jase- SHO
no
Príbovce SHO
Martin

nezávislá

Martin

Hlas-SD

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS

Martin

nezávislý

Turany

Hlas-SD

Turčianske Kľa- SHO
čany
Progresívne SloSučany
vensko
Kláštor pod nezávislá
Znievom
Národná koalícia /
Sučany
nezávislí kandidáti
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13.

Tatiana Červeňo54 r. lekárka
vá, MUDr.

14. Daniel Diškanec

65 r. dôchodca

Marián Fedor,
66 r. lekár
MUDr.
16. Milan Ftorek
34 r. aktivista
Veronika Gajdošpecialistka ži17. šová Ladňáková, 32 r. votného prosMgr., PhD.
tredia
advokátka a
konkurzná a
Marína Gallová,
18.
36 r. reštrukturaliJUDr.
začná správkyňa
15.

Martin

Hlas-SD

Martin

Národná koalícia/
nezávislí kandidáti

Martin

Smer-SD

Martin

nezávislý

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS

manažér ky37 r. bernetickej
bezpečnosti

Vrútky

20. Peter Had, Mgr.

47 r. živnostník

Martin

21. Miroslav Herák
Milan Horňák,
22.
doc. Dr.
Martin Hudec,
23.
PhDr.

63 r. železničiar

Martin

42 r. archeológ

Martin

19.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ľuboš Gottwald,
Mgr.

konateľ spo49 r.
ločnosti
obchodný
Ivan Jancko, Ing. 48 r.
manažér
Miroslav Jánošík,
koordinátor 56 r.
Ing.
manažér
Peter Kašuba,
60 r. technik
Ing.
Branislav Kolekár, vysokolarovszki, prof.
45 r. školský pedaMUDr., PhD.
góg
Viliam Komora,
riadiaci pra52 r.
ThLic., Mgr., PhD.
covník
novinár, pubRoman Kopka
49 r.
licista
Ján Kováčik,
odborový pre61 r.
PhDr.
dák
Zdenko Kozák
57 r. konateľ
vedúca ekoZdenka Kramáro53 r. nomického
vá, Mgr.
odboru
Dušan Kričko,
zástupca pri58 r.
Ing.
mátora
Jozef Krištoffy,
reprezentant v
35 r.
Ing.
horolezectve
Marián Krivuš,
46 r. farár
ThDr.
europarlaAdam Lučanský,
28 r. ment Ing.
asistent

Martin

Pod
hradie
Martin

nezávislý

Draž
kovce

Hlas-SD

Martin

Národná koalícia /
nezávislí kandidáti

Martin

Hlas-SD

Martin

Smer-SD

Martin

SNS

Martin

SHO

Turany

41. Pavol Mikluš

66 r. SZČO

Martin

nezávislý

Vrútky

nezávislý

Bystrička Slovenský patriot

Martin
Turany
Martin
Martin

Lucia Omámiko33 r. farmaceutka Turany
vá, PharmDr.
farmaceutická
Martin
43. Bibiana Pánisová 51 r.
laborantka
42.

Republika

Slovenská národná
strana
KDH, Dobrá voľba
a umiernení
Smer-SD
KDH, Dobrá voľba
a umiernení
OĽANO, NOVA, KÚ,
Zmena zdola, Sme
rodina, Za ľudí, DÚ,
ODS, Šanca
Republika
Smer-SD

Jozef Petráš,
Mgr.

prednosVladimír Polako45.
55 r. ta okresného
vič, Mgr.
úradu
46.

Andrej Rodák,
Mgr.

47.

Lenka Sláviková,
Mgr.

48.

Katarína Spiššáková

nezávislý
Progresívne Slovensko
Slovenská národná
strana

Martin

37. Peter Majko, Ing. 59 r. starosta obce Necpaly
Dávid Marko,
obchodný
38. Mgr., M.A. et
29 r.
manažér
M.A.
39. Roman Maťko
47 r. živnostník
Marcel Maťovčík,
40.
50 r. podnikateľ
Mgr.

OĽANO, NOVA, KÚ,
Zmena zdola, Sme
rodina, Za ľudí, DÚ,
ODS, Šanca
Život - národná
strana
KSS
Skúsme to inak,
SaS, OKS

44.

expert pre
presadzovanie verejného záujmu,
transparentné opatreMartin
47 r. nia a stratégie otvorenej
samosprávy, ekologický startupista
a projektový
manažér

49. Juraj Stahl, Ing.
50.

Martin Stankovianský

51.

Dalibor Steindl,
Ing. MBA

52. Lukáš Šauša
Stanislav Thomka, Ing. MBA
Michal Uherčík,
54.
Ing.
Zuzana Valoc55.
ká, Ing.
53.

56. Ľubomír Vaňko
57.

Martin

45 r. manažér

Martin

garantka ko39 r. munitného
centra
administratív52 r. na pracovníčka
riaditeľ ces52 r. tovnej kancelárie

Turčianske Kľačany

44 r. podnikateľ

projektový
manažér
konzultant
41 r.
v priemysle
starostka ob53 r.
ce
konateľ spo43 r.
ločnosti
38 r.

Alexander Velitš,
25 r. historik
Mgr.

nezávislý

OĽANO, NOVA, KÚ,
Zmena zdola, Sme
rodina, Za ľudí, DÚ,
ODS, Šanca
Skúsme to inak,
SaS, OKS
Smer-SD

Martin

KSS

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS

Vrútky

Kotlebovci - ĽSNS

riaditeľ po46 r. bočky sociál- Martin
nej poisťovne
33 r. IT analytik

Martin

OĽANO, NOVA, KÚ,
Zmena zdola, Sme
rodina, Za ľudí, DÚ,
ODS, Šanca
Progresívne Slovensko

Martin

nezávislý

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS

Žabo
kreky

nezávislá

Martin

nezávislý

Folkušová

KSS
OĽANO, NOVA, KÚ,
Zmena zdola, Sme
rodina, Za ľudí, DÚ,
ODS, Šanca

Peter Vons,
58.
PaedDr.

poslanec ná64 r.
rodnej rady

59. Erika Vrabcová

administratívPríbovce Hlas-SD
52 r. na pracovníčka

Martin

60.

František Výrost68 r. herec
ko, doc., Mgr. art.

Martin

61.

Eva Wedra Kačková

Vrútky

52 r. podnikateľka

Dušan Zachar,
58 r. obsluha velína
Ing.
Branislav Zachaprimátor mes63.
47 r.
rides, Mgr.
ta
Tomáš Zanovit,
64.
39 r. pedagóg
PaedDr.
validátor,
osobný tré65. Adam Žilák
30 r. ner, predseda
občianskeho
združenia
62.

25

Martin

nezávislý
Srdce - slovenská
národná jednota strana vlastencov
Národná koalícia /
nezávislí kandidáti

Vrútky

nezávislý

Martin

Hlas-SD

Martin

Skúsme to inak,
SaS, OKS
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PRIORITNÉ CIELE
pre Žilinský kraj
Vážení spoluobčania, milí Martinčania, Kysučania, Oravci, Žilinčania, Liptáci! Tí, ktorí ma poznajú,
vedia, že ak si vytýčim nejaký cieľ,
nemôžem pokojne spávať, kým ho
nesplním. Chcem byť predsedom
Žilinského kraja pre všetkých obyvateľov nášho kraja, každého okresu a nechcem robiť rozdiely v tom,
z ktorého regiónu pochádzajú.
Vyasfaltujeme 150 km ciest
za rok
Žilinský kraj patrí na Slovensku
ku krajom, v ktorom žijú pracovití
a schopní ľudia. Bohužiaľ, mnohí
z nich musia cestovať za prácou do
iných regiónov, prípadne do zahraničia. Pri návrate domov zisťujú, že
musia stáť v kolónach, že si ničia
svoje autá na rozbitých krajských
cestách. Preto sú jednou z mojich
priorít aj cesty. Keď ich nebudeme
mať vybudované, alebo aspoň udržiavané, tak sa k nám ani sanitka
nedostane. Vyasfaltujeme minimálne 150 km ciest ročne, a keď to
nespravím, prijmem za to zodpovednosť a odídem z funkcie predsedu sám.
VÚC má dosť peňazí, aby cesty
dokázala opraviť. Platí to aj pre Turiec. Budeme prerozdeľovať peniaze na všetky investície v závislosti
od počtu obyvateľov v jednotlivých
okresoch. Je absolútne logické, že
z tých 150 km ciest budú mať najväčšie okresy Žilina, Martin, Ružomberok, Čadca, atď. Kraj má
viac ako 1400 kilometrov ciest 2.
a 3. triedy a za päť rokov sa opravilo 200 kilometrov. Ak by sa takýmto tempom postupovalo ďalej,
všetky cesty by sa opravili za tridsať
rokov. Len v u nás v Mútnom, kde
som starostom, sme za také isté obdobie urobili 25 kilometrov asfalto-

vých ciest. A neasfaltujeme iba vo
volebnom roku.

do 12.30 hod. a po 15.00 hod., keď
autobusy jazdia takmer prázdne…

Autobusy pre študentov
a dôchodcov zadarmo
Pokiaľ ide o autobusovú prímestskú dopravu, Žilinský kraj má s autobusovým do pravcom nevýhodnú zmluvu. Za každý jeden najazdený kilometer platíme 1,80 €,

Dostupná a kvalitná zdravotná
starostlivosť
Ozajstný predseda nášho kraja,
v ktorého priamej správe sú aj štyri nemocnice a jedna poliklinika,
sa predsa nemôže tváriť, že nevie, ako bude vyzerať zdravotná

„Pochádzam zo šiestich detí a som vďačný mojim rodičom,
že ma naučili pracovať, rozmýšľať a milovať tento kraj. Ja vám
ponúkam konkrétne riešenia a vy zvážte, či ma budete voliť.“
preto garantujem, aby tam, kde nie
je vlaková doprava, študenti mohli
cestovať zadarmo. A rovnako zadarmo môžu cestovať aj dôcho dcovia mimo dopravnej špičky od 8.00

starostlivosť v našich regiónoch. Lekárom a zdravotným sestrám musíme pripraviť aj iné benefity ako len
plat. Musia byť jasne nastavené pravidlá oceňovania jednotlivých le-

kárskych výkonov, aby nemocnice
dostávali od zdravotných poisťovní aj patrične zaplatené. Aj v Turci
sa budeme snažiť zastabilizovať lekárov a zvýšime dostupnosť zdravotnej starostlivosti v ambulanciách. Napríklad v spolupráci so samosprávami poskytneme zdravotníkom bývanie, ako sme to urobili
v Mútnom.
Pomoc pre mestá a obce Aktívnym prístupom namotivujeme samosprávy k oprave ciest a chodníkov. Keď im povieme: „Máte tu tri
kilometre ciest 2. a 3. triedy, ale nemáte popri nich chodníky. My vám
ponúkame spolufinancovanie vo
výške 50 percent.“ Pritom bude taxatívne určená suma práce za meter
štvorcový chodníka. VÚC prispeje napr. 20 € na m2. Obce zas zvyšnú časť a v čo najkratšom možnom
čase zabezpečia projekt a realizáciu chodníka. Myslím si, že žiadna
obec alebo mesto takúto spoluprácu a ponúknutý príspevok z kraja
neodmietnu.
V každom okrese nová telocvičňa
Všade je nedostatok športových
hál a telocviční. Garantujem vám,
že v každom jednom z našich 11
okresov postavíme minimálne jednu športovú halu, pretože aj NKÚ
SR konštatuje, že Slovensko je najhoršia krajina v počte športovísk,
že sme hlboko pod priemerom štátov OECD, kde napríklad patrí aj
taká Kolumbia. A vo svojej správe z 23. 9. 2022 NKÚ uvádza, že
pre zdravie detí a nás je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré im vďaka
športu zlepšia kvalitu života.
Objednávateľ: Marián Murín, Mútne 220, 029 63 Mútne.
Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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Milí priatelia,
vážení obyvatelia
Žilinského kraja,

MARIÁN MURÍN
JEDINÝ NEZÁVISLÝ

KANDIDÁT NA PREDSEDU
ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

6

som hrdý na to, že som
súčasťou kraja, v ktorom
žijú veľmi pracovití a schopní ľudia. Žiaľ, mnohí musia
stále cestovať za prácou do
iných regiónov Slovenska,
prípadne do zahraničia.
Pri návrate domov stoja v
kolónach a ničia si svoje
autá na rozbitých krajských
cestách. V tomto sme zo
všetkých krajov absolútne
najlepší.
Keď sú už doma, zisťujú,
že sa stále nemôžu dočkať
primeranej zdravotnej
starostlivosti. Zisťujú, že
ich rodičia nemajú dôstojnú starobu, pretože aj oni
zápasia s tým, či si môžu
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zakúriť v jednej, alebo v
dvoch miestnostiach. A
obracajú v ruke každé euro,
aby im vyšlo na nákup
nevyhnutných liekov.
Priatelia,
politici nás potrebujú len
jeden deň, a to v deň volebný. Dnes sme o päť rokov
starší, skúsenejší a nič sa
nezmenilo. Nechcem, aby to
tak ostalo. Chcem to zmeniť.
Preto som sa rozhodol, že
budem kandidovať na post
predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
Som jediný nezávislý
kandidát a s pokorou sa
uchádzam o vašu podporu.
Budem z celej duše pracovať
pre vás a pre náš kraj.
Marián Murín

Objednávateľ: Marián Murín, Mútne 220, 029 63 Mútne. Dodávateľ:Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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OTÁZKA PRE ADVOKÁTKU

Deťom, ktoré stratili
rodičov pri nehodách,
pomáha nadácia
V našej pravidelnej rubrike odpovedáme na
otázky našich čitateľov. Dnešnou tému je pomoc deťom, ktoré prišli o rodičov pri dopravnej
nehode.
Otázka:
Počula som, že na Slovensku bola založená
Detská dopravná nadácia, ktorej cieľom je
podporovať deti obetí dopravných nehôd,
ktoré prišli o jedného či oboch rodičov. Je to
pomerne čerstvá vec a neviem, či sa vzťahuje
iba na nové prípady nehôd a ich obete alebo aj
staršie. Mám v starostlivosti šesťročné dieťa,
ktoré prišlo o oboch rodičov pri nehode pred
tromi rokmi a zaujíma ma, či môžem požiadať
o podporu z tejto nadácie? Stanka Z.
Odpoveď:
Áno, Detská dopravná nadácia bola založená. Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na
podporu verejnoprospešného účelu uvedeného
v nadačnej listine, a to v súlade s ust. § 2 a nasl. zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov, v platnom znení, a teda riadi sa Zákonom, ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto nadačnou listinou.
Samotná nadácia si stanovila účel, v rámci ktorého
bude najmä:
1) prispievať deťom pozostalým po obetiach dopravných
nehôd a deťom, ktoré v dôsledku
dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví,
2) organizačne a finančne zabezpečovať ďalšie
aktivity súvisiace s uvedeným účelom,
3) organizačne a finančne pôsobiť v oblasti
prevencie dopravných nehôd mládeže a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky,

4) rozvíjať vzájomnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí.
Samozrejme, môžete
sa vzhľadom na uvedené
obrátiť priamo na nadáciu a požiadať o podporu,
v tom vám nič nebráni. To,
čo však nevieme dopredu povedať, je, či so svojou žiadosťou
uspejete a v akom rozsahu vám
vyhovie. Nevieme momentálne podať
presnú informáciu, či sa nadácii darí napĺňať
ciele, pre ktoré vznikla.
No je dôležité, že vôbec
vznikla a snaží sa deťom, ktoré stratili jedného
či oboch rodičov pri dopravných nehodách, pomáhať. Aj keby to bolo hoci len v malom rozsahu, znamená to, že iniciátori jej vzniku si uvedomujú, že potrebám osirelých detí po tragických
nehodách sa treba venovať. Silvia Tatarková

AK JUDR. SILVIA TATARKOVÁ
Škultétyho 472/10, 036 01 Martin,
tel.: 043/42 88 660, 0903 426 159,
e-mail: tatarkova@tatarkova.sk
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VOĽBY DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:
PhDr. Tibor Adamko (50 r.)
vedúci pracovník,
Martin

Peter Slyško,
39 r., manažér,
Rajecké Teplice

7.

Kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja
za Hlas-sociálna demokracia

PREČO KANDIDUJEM A ČO PONÚKAM?
MANAŽÉRSKE SKÚSENOSTI

Ako generálny riaditeľ úspešnej spoločnosti v cestovnom ruchu
ponúkam manažérske skúsenosti a orientáciu na výsledky. Ľudia
čakajú konkrétne skutky, nie ďalšie a ďalšie sľuby od tých, ktorí už
svoju príležitosť dostali.

SPOLUPRÁCA A ODBORNOSŤ

Na župana kandidujem s tímom skúsených kolegov z HLAS-u, starostov, primátorov i poslancov. Dôverne poznajú prácu i možnosti
samosprávy. Ja sa na tieto možnosti chcem pozrieť novými očami,
nezaťaženými minulosťou.

SCHOPNOSŤ SPÁJAŤ A POMÁHAŤ

Slovensko je dnes smutne rozdelenou spoločnosťou, k čomu mnohí politici aktívne prispievajú vyvolávaním vášní a nenávisti. Ako
soľ dnes potrebujeme jednotu a súdržnosť.
Kde zlyháva štát, musí Ľuďom pomôcť samospráva. A musím im pomôcť hneď, nie
čakať celé mesiace či roky.

1

Mgr. Štefan Balošák (49 r.)
riaditeľ príspevkovej organizácie,
Martin
Osobný cieľ: Ako bývalý slovenský
reprezentant v atletike a niekdajší
účastník olympijských hier budem
presadzovať ďalšiu etapu výstavby
atletického štadióna v Martine. Na
rade je vybudovanie tribúny so šatňami
pre športovcov, sociálnymi zariadeniami,
klubovými a skladovými priestormi.

5

Ing. Miroslav Blahušiak (63 r.)
hlavný kontrolór,
Turany
Osobný cieľ: Ako človek s bohatými skúsenosťami v samospráve na
poste starostu, resp. primátora, budem
presadzovať aktívnu spoluprácu žilinskej
župy s obcami a mestami Turca. Kraj nemôže byť odtrhnutý od regiónov.

8

MUDr. Tatiana Červeňová (54 r.)

Priatelia,

HLAS chce kombinovať skúsenosť
s novou energiou. Peter Slyško je
mladým, ale už skúseným manažérom, ktorý sa do najvyššej riadiacej
pozície vypracoval svojimi vlastnými
schopnosťami a úsilím. Má skúsenosti s cestovným ruchom, kultúrou,
ale i dopravou. Ani ľudia minulosti,
ani ľudia tristnej prítomnosti nedokážu ponúknuť kraju lepšiu budúcnosť. A HLAS je strana, ktorá sa orien-

Osobný cieľ: Starostlivosť
o infraštruktúru v Turci je kľúčová. Potrebujeme odľahčiť naše cesty aj pomocou funkčnej
integrovanej dopravy. Prioritou
musí byť aj budovanie cyklotrás.

lekárka,
Martin
tuje predovšetkým na budúcnosť.
Preto verím, že s Petrom Slyškom dostane Žilinský kraj nádej na nový
začiatok.
PETER PELLEGRINI,
predseda HLAS-u

Osobný cieľ: Otázka sociálnych istôt je v súčasnej dobe opäť na stole.
Aj župa musí rôznymi sociálnymi
opatreniami pomáhať ľuďom dôstojne prežiť ťažké časy. Mojou prioritou je aj ďalší rozvoj nášho školstva,
kultúry i cestovného ruchu.

13
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Kandidát na predsedu a kandidáti na poslancov pre OKRES MARTIN za Hlas-sociálna demokracia

Roman Kopka (49 r.)

MARTIN

novinár-publicista,
Martin

SPOLOČNÝ CIEĽ
PRE OKRES:
Jednoznačne
podporujeme
výstavbu novej nemocnice v Martine, no
potrebujeme aj lekárov v praktických i odborných ambulanciách. Pri
akútnom nedostatku zdravotných sestier
nastolíme otázku opätovného otvorenia
strednej zdravotnej školy, ktorá mala v našom okresnom meste dlhoročnú tradíciu.
Zlepšenie dopravnej situácie v regióne vidíme v kvalitných cestách, obchvatoch, vo
výstavbe cyklotrás a v efektívnom integrovanom dopravnom systéme. Investície do
odborného školstva a duálneho vzdelávania potvrdili svoju opodstatnenosť a budeme v nich pokračovať. Zasadíme sa tiež
o dobudovanie atletického štadióna v Martine, ale aj o renováciu internátov a športovísk v areáloch stredných škôl. Mimo našej
podpory neostane ani Slovenské komorné
divadlo v Martine, ktoré je známe svojou
kvalitou. No nesmieme zabúdať ani na ďalšie kultúrne inštitúcie pod gesciou kraja.

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki,
PhD. (45 r.)

Osobný cieľ: Chcem prispieť k tomu,
aby cyklotrasy z Martina a Vrútok
boli postupne z eurofondov budované z jednej strany smerom na Žilinu
a z druhej strany smerom na Turčianske Teplice. Z vlastnej skúsenosti, pri dlhoročnej opatere mojej maminky,
viem, a určite nielen ja, že Turiec akútne potrebuje doliečovacie zariadenie s kvalitnou
rehabilitáciou i zdravotnou starostlivosťou.

29

Erika Vrabcová (52 r.)
administratívna pracovníčka,
Príbovce
Osobný cieľ: Ak budem mať možnosť, chcem sa venovať infraštruktúre a doprave v Turci. Stále väčšie
kolóny v smere na Košťany nad Turcom sú už veľmi zaťažujúce pre všetky okolité obce. Riešením je vybudovanie rýchlostnej cesty R3, ktorá je v pláne už neskutočne
dlho. Pandémia odsunula túto otázku na vedľajšiu koľaj, je nutné ju znova otvoriť.

59

PaedDr. Tomáš Zanovit (39 r.)
pedagóg, Martin
Osobný cieľ: Rozvoj školstva zostáva
mojou prioritou, odborné a duálne
vzdelávanie by malo byť jeho vlajkovou
loďou v kraji. Potrebujeme zrenovovať
internáty, ale aj školské areály s ihriskami.
Zasadím sa aj o stabilizáciu a rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany v našich obciach.

64

lekár, vysokoškolský pedagóg,
Dražkovce
Osobný cieľ: Za kľúčovú považujem
výstavbu novej Univerzitnej nemocnice v Martine, využívanie
inovácií a moderných technológií
v zdravotníctve. Dôraz kladiem na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov a vytvorenie adekvátnych
podmienok pre prácu zdravotníkov.

27

Otvorime tému opätovného
otvorenia strednej zdravotníckej školy.

Objednávateľ: Tomáš Zanovit, Martin / Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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FUTBAL, III. LIGA ZÁPAD

Fomat doplatil na chyby, hostia ich tvrdo trestali
Domáca bilancia je žalostná, zo šiestich zápasov vyhral Martin len
raz.

„Nie súper, ale my sme otočili výsledok svojimi individuálnymi chybami. Žiaľ, nestalo sa to
prvý raz. Chalani drú, makajú, poctivo sa pripravujú, no v zápase spravíme naivné chyby
a všetka robota je preč. Takto to donekonečna
nemôže ísť, už si nemôžeme hovoriť, že nevadí,“ netajil tesne po zápase sklamanie tréner
Pavol Šuhaj.
V sobotu 22. októbra, po našej uzávierke, hral
Martin v Šali. Na domácej pôde sa znovu predstaví v 13. kole, keď o 13.30 h privíta na Pltníkoch nám dobre známe Podkonice.
(KP)

MŠK FOMAT
MARTIN – GALANTA
2:4 (1:1)

Futbalistom Fomatu sa doma nedarí. Najprv
v Žabokrekoch a potom od začiatku septembra už v Martine na Pltníkoch odohrali šesť treťoligových súbojov, no kompletný bodový zisk
si na svoje konto pripísali len raz. A aj to s beznádejne poslednou Vrakuňou.
Nečudo, že pri takejto nelichotivej bilancii boli
Martinčania po 11. kole v tabuľke domácich zápasov až na predposlednom 15. mieste.
Našťastie, vonku domáce straty kompenzujú,
na súperových ihriskách zverenci trénera Pavla
Šuhaja získali 10 bodov, keď z piatich duelov
na pôde súperov tri vyhrali a raz remizovali.
V celkovej bilancii to po súboji s Galantou stačilo na 10. miesto.
Nehrajú zle, ale…
Nedá sa povedať, že by hral Fomat doma zle,
že by na súperov herne nestačil, no viackrát doplatil na slabšiu efektivitu v koncovke a individuálne chyby. Tým sa nevyhol ani v ostatnom
súboji s Galantou.
Hostia sa ujali vedenia v 39. min, keď sa
z priameho kopu presne trafil Radványi. Z ostrého uhla poslal loptu ponad múr k bližšej žrdi
a brankár Hažer na ňu nedočiahol.
Tesne pred prestávkou vyrovnal Dinga, ktorý
si ukážkovo stlmil Barčíkov center a následnou
strelou k žrdi nádherne napol sieť.
V druhom dejstve Martin otočil výsledok vo
svoj prospech. V 67. min po Barčíkovom rohu sa v spletitej situácii po Mlynárovom pokuse najlepšie zorientoval Otruba a z otočky prízemnou strelou nedal gólmanovi Némethovi

šancu zasiahnuť. Žiaľ,
naši sa z vedenia dlho
netešili a už o štyri minúty aj so šťastím vyrovnal spoza šestnástky Mečiar.
Osud herne vyrovnaného zápasu sa lámal na konci súboja. V 85. min po malej domov brankár
Hažer pokazil odkop,
trafil ním Gonzaleza,
pre ktorého potom
už nebol problém využiť ponúknutú šancu.
Kalich horkosti si Fomat vypil do dna v 87.
min, keď pri nedôraznom bránení Kiss nemal veľa práce presne
namieriť a skórovať.
Nahnevaný tréner
Martinčanom doslova
prekĺzli body medzi
prstami. Keď sa ujali
v druhom dejstve vedenia, zdalo sa, že môžu pomýšľať na víťazstvo, no kvalitný súper
prakticky za 20 minút
výsledok otočil vo svoj
prospech.

Góly: 44. Dinga a 67. Otruba, 39. Radványi,
71. Mečiar, 85. Gonzalez a 87. Kiss. MARTIN: Hažer – T. Ďungel, Tomka (86. Repáň),
Brodňan, Garaj – M. Siva, Dinga – Chupáň
(86. Líška), Barčík, Satina (58. Mlynár) - Otruba.

Tréner Pavol Šuhaj
netajil po zápase
s Galantou sklamanie.
Foto: Rado Coufal

MESTO MARTIN A ASOCIÁCIA ŠPORTU PRE VŠETKÝCH SR
VÁS POZÝVAJÚ NA

18. ROČNÍK

MCORŠ 2022

MARTINSKÚ CELOROČNÚ OLYMPIÁDU REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV

5. KOLO - PLAVECKÉ PRETEKY
+ Plavecká štafeta miest 2022

ŠTVRTOK 27. 10. 2022 Plaváreň SUNNY MARTIN
od 8.00 h do 16.30 h

(v doobedných hodinách školy podľa rozpisu, prezentácia pre verejnosť od 14.00 h)
Kategórie a trať: ročník 2011 a mladší – 25 m, ročník 2010 a starší – 50 m
rozpis vekových kategórií a dĺžky tratí nájdete na www.martin.sk
Ceny: diplomy a ceny budú odovzdané 3 najlepším športovcom v každej kategórii
Občerstvenie:
Vstup:

zabezpečené
zadarmo

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REGISTRÁCII A FOTODOKUMENTÁCIA Z PRETEKOV SA VYKONÁVAJÚ ZA ÚČELOM SPRACOVANIA
A ZVEREJŇOVANIA VÝSLEDKOV MCORŠ. V PRÍPADE, ŽE NECHCETE, ABY VAŠE ÚDAJE A FOTOGRAFIE BOLI ZVEREJNENÉ, OZNÁMTE VOPRED.



kontakt: In
g. Miriam
Vaško
miriam.va
sko@mar
tin.sk
+421 908
920 938
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Jeden gól je málo,
na body to nestačilo

Martinčania zápas ani
za nepriaznivého stavu nezabalili
Martinskí hádzanári v 1. kole Slovenského pohára narazili na silný Hlohovec, ktorý to v minulej
extraligovej sezóne dotiahol až do semifinále.
Favorit nič neponechal na náhodu a prakticky
už v prvom polčase, ktorý vyhral o deväť gólov,
si zabezpečil postup do ďalšieho kola.
Martinčania v druhom dejstve z veľkého náskoku Hlohovca postupne ukrajovali, v 51. min
svietil na ukazovateli skóre stav 23:26 a zdalo sa,
že zápas bude mať dramatickú koncovku. Hostia však dokázali v zlomových chvíľach zapnúť
a výsledok si postrážiť.
„Prvý polčas nám nevyšiel podľa našich predstáv. Súper na nás vyrukoval s vysunutou obranou, proti ktorej sme sa nevedeli presadiť. Naopak, po brejkových situáciách sme ľahko inkasovali. Polčasový výsledok neveštil nič dobré, no
cez prestávku sme si povedali, že zapneme na
vyššie obrátky a hrou potešíme nielen seba, ale

MHÁK MARTIN – HLOHOVEC
26:31 (10:19)

Zostava a góly Martina: Čujko, Kapusta –
Bíro 6, Slezák 6, Saitz 4, Bjartur Heidarsson
4, Janiga 2, Hrannar Ingi Halldórsson 2, Jureček 1, Hákon Ingi Halldórsson 1, Leštinský,
Kanaloš, Mudrák.
najmä našich divákov. Teší ma, že sa to podarilo, chlapci aj za nepriaznivého stavu bojovali, išli
na doraz, snažili sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Za to im patrí uznanie. My sa na zápasy so
silnými súpermi tešíme, posúvajú nás dopredu,“
hodnotil pohárový duel Miroslav Šranc, tréner
MHáK Martin.
Ďalší zápas, už extraligový, odohrá Martin
v nedeľu 23. októbra, o 16. h na Podháji privíta
úradujúceho majstra z Prešova.
(KP)

Florbalisti robia nášmu mestu dobré meno
Úspešné tímy Florbalovej akadémie Martin si za svoje výkony vyslúžili pozvánku na martinskú radnicu, kde im primátor Ján Danko v stredu 19. októbra udelil ocenenie za úspešnú reprezentáciu mesta Martin na majstrovstvách Slovenska a na medzinárodnom turnaji Trenčín Florball Games 2022.
Martinčania si v kategórii mladších žiakov na tohtoročných majstrovstvách Slovenska vybojovali parádne 2. miesto, starší žiaci zas strieborné
medaily získali na prestížnom a veľmi dobre obsadenom medzinárodnom
turnaji v Trenčíne.
(KP)

‚

V súboji susedov v tabuľke Martinčania prekvapujúco nestačili na Žiar nad Hronom a po prvý raz
v sezóne na domácom ľade nebodovali. Hostia,
ktorí už v prvej časti boli o čosi strelecky aktívnejší, po prvý raz udreli v 19. min, keď presilovku využil Gašpar.
V prostrednej časti diváci gól nevideli, domáci
sa nedokázali presadiť ani v presilovej hre. Vyrovnať skóre sa im napokon podarilo v 45. min, paradoxne v oslabení, keď sa nádherne pod hornú
tyčku spoza kruhov trafil Tiainen.
Po vyrovnaní mali zverenci trénera Daniela Babku aj sľubné možnosti na to, aby otočili zápas
vo svoj prospech, no v ceste im stál veľmi dobre
chytajúci brankár Petrík.
V 55. min nečakane udrelo na druhej strane. Po
vniknutí do útočnej tretiny tvrdo vypálil Šeliga,
Glosár jeho strelu neudržal a Pač dorážkou nemal
problém poslať puk do odkrytej brány.
V samom závere mal Martin ešte výhodu presilovky, počas ktorej odvolal aj brankára, no vyrovnať sa mu napriek viacerým streleckým pokusom nepodarilo. Martinčania boli po 8. kole na 9.
priečke s 9 bodmi. V piatok, už po našej uzávierke,
hrali v Považskej Bystrici.
(KP)
HK Vitar Martin – Žiar nad Hronom 1:2 (0:1, 0:0,
1:1) Góly: 45. Tiainen, resp. 19. Gašpar a 55. Pač. Vylúčení: 2:3 na 2 min. Presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1.
MARTIN: Glosár – Charvát, Dvořák, Lavička, Krempaský, Petran, Semaňák, Nemec, Gracák – Paulíny,
Tyczynski, Poliaček - Fafrák, Dírer, Tiainen – Juščák,
Toma, T. Nauš – Siakeľ, Sleziak, Ďurina.

‚
SME JEDEN TIM

HOMOLA
‚

HORECKY

7
8

SME MARTIN – STRED
Mesto Martin ocenilo úspešné
martinské florbalové tímy.
Foto: TV Turiec.

Objednávateľ: Bruno Horecký, Martin / Dodávateľ: Televízia Turiec, s. r. o., Martin, IČO: 31647308
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McDonald's zariadil anglickú knižnicu v Martine
Spoločnosť McDonald’s
s materskou firmou v Spojených štátoch sa počas
svojej dlhoročnej pôsobnosti na Slovensku snaží
poskytovať nielen kvalitné produkty a služby, ale aj
pomáhať mladým ľuďom
a komunitám.

Znalosť cudzích jazykov je
jednou zo základných požiadaviek, ktorú musia spĺňať kandidáti na začatie úspešnej kariéry,
či na bežnú komunikáciu v okolitom svete. „Množstvo spoločností pôsobiacich nielen na Slovensku vyžaduje od svojich zamestnancov aktívnu znalosť najmä
anglického jazyka. V spoločnosti
V týchto dňoch preto opätovMcDonald’s myslíme na budúcne venovala desiatky anglicnosť, a preto sa snažíme pomokých kníh vrátane dvojjazyčcou vybavenia knižníc anglickými
Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald's na Slovensku, spolu s Barborou Kulichovou,
ných formátov ďalšej strednej
knihami vo vybraných stredných
zástupkyňou licenčného partnera Lujza Franca,
Ing. Elenou Siráňovou, riaditeľkou Obchodnej akadémie v Martine,
školách a gymnáziách podporoškole na Slovensku - ObchodMgr. Ivanou Pišnou, učiteľkou anglického jazyka,
nej akadémii na Bernolákovej
vať jazykové vzdelávanie mladých
a študentmi Obchodnej akadémie v Martine.
ulici v Martine.
ľudí. Študenti sa tak môžu zdokoDobrým príkladom podnaľovať v gramatike, slovnej zápory mládeže spoločnosťou McDonald’s je aj organizácia tradičnésobe a postupne sa pripravovať na svoju budúcu kariérnu cestu,“ poveho školského futbalového turnaja McDonald’s Cup. Jednotka na trhu
dala Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku.
v gastrosegmente však podporuje nielen pohybové aktivity mladých
Dar v podobe anglickej literatúry ocenila tiež riaditeľka Obchodľudí, ale aj ich osobnostný rozvoj a zdokonaľovanie sa v cudzích jazynej akadémie v Martine Ing. Elena Siráňová: „Veľmi si vážime, že
spoločnosť McDonald’s oslovila práve našu školu. Vyučovanie cudzích
koch. Z tohto dôvodu sa spoločnosť McDonald’s rozhodla pokračovať
jazykov
na našej škole je na vysokej úrovni, a keďže máme aj päťročný
v úspešnom projekte podpory výučby anglického jazyka na stredných
študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom
školách a gymnáziách.
jazyku, postupne chceme u nás budovať anglickú knižnicu. Tento dar
Do knižníc vybratých škôl v slovenských krajoch postupne dodá
v
podobe knižných anglických titulov od spoločnosti McDonald’s nám
literatúru v anglickom jazyku, ktorá bude študentom slúžiť na rozšíju
veľmi obohatí a, samozrejme, skvalitní vyučovací proces.“
renie znalostí, slovnej zásoby či zlepšenie gramatiky.
R22-18-17

KULTÚRNE MENU
 V kine Moskva hrajú: Čiapka (20. – 24. 10.),
Black Adam (21. – 24. 10.), Buko (23. – 24. 10.),
Krokodýl Lyle (27. – 31. 10), Princ Mamáčik (27. –
31. 10.), Diablova korisť (27. – 29. 10.), Klamár na
plný úväzok (30. – 31. 10.).
 Galakoncert Gioia. Traja speváci a štýl pop
opera – to je zoskupenie Gioia. Ich koncert môžeme vidieť v kine Moskva 25. októbra o 19. h.
 Do divadla. Slovenské komorné divadlo pokračuje v októbri s týmito inscenáciami – Sen no-

ci svätojánskej (22. a 25. októbra), Iokasté (27.29. októbra).
 Príbehy. Mladí ľudia – utečenci na balkánskej trase do Európy a Slováci v tom istom čase
so svojím bežným životom vo fotografiách reportérky Jany Čavojskej. Výstava v Turčianskej galérii
potrvá do 3. decembra.
 Čokoláda v Československu. Zbierky Múzea
obchodu v Bratislave v sladkom vydaní. Originálne čokolády a cukrovinky spred storočia i trochu
mladšie si môžete pozrieť na výstave v Etnografickom múzeu SNM v Martine do 13. novembra.

Predaj pravých slovenských vlašských orechov

Ďalšie vydanie
Martinských

Miesto predaja :

Záhradníctvo Čambor
Košťany nad Turcom 399

Otváracie hodiny: Pon -Pia
So
Balenie : 3kg, 5kg, 10kg
Cena za 1kg = 5,- € s DPH

9 - 17
8 - 13

novín vyjde
7.11. 2022

telefón: 0903 536 735

Dobrú chuť Vám prajeme...
R22-18-16

 Po slnku vidím ťa, v závitoch času. Na pešej
zóne v Martine je sprístupnená výstava výberu fotografií 15 autorov z celého Slovenska. Jej názov
je zároveň témou 50. ročníka súťaže AMFO, ktorá
vyvrcholí v novembri v našom meste.
 Predpremiérové Nepili sme čaj. Tradičná
diskusia k inscenácii Iokasté bude 26. októbra
o 17. h v kaviarni Brept.
 Snow film fest 2022. Jeho dejiskom bude 27.
októbra od 18. h BarMuseum. Premietnu tu osem
filmov plných snehu, ľadu a adrenalínu.
 T. G. Masaryk na sieti. Ako komunikoval intelektuál a prvý prezident Československa? Napovie vám to výstava rovnomenného názvu v Múzeu
kultúry Čechov na Slovensku. Ešte do 28. októbra.
 Skameneliny – Kamenná kronika Zeme.
Vidieť unikátne nálezy a získať nové informácie
o vývoji života na Zemi môžete ešte do 30. októbra na výstave v Múzeu Andreja Kmeťa.
 Dámska šatňa. Komédia so zákulisia vidieckej divadelnej šatne s herečkami Evou Pavlíkovou,
Lenkou Barilíkovou, Alenou Pajtinkovou a Janou
Kovalčíkovou v réžii Michala Spišiaka. Dom odborov Strojár, 1. december o 19. h.Pripravila: (VL)

