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VOĽBY POD LUPOU
Prvé reakcie na výsledky volieb 
v Martine. Ako bude vyzerať nové 
mestské zastupiteľstvo?
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Ešte na jar nebolo vôbec isté, či výstavba novej 
martinskej univerzitnej nemocnice dostane od 
vlády zelenú. Zvažovali sa aj iné alternatívy, no 
napokon kabinet premiéra Eduarda Hegera na 
začiatku letných prázdnin definitívne rozhodol, 
že 330 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti 
predsa len poputuje do Martina.

Nepochybne projektu novej modernej nemoc-
nice napokon pomohlo i to, že sa pripravoval už 
niekoľko rokov, prvé peniaze na jeho prípravu 
prišli od štátu už v roku 2018, a zo všetkých po-
dobných, ktoré sa neskôr objavili, bol po kvalita-
tívnej stránke najďalej.

„Nech to počuť na celé Slovensko,“ aj tieto 
slová zazneli pri poklepávaní základného kame-
ňa Univerzitnej nemocnice sv. Martina, ktoré sa 
uskutočnilo v piatok 4. novembra na mieste, kde 
špičkové moderné zdravotnícke zariadenie vy-
rastie.

Vyriekol ich Ján Danko, primátor Martina, ktorý 
ešte ako dekan Jesseniovej lekárskej fakulty pri-
šiel s myšlienkou výstavby novej nemocnice. To, 
čo sa vtedy zdalo ako niečo nemožné, dostáva 
v súčasnosti reálne kontúry.

„Som rád, že túto myšlienku pretavilo do kon-
krétneho projektu veľa šikovných ľudí, že tím oko-
lo pani Martiny Antošovej odvádza veľmi kvalitnú 

Nová nemocnica by mala stáť 
v Martine do štyroch rokov

prácu. Verím, že teraz už nič nestojí v ceste, aby sa 
tento významný projekt, ktorý nemá v našom re-
gióne obdobu, úspešne zavŕšil. Samozrejme, čaká 
nás ešte veľa práce, no za mesto Martin chcem 
opätovne deklarovať, že nebudeme žiadne for-
málno-právne či technické procesy zbytočne zdr-
žiavať,“ zdôraznil primátor Martina.

Inovatívna nemocnica so 660 lôžkami
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský vo 
svojej reči pred slávnostným aktom poklepania 
základného kameňa uviedol, že Univerzitná ne-
mocnica svätého Martina bude inovatívnou ne-
mocnicou.

„Bude poskytovať ambulantnú, diagnostickú 
a terapeutickú starostlivosť. Jej súčasťou okrem 
doterajších pracovísk bude aj trakt pre detskú me-
dicínu, moderný urgentný príjem II. typu, centrál-
ne laboratórium či polysomnografické centrum.“

Premiér Eduard Heger podotkol, že nemocni-
cu budú využívať ľudia z viacerých regiónov Slo-
venska.

„Spádová oblasť pre túto nemocnicu bude viac 
ako jeden milión obyvateľov. Nemocnica bude 
mať 660 lôžok a 19 operačných sál. Je to jasný 
dôkaz toho, že zdravotníctvo sa posúva do úplne 
novej éry,“ povedal predseda vlády a poďakoval 

sa všetkým, ktorí na projekte Univerzitnej nemoc-
nice sv. Martina participujú. Vyzdvihol pomoc pri-
mátora mesta Martin Jána Danka, ako aj pomoc 
dekanky Jesseniovej lakárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Martine Andrey Čalkovskej. Zdô-
raznil, že výstavba novej nemocnice spája inves-
tovanie tak do zdravotníctva, ako aj do vzdeláva-
nia. Poďakovanie venoval aj Martine Antošovej, 
ktorá je hlavnou manažérkou projektového tímu.

„Teraz treba, aby všetko úsilie, ktoré bolo do 
projektu dané, pokračovalo. Máme všetko, čo po-
trebujeme – rozhodnutie vlády, peniaze, súčin-
nosť celého štátu i samosprávy a odhodlaný tím. 
Myslím si, že tento projekt bude úspešný a Slo-
vensko ho potrebuje,“ myslí si premiér Eduard 
Heger.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Dušan 
Krkoška upozornil, že nová nemocnica je najväč-
šou investíciou do zdravotníctva v rámci celého 
Žilinského kraja.

„Zaväzuje nás, aby sme postavili nemocnicu, 
ktorá bude v čase svojho vzniku najmodernejšia 
na Slovensku. Nemocnicu, ktorá bude garanto-
vať kvalitu, bezpečnosť pacienta, ale aj spokoj-
nosť zamestnancov. Zároveň bude ako univerzit-
ná nemocnica výučbovou bázou pre našich mla-
dých zdravotníkov. Som presvedčený, že keď sa 
martinský projekt úspešne zavŕši, bude inšpirá-
ciou aj pre iné podobné projekty na Slovensku.“

Stavať sa má začať v budúcom roku
Univerzitná nemocnica sv. Martina má byť do-
končená v roku 2026. Podľa Martiny Antošovej 
stavať by sa malo začať v polovici budúceho ro-
ka po ukončení verejného obstarávania na do-
dávateľa stavby.

Novinárov zaujímala aj otázka, čo bude so sú-
časným areálom nemocnice.

„Aktuálne prebieha pasportizácia budov i tech-
nologického vybavenia. Uvažuje sa s využitím jed-
nej budovy na psychiatrickú starostlivosť predo-
všetkým pre deti a mládež, o využití ďalších pavi-
lónov sa diskutuje. Jednou z alternatív je aj možné 
zriadenie oddelenia pre dlhodobo chorých pa-
cientov, resp. doliečovacieho zariadenia. Značná 
časť areálu i technológie sa pravdepodobne od-
predá,“ odpovedala Martina Antošová.

K novej nemocnici bude treba vybudovať aj 
cestnú infraštruktúru. Nielen tzv. východný okruh 
mesta, ale aj prístupové komunikácie. „Robíme 
maximum preto, aby takáto infraštruktúra bola 
zabezpečená. V memorande sme deklarovali, že 
do otvorenia nemocnice budú potrebné cesty do-
budované. Máme projekt, máme víziu, budeme 
sa uchádzať o peniaze z eurofondových výziev. 
Verím, že aj nové mestské zastupiteľstvo si túto 
filozofiu osvojí,“ vyjadril presvedčenie Ján Danko, 
primátor Martina. Roman Kopka

V martinskej lokalite Veľká hora predstavitelia vlády, samosprávy, 
nemocnice i lekárskej fakulty slávnostne poklepali základný kameň 
budúcej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Počas návštevy Slo-
venska ho posvätil pápež František.

Základný kameň novej nemocnice bol 
slávnostne poklepaný, stavať sa začne 
v budúcom roku.
Foto: archív UNM 



MARTINSKÉ NOVINY 3TÉMA

Slovensko má za sebou prvé spojené voľby. 
V našom meste sme v nich rozhodovali nielen 
o primátorovi mesta a 31 poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, ale i o predsedovi Žilinského 
samosprávneho kraja a ôsmich poslancoch župy. 
Bola to fuška, ľudia sa o niečo dlhšie zdržali vo vo-
lebných miestnostiach, členovia okrskových vo-
lebných komisií museli postupy viac vysvetľovať 
ako inokedy, ale všetko sa napokon bez väčších 
ťažkostí zvládlo a priebeh volieb možno označiť 
za pokojný a plynulý.

Primátorské voľby
V Martine bolo vo volebných zoznamoch zapí-
saných 44 437 voličov, pričom volebné obálky si 
prevzalo iba 16 963 z nich. Volebná účasť tak v na-
šom meste dosiahla len 38,17 percenta. Do vo-
lebných urien bolo vhodených 16 933 volebných 
obálok a v nich našli „komisári“ 16 539 platných 
hlasovacích lístkoch pre voľby primátora. Plat-
ných lístkov pre voľby poslancov bolo ešte me-
nej – 16 163.

Primátorský post v Martine po štyroch rokoch 
vo funkcii obhájil Ján Danko (NEKA). Hlas mu 
odovzdalo 4 273 voličov, čo je 25,83 percenta. 
Zo siedmich martinských mestských častí vyhral 
v štyroch – Martin-Stred, na Severe, v Košútoch 
a na Podháji-Stráňach. V mestskej časti Ľadoveň-
-Jahodníky-Tomčany, Priekope a v Záturčí, kde 
boli doma jeho hlavní protikandidáti, skončil na 

druhom mieste. Rozdiely však neboli zásadné 
a v celkovej bilancii mu nepoškodili. Rozhodujú-
ci náskok získal Ján Danko na Podháji-Stráňach 
a v mestskej časti Martin–Stred. Rozhovor s víťa-
zom volieb prinášame na 4. strane.

Čo hovoria ďalší kandidáti
Poslanec Michal Uherčík (Skúsme to inak, SaS, 
OKS) získal od Martinčanov 3 433 hlasov – 
20,75 %, čo mu v konečnom účtovaní vynieslo 2. 
miesto. V statuse na sociálnej sieti po voľbách za-
gratuloval Jánovi Dankovi k víťazstvu vo voľbách. 
Aj preto, lebo to považuje za slušné.

„Nebudem tento fakt ale nijako komentovať, 
jednoducho je víťaz.“

Následne Michal Uherčík poďakoval všetkým 
voličom, ktorí sa na voľbách zúčastnili. „Máme 
štyri roky na to, aby sme otvorenou komunikáciou 
mesta a najmä nás poslancov pritiahli k urnám 
vyššie percento voličov. Aby naša voľba a jej vý-
sledok mali relevanciu. Ďakujem aj 3 433 Martin-
čanom, ktorí vyjadrili podporu mne a tímu Skús-
me to inak a vízii, ktorú sme ponúkli. Teda pravde, 
faktom a úprimnosti, ktorú sme dali do kampane.“

Tretí najvyšší počet hlasov vo voľbách primá-
tora získal Stanislav Thomka (NEKA). Hlas mu 
dalo 3 212 Martinčanov a Martinčaniek. Takisto 

poďakoval ľuďom za účasť na voľbách. „Osobne 
som očakával vyššiu volebnú účasť, ale termín 
jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých 
ju do veľkej miery ovplyvnil. Obyvatelia sa slo-
bodne rozhodli a dali mandát súčasnému primá-
torovi na ďalšie štyri roky. Veľmi pozitívne však 
vnímam prvé povolebné kroky Jána Danka, ktorý 
prichádza s návrhom memoranda o spolupráci, 
ktorého cieľom je hľadanie spoločných prieni-
kov volebných programov. Každý poslanec tak 
dostane príležitosť vstupovať do rozhodovacích 
procesov v meste.“

Martinovi Kalnickému (NEKA), ďalšiemu kan-
didátovi na primátora mesta Martin, vyjadrilo 
dôveru 2 954 voličov, čo stačilo na 4. priečku. 
K voľbám sa pre MN nevyjadril pre časovú za-
neprázdnenosť a do našej uzávierky ich neko-
mentoval ani na sociálnej sieti.

Milan Ftorek (NEKA) pri svojej premiérovej 
kandidatúre na primátora mesta získal takmer 
10 percent hlasov, konkrétne 1 626. Stačilo to 
na 5. pozíciu. Avšak, tak ako jeho protikandidá-
ti z primátorských volieb, získal v meste posla-
necký mandát.

„Chceme spolu s ľuďmi, ktorí nás podporujú, 
urobiť v Martine poriadok a vdýchnuť mu no-
vý život. Na začiatok chceme, aby sa obnovili 
priame prenosy z rokovania mestského zastu-
piteľstva.“

Mareka Beláka, ďalšieho kandidáta na primá-
tora, zaskočila volebná účasť, očakával ju vyššiu. 
Hoci sa primátorom nestal, získal 571 hlasov, je 
rád, že z pozície poslanca bude môcť ovplyvňo-
vať martinskú politiku a podieľať sa na budovaní 
krajšieho a modernejšieho mesta.

„Výsledok volieb považujem za dobrý pred-
poklad k tomu, aby sa zrýchlili pozitívne trendy 
a rozvoj mesta. Niektorým poslancom, ktorí už 
dlhšie pôsobili v zastupiteľstve, dochádzali ná-
pady. Dúfam, že s novými sa dajú do pohybu aj 
veci, ktoré doteraz stagnovali.“

Jozef Petráš tiež poďakoval za dôveru a každý 
hlas, ktorý od Martinčanov získal. Bolo ich celko-
vo 470. Na primátorskú stoličku to nestačilo, no 
od voličov v Košútoch získal poslanecký mandát.

„Výsledky volieb, demokratických a slobod-
ných, sa patrí s pokorou rešpektovať. Ako posla-
nec určite budem strážiť, aby sme v zastupiteľ-
stve a meste rešpektovali v prvom rade princípy 
demokracie a pestovali kultúru slušného a vec-
ného dialógu, rešpektu a spolupráce. V oblasti 
otvorenosti a spoluúčasti na správe mesta nás 
čaká kopec roboty.“

Roman Kopka
Viera Legerská

Komunálne voľby ľudí až tak nelákali, 
väčšina voličov opäť zostala doma
Vyhrať mohol len jeden. Profesor Ján Danko obhájil primátorský 
mandát, no všetci jeho protikandidáti budú môcť ovplyvňovať po-
litiku mesta z pozície poslancov.

Volebná účasť vo voľbách v Martine 
bola 38,1 percenta. Foto: (PV)
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ĽADOVEŇ
Marek Belák   190
Ján Danko   882
Milan Ftorek    296
Martin Kalnický 999
Jozef Petráš    99
Stanislav Thomka 546
Michal Uherčík  688

   
STRED
Marek Belák   42
Ján Danko   545
Milan Ftorek    174
Martin Kalnický   274
Jozef Petráš      47
Stanislav Thomka 351
Michal Uherčík    387

SEVER
Marek Belák    57
Ján Danko    472

MENO STRANA POČET HLASOV PERCENTÁ
1 JÁN DANKO NEKA  4 273 25,83
2 MICHAL UHERČÍK SKÚSME TO INAK, SAS, OKS  3 433 20,75
3 STANISLAV THOMKA NEKA  3 212 19,42
4 MARTIN KALNICKÝ NEKA  2 954 17,86
5 MILAN FTOREK NEKA  1 626 9,83
6 MAREK BELÁK NEKA   571 3,45
7 JOZEF PETRÁŠ NEKA   470 2,84

JÁN DANKO 25,83 %

MICHAL UHERČÍK 
20,75 %

STANISLAV THOMKA 
19,42  %

MARTIN KALNICKÝ 
17,86 %

MILAN FTOREK 
9,83 %

MAREK BELÁK 
3,45 %

JOZEF PETRÁŠ
2,84 %

Podrobne o primátorských voľbách

Milan Ftorek  241
Martin Kalnický  276
Jozef Petráš    61
Stanislav Thomka 338
Michal Uherčík  364
   
KOŠÚTY
Marek Belák   48
Ján Danko   373
Milan Ftorek   187
Martin Kalnický   264
Jozef Petráš   54
Stanislav Thomka  326
Michal Uherčík    355
   
PRIEKOPA
Marek Belák    89
Ján Danko    718
Milan Ftorek    304
Martin Kalnický    432
Jozef Petráš    89

Stanislav Thomka 782
Michal Uherčík  469

ZÁTURČIE
Marek Belák  85
Ján Danko   465
Milan Ftorek  256
Martin Kalnický    350
Jozef Petráš  62
StanislavThomka 439
Michal Uherčík  652
   
PODHÁJ-STRÁNE
Marek Belák    60
Ján Danko    818
Milan Ftorek    168
Martin Kalnický    359
Jozef Petráš    58
Stanislav Thomka 430
Michal Uherčík    518

Ako sa darilo kandidátom v mestských častiach
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MARTINSKÉ
NOVINY

V primátorských voľbách ste získali najviac 
hlasov a ďalšie štyri roky budete viesť 
mesto Martin. Ako vnímate rozhodnutie 
voličov?
V prvom rade sa chcem všetkým Martinčanom 
a Martinčankám, ktorí mi dali svoj hlas, poďa-
kovať za dôveru. Rozhodnutie voličov si veľmi 
vážim, prijal som ho s absolútnou pokorou. Ďa-
kujem aj ľuďom, ktorí prišli k voľbám, lebo to je 
najlepší spôsob, ako jasne vyjadriť svoj názor. 
Dúfam, že svojou ďalšou prácou presvedčím 
aj tých, ktorí ma nevolili. Trošku ma mrzí niž-
šia volebná účasť, ale tak ako majú právo ľudia 
voliť, majú právo aj nevoliť. Akurát je mi ľúto, 
že mnohí z nich často všetko kritizujú, no keď 
majú šancu niečo zmeniť, tak zostanú doma.

Očakávali ste volebné víťazstvo?
Teší ma, že som získal najviac hlasov, avšak mu-
sím povedať aj to, že som tu primátorskú súťaž 
nevnímal ako niečo najdôležitejšie v mojom ži-
vote. Vôbec som si nemyslel, že ak teraz nevy-
hrám, nastane koniec sveta. Na to som už veľa 
prežil, aby som si musel niečo za každú cenu 
dokazovať. Ponúkol som Martinčanom svoju 
víziu ďalšieho rozvoja mesta, požiadal som ich 
o možnosť pokračovať v rozbehnutých projek-
toch a mnohých to oslovilo, za čo som vďačný. 
Ale s pokorou by som prijal aj iné rozhodnutie.

Mali ste viacerých silných protikandidátov, 
ktorí tiež prišli so svojimi predstavami 
o ďalšom smerovaní mesta. Dajú sa skĺbiť 
aj s tými vašimi?
Určite sa v našich programoch dajú nájsť spoloč-
né prieniky. Hneď po voľbách som začal komu-
nikovať so zvolenými poslancami a poslankyňa-
mi s možnosťou vytvorenia akéhosi spoločného 
„programového vyhlásenia“, v ktorom by sme 
si zadefinovali, čo chceme v najbližších štyroch 
rokoch pre mesto a našich spoluobčanov uro-
biť, kam ho chceme kvalitatívne posunúť. Keď 
budeme mať plán, verím, že nájdeme aj účinný 

Primátor Ján Danko: Voliči rozdali karty, 
je našou povinnosťou sa dohodnúť
Staronový šéf martinskej radnice oslovuje poslancov s konceptom 
štvorročného spoločného „programového vyhlásenia“.

spôsob, ako ho naplniť. Zloženie zastupiteľstva 
je veľmi pestré, je tam viacero rôznych skupín 
i medzi nezávislými poslancami, ktorých je naj-
viac. Predpokladám, že sa do tohto procesu za-
poja a že budeme spoločne hľadať programo-
vú zhodu.

Nie je po dlhej volebnej kampani brázda 
medzi vami a protikandidátmi, ktorí sa 
všetci stali poslancami, a do zastupiteľstva, 
ak to tak môžeme v dobrom povedať, 
potiahli aj svojich spolupracovníkov či 
podporovateľov, až príliš vyoraná?
Nemyslím si to. Verím, že napriek rozdielnym 
pohľadom na niektoré záležitosti dokážeme 
nájsť v mnohom spoločnú reč. Určite nebudem 
nikoho zo spolupráce dopredu vylučovať. Vo-
liči rozdali karty, nejako rozhodli a našou po-
vinnosťou je dohodnúť sa. Predpokladám, že 

nikto z nás nechce štyri roky premrhať hádkami 
a spormi, ako je to napríklad vo veľkom parla-
mente. Ak chceme, aby mesto napredovalo, tak 
musíme odhodiť všetky tie predsudky, nega-
tívne javy a hľadať spoločné prieniky toho, čo 
chceme v prospech Martina urobiť.

Čo by to malo byť?
V prvom rade sa v čase energetickej krízy a vy-
sokej inflácie musíme postarať o to, aby boli 
naplnené základné funkcie mesta. V čase núte-
nej správy sa hovorilo, že mesto môže len kúriť 
a svietiť, teraz je to, žiaľ, jedna z našich najbliž-
ších priorít. Jasne som pred voľbami deklaro-
val hranice, za ktoré mesto nepôjde. Musí byť 
zabezpečený plynulý chod škôl, ďalej starostli-
vosť o seniorov i zdravotne ťažko postihnutých 
ľudí, musí normálne fungovať MHD a otvorený 
pre ľudí musí byť i mestský úrad.

To je však len základ…
Iste, no situácia sa v celej Európe vyvinula tak, že 
musíme ochrániť aj úplne bežné veci, na ktoré 
sú ľudia zvyknutí. Samozrejme, všetci sa bude-
me chcieť pustiť aj do rozvojových projektov. 
Sú tu nové eurofondové výzvy, je tu Plán obno-
vy a v rámci neho tzv. Územie miestneho roz-
voja s takmer 30 miliónmi eur pre naše mesto 
a blízke obce. Je to aj pre Martin veľká a ne-
opakovateľná príležitosť posunúť ho na vyš-
šiu úroveň v mnohých oblastiach. Bola by ne-
odpustiteľná chyba takéto možnosti nevyužiť 
a v tom, aspoň si to myslím, sme s poslancami 
a poslankyňami za jedno. Roman Kopka

Primátor Ján Danko
Foto: archív JD

Ponúkol som Martinčanom svoju víziu 
ďalšieho rozvoja mesta, požiadal som 
ich o možnosť pokračovať v rozbehnu-
tých projektoch a mnohých to oslovilo, 
za čo som vďačný.

Ján Danko
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Podobrobne o voľbách do mestského zastupiteľstva

NEKA   16

OKS, Skúsme to inak, 
SaS   10

DOBRÁ VOĽBA
a Umiernení   1

Hlas-SD, SNS, 
SME RODINA   4

Voliči sa vyjadrili pre zmenu, 
zastupiteľstvo sa výrazne obmení

Zásadný a nekompromisný verdikt voličov. Aj 
takto by sa dali charakterizovať voľby poslan-
cov do martinského mestského zastupiteľstva.

 Martinčania sa vo veľkom rozhodli pre zme-
nu. Do poslaneckých lavíc zasadne až 14 nová-
čikov, Zuzana Dobríková a Peter Török sa do za-
stupiteľstva vracajú po štyroch rokoch. Mandát 
obhájilo 15 poslancov, pritom len osem z tak-
zvaných koaličných klubov.

Stálice skončili
Voliči dali nateraz zbohom viacerým poslan-
com, ktorí niekoľko volebných období význam-
ne formovali komunálnu politiku v Martine.

 Priekopčanov už nebude zastupovať Pe-
ter Kašuba a ani Peter Vons, zo záturčianske-
ho kvarteta zas po dvoch volebných obdobiach 
vypadol Martin Makovník. 

Zemetrasenie bolo aj v mestskej časti Podháj-
-Stráne, prvý pod čiarou skončil Slavomír Šuch. 
Dôveru väčšiny, ktorá prišla k voľbám, už ne-
získali ani Zdenko Kozák a viceprimátor Rudolf 
Kollár. 

Z dlhoročných poslancov ostali „mimo hry“ 
i Igor Homola (MČ Stred) a tesne i Martin Lechan 
(MČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany), ktorý na po-
stupovú priečku strácal len 6 hlasov. Za postu-
povou trojkou ostal v Košútoch Tibor Adamko.

O miesta v zastupiteľstve neprišli len dlho-
roční poslanci, ale aj nováčikovia z predchádza-
júcich volieb v roku 2018. V MČ Stred mandát 
neobhájili Peter Buocik, chýbalo mu 8 hlasov, 
a Kristína Šubjaková. 

Polročný mandát neobhájil ani Michal Fra-
nek (MČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany), ktorý 
sa stal poslancom ako náhradník po zosnulom 
Imrichovi Žigovi. 

Päťdesiatka hlasov na zvolenie zas v Košú-
toch chýbala Daliborovi Steindlovi, ktorý v prie-
behu už minulého volebného obdobia nahradil 
Evu Královancovú.

Pre poriadok si ešte pripomeňme, že do 
31-členného zastupiteľstva už nekandidova-
li Zita Sekerková, Zuzana Vonsová (MČ Sever) 
a Dušan Kubička (MČ Košúty).

Kto najviac bodoval
Najvyššiu dôveru z hľadiska získaných percent 
vo svojom obvode od voličov získali Zuzana 

Najviac mandátov tradične získali nezávislí kandidáti. Z politických zoskupení výrazne bodovala koalí-
cia Skúsme to inak, SaS a OKS.

Voliči výrazne zmenili zloženia mestského zastupiteľstva. 
Ilustračné foto: Roman Kopka
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ĽADOVEŇ
Počet 
hlasov

 %

1 Martin Kalnický NEKA  1 827 10,45
2 Marína Gallová Skúsme to inak, SaS, OKS  1 473 8,42
3 Dana Žigová NEKA  1 388 7,93
4 Tatiana Červeňová SME RODINA, SNS, Hlas-SD  1 007 5,75
5 Marcel Maťovčík DOBRÁ VOĽBA a Umiernení   985 5,63
6 Marek Belák NEKA   955 5,46
7 Marcela Amchová Skúsme to inak, SaS, OKS   897 5,13
8 Martin Lechan DOBRÁ VOĽBA a Umiernení   891 5,09
9 Andrej Rodák Skúsme to inak, SaS, OKS   840 4,80
10 Milan Horňák Skúsme to inak, SaS, OKS   720 4,11
11 Michal Franek SME RODINA, SNS, Hlas -SD   714 4,08
12 Patrick Schwab Skúsme to inak, SaS, OKS   712 4,07
13 Zdenka Lacková SME RODINA, SNS, Hlas -SD   651 3,72
14 Bibiana Pánisová SMER-SD   611 3,49
15 Róbert Klimo Skúsme to inak, SaS, OKS   608 3,47
16 Michal Kráľ KDH   521 2,98
17 Juraj Slašťan SMER-SD   514 2,93
18 Ivan Jancko Progresívne Slovensko   486 2,77
19 Mário Bečák SMER-SD   388 2,21
20 Vladimír Medzihorský NEKA   357 2,04
21 Beáta Brziaková Skúsme to inak, SaS, OKS   353 2,01
22 Branislav Remiš NK/NEKA   316 1,80
23 Ján Húšťava ĽS Naše Slovensko   269 1,53

       STRED
Počet 
hlasov

 %

1 Martina Antošová NEKA   633 10,83
2 Juraj Stahl Skúsme to inak, SaS, OKS   540 9,24
3 Bruno Horecký SME RODINA, SNS, Hlas-SD   504 8,62
4 Juraj Marček Skúsme to inak, SaS, OKS   448 7,66
5 Peter Buocik Skúsme to inak, SaS, OKS   440 7,53
6 Silvia Tatarková SME RODINA, SNS, Hlas-SD   410 7,01
7 Igor Homola SME RODINA, SNS, Hlas-SD   357 6,11
8 Martina Brém 

Knorová
NEKA   335 5,73

9 Tomáš Kamien NEKA   327 5,59
10 Jozef Volek Skúsme to inak, SaS, OKS   286 4,89
11 Matej Bórik NEKA   284 4,86
12 Kristína Šubjaková SME RODINA, SNS, Hlas-SD   261 4,46
13 Dušan Haško KDH   230 3,93
14 Miroslav Repčík NEKA   200 3,42
15 Andrej Maťovčík KDH   184 3,15
16 Viliam Komora NK/NEKA   144 2,46
17 Zoltán Pomšár NEKA   143 2,44
18 Roman Ďurík DOBRÁ VOĽBA a Umiernení   115 1,96

        SEVER
Počet 
hlasov

 %

1 Jozef Krištoffy NEKA   833 15,07
2 Veroni-

ka
Gajdošová 
Ladňáková

Skúsme to inak, SaS, OKS   530 9,59

3 Martin Lepej NEKA   500 9,04
4 Zuzana Badová SME RODINA, SNS, Hlas-SD   496 8,97

Dobríková (17,11  %), Stanislav 
Thomka (15,11  %), Jozef Krištoffy 
(15,07  %) či Michal Uherčík (14,73 
%). 

Najviac hlasov od voličov dosta-
li poslanci Martin Kalnický – 1 827, 
Stanislav Thomka – 1 598, Marí-
na Gallová – 1 473, Dana Žigová – 
1 388, Ľubomír Vaňko – 1 266. Tu 
však treba podotknúť, že kandido-
vali v obvodoch, ktoré sú v Martine 
najpočetnejšie.

Zo známejších celoslovenských 
tvárí uspeli vo voľbách atlétka Lu-
cia Hrivnák Klocová a projekto-
vá manažérka Martina Antošová, 
ktorá sa zaoberá výstavbou novej 
martinskej nemocnice. Obe vo svo-
jich volebných obvodoch skončili 
na prvých priečkach.

Zaujímavosťou nepochybne je, 
že poslanecký mandát získali aj 
všetci šiesti kandidáti na martin-
ského primátora, ktorí súperili o ve-
denie mesta s profesorom Jánom 

Dankom. Ten sa o poslanecký man-
dát neuchádzal.

Politické rozloženie síl
Z hľadiska politického rozloženia 
majú najviac mandátov nezávislí 
kandidáti – 16. Je medzi nimi naprí-
klad trojica z občianskeho združe-
nia Reštart Martin. O veľkom úspe-
chu môže hovoriť koalícia strán 
Skúsme to inak, SaS a OKS, ktorá 
získala až 10 kresiel, čo je tretina 
zastupiteľstva. Koalícia Sme rodi-
na, SNS a Hlas-SD získala 4 man-
dáty a 1 mandát má strana Dobrá 
voľba a Umiernení reprezentovaná 
Marcelom Maťovčíkom.

Býva zvykom, že ešte pred usta-
novujúcim zasadnutím mestského 
zastupiteľstva sa sformujú posla-
necké kluby. O tom, koľko ich bu-
de a s akým počtom poslancov vás, 
budeme informovať po ich ustano-
vení.

 Roman Kopka

R22-19-01
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5 Katarína Grega 
Nedelská

Skúsme to inak, SaS, OKS   476 8,61

6 Martina Jesenská Skúsme to inak, SaS, OKS   425 7,69
7 Pavol Záveský Skúsme to inak, SaS, OKS   381 6,89
8 Liliana Hausnerová SMER-SD   344 6,22
9 Ján Drahoš KDH   264 4,77
10 Marián Zeliska SME RODINA, SNS, Hlas-SD   263 4,75
11 Janka Mičincová SMER-SD   253 4,57
12 Ingrid Benkovská KDH   213 3,85
13 Zdenko Wyka REPUBLIKA   202 3,65
14 Róbert Janů REPUBLIKA   170 3,07
15 Mária Sedmáková Hnutie ONÁS   83 1,50

KOŠÚTY
Počet 
hlasov

 %

1 Zuzana Dobríková NEKA   659 17,11
2 Jozef Petráš NEKA   497 12,90
3 Michal Matejička NEKA   476 12,36
4 Tibor Adamko SME RODINA, SNS, Hlas-SD   434 11,26
5 Dalibor Steindl SME RODINA, SNS, Hlas-SD   427 11,08
6 Vojtech Vnučák Skúsme to inak, SaS, OKS   367 9,52
7 Michal Lašut Skúsme to inak, SaS, OKS   322 8,36
8 Igor Gašpar Skúsme to inak, SaS, OKS   293 7,60
9 Marko Kaplan NEKA   226 5,86
10 Katarína Spiššáková KSS   150 3,89

PRIEKOPA
Počet 
hlasov

 %

1 Stanislav Thomka NEKA  1 598 15,11
2 Ľubomír Vaňko NEKA  1 266 11,97
3 Milan Ftorek NEKA  1 026 9,70
4 Martin Hudec NEKA   888 8,40
5 Adam Žilák Skúsme to inak, SaS, OKS   749 7,08
6 Peter Kašuba NEKA   672 6,35
7 Michal Devátý Skúsme to inak, SaS, OKS   545 5,15
8 Tomáš Turčan Skúsme to inak, SaS, OKS   516 4,88
9 Daniel Diškanec NK/NEKA   508 4,80
10 Jana Střeláková SMER-SD   486 4,59
11 Peter Vons OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA 

ZDOLA, ZA ĽUDÍ
  464 4,39

12 Milan Sýkora Skúsme to inak, SaS, OKS   456 4,31
13 Vladimír Polakovič OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA 

ZDOLA, ZA ĽUDÍ
  417 3,94

14 Katarína Kuricová Skúsme to inak, SaS, OKS   413 3,90
15 Branislav Dorčík NEKA   350 3,31
16 Ondrej Marko KDH   215 2,03

ZÁTURČIE
Počet 
hlasov

 %

1 Michal Uherčík Skúsme to inak, SaS, OKS  1 082 14,73
2 Róbert Gajdoš Skúsme to inak, SaS, OKS   912 12,41
3 Tomáš Zanovit SME RODINA, SNS, Hlas-soci-

álna demokracia
  845 11,50

4 Peter Török NEKA   721 9,81
5 Marián Zajasenský Skúsme to inak, SaS, OKS   600 8,16
6 Dávid Beinstein Skúsme to inak, SaS, OKS   572 7,78
7 Martin Makovník SME RODINA, SNS, Hlas-sociál-

na demokracia
  516 7,02

8 Jakub Švec NEKA   384 5,22
9 Peter Matejka SMER-SD   318 4,33
10 Milan Košarišťan SMER-SD   317 4,31
11 Milan Hodoň REPUBLIKA   311 4,23
12 Dalibor Caban Progresívne Slovensko   285 3,88
13 Dušan Zachar NK/NEKA   248 3,37
14 Miroslav Uher REPUBLIKA   233 3,17

PODHÁJ-STRÁNE
Počet 
hlasov

 %

1 Lucia Hrivnák Klocová NEKA   843 11,13
2 Filip Horanský Skúsme to inak, SaS, 

OKS
  690 9,11

3 Marcela Balošáková Skúsme to inak, SaS, 
OKS

  646 8,53

4 Tomáš Ignačák NEKA   587 7,75
5 Slavomír Šuch SME RODINA, SNS, Hlas-

-sociálna demokracia
  446 5,89

6 Jakub Turzo Skúsme to inak, SaS, OKS   441 5,82
7 Zdenko Kozák SME RODINA, SNS, Hlas-

-sociálna demokracia
  416 5,49

8 Marián Fedor SMER-SD   406 5,36
9 Rudolf Kollár SOM Slovensko   400 5,28
10 Andrea Planietová Skúsme to inak, SaS, OKS   360 4,75
11 Lenka Skuhrová OĽANO-NOVA-KÚ-ZME-

NA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
  347 4,58

12 Michal Skorka SME RODINA, SNS, Hlas-
-sociálna demokracia

  327 4,31

13 Tomáš Jedinák KDH   275 3,63
14 Dávid Marko KDH   265 3,50
15 Ján Strkáč NEKA   226 2,98
16 Ján Kováčik SMER-SD   220 2,90
17 Marián Čutek REPUBLIKA   185 2,44
18 Pavol Mikluš OĽANO-NOVA-KÚ-ZME-

NA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
  168 2,21

19 Tibor Dobrovolný REPUBLIKA   163 2,15
20 Zdenka Kramárová Slovenské Hnutie Obrody   159 2,10

35 % 38,1 %39 %41 %

Volebná účasť v meste Martin
2022201820142010
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Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho 
kraja, volili sme župana a poslancov

POČET HLASOV PRE KANDIDÁTOV ZA OKRES MARTIN

po
ra

di
e

Meno Strana počet 
hlasov

1 Stanislav Thomka NEKA  7 729
2 Erika Cintulová NEKA  6 433
3 Branislav 

Zacharides
NEKA  5 748

4 Michal Uherčík Skúsme to inak, SaS, OKS  5 545
5 Tatiana Červeňová Hlas-sociálna demokracia  5 386
6 Tomáš Zanovit Hlas-sociálna demokracia  5 274
7 František Výrostko NEKA  5 180
8 Milan Ftorek NEKA  5 053
9 Marína Gallová Skúsme to inak, SaS, OKS  4 904
10 Zuzana Valocká NEKA  4 833
11 Martin Hudec NEKA  3 863
12 Marián Krivuš NEKA  3 853
13 Peter Vons OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME 

RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS,ŠANCA
 3 394

14 Jozef Petráš NEKA  3 327
15 Martina Antošová NEKA  3 298
16 Marek Belák NEKA  3 240
17 Jozef Krištoffy NEKA  3 176

18 Ľuboš Gottwald OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME 
RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS,ŠANCA

 3 097

19 Marcel Maťovčík KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení  3 095
20 Adam Lučanský Slovenský PATRIOT  2 966
21 Tibor Adamko Hlas-sociálna demokracia  2 963
22 Katarína Boková Slovenské Hnutie Obrody  2 901
23 Peter Kašuba NEKA  2 882
24 Zdenko Kozák SNS  2 831
25 Juraj Stahl Skúsme to inak, SaS, OKS  2 715
26 Adam Žilák Skúsme to inak, SaS, OKS  2 661
27 Marián Fedor SMER-SD  2 522
28 Branislav 

Kolarovszki
Hlas-sociálna demokracia  2 508

29 Ľubomír Vaňko NEKA  2 476
30 Roman Maťko SMER-SD  2 467
31 Miroslav Blahušiak Hlas-sociálna demokracia  2 466
32 Vladimír Polakovič OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME 

RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS,ŠANCA
 2 415

33 Marcela Balošáková Skúsme to inak, SaS, OKS  2 339
34 Roman Kopka Hlas-sociálna demokracia  2 312
35 Štefan Balošák Hlas-sociálna demokracia  2 299
36 Milan Horňák Skúsme to inak, SaS, OKS  2 143
37 Veronika

Gajdošová 
Ladňáková

Skúsme to inak, SaS, OKS  2 069

38 Lenka Sláviková SMER-SD  1 920
39 Bibiana Pánisová SMER-SD  1 883
40 Andrej Rodák Skúsme to inak, SaS, OKS  1 831
41 Daniel Diškanec NK/NEKA  1 763
42 Dalibor Steindl OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME 

RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS,ŠANCA
 1 691

43 Lucia Omámiková REPUBLIKA  1 690
44 Dana Cervanová Progresívne Slovensko  1 639
45 Dušan Kričko REPUBLIKA  1 627
46 Ján Kováčik SMER-SD  1 559
47 Martin 

Stankovianský
ĽS Naše Slovensko  1 475

48 Miroslav Jánošík SNS  1 446
49 Lukáš Šauša Progresívne Slovensko  1 344
50 Peter Majko SNS  1 305
51 Erika Vrabcová Hlas-sociálna demokracia  1 297
52 Ivan Jancko Progresívne Slovensko  1 274
53 Viliam Komora NK/NEKA  1 178
54 Dušan Zachar NK/NEKA  1 170
55 Eva Wedra Kačková SRDCE - SNJ - sv  1 154
56 Anton Ančic Slovenské Hnutie Obrody  1 140
57 Peter Had ŽIVOT   979
58 Ľubomír Červenec NK/NEKA   924
59 Dávid Marko KDH, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení   849
60 Zdenka Kramárová Slovenské Hnutie Obrody   845
61 Miroslav Herák KSS   830
62 Svetana Angelová Slovenské Hnutie Obrody   755
63 Pavol Mikluš OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SME 

RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS,ŠANCA
  745

64 Alexander Velitš KSS   707
65 Katarína Spiššáková KSS   550

AKO DOPADLI VOĽBY ŽUPANA V MESTE MARTIN
1 Erika Jurinová OĽANO-NOVA-KÚ-

-ZMENA ZDOLA, SME 
RODINA, ZA ĽUDÍ, DS, 
ODS, ŠANCA, OKS, SaS

 6 046 38,54  %

2 Igor Choma SMER-SD  3 503 22,33 %
3 Katarína Boková SHO  1 642 10,46  %
4 Igor Janckulík KDH, DOBRÁ VOĽBA a 

Umiernení, SNS
 1 360 8,67  %

5 Peter Slyško Hlas-SD  1 353 8,62  %
6 Marián Murín NEKA   604 3,85  %
7 Miroslav Urban REPUBLIKA   471 3,00  %
8 Andrea Starinská NK/NEKA   282 1,79  %
9 Daniela Zemanová Hnutie ONÁS   229 1,45  %
10 František Drozd ĽS Naše Slovensko   196 1,24  %

AKO DOPADLI VOĽBY ŽUPANA V ŽILINSKOM KRAJI
1 Erika Jurinová OĽANO-NOVA-KÚ-ZME-

NA ZDOLA, SME RODI-
NA, ZA ĽUDÍ, DS, ODS, 
ŠANCA, OKS, SaS

80 049 32,04

2 Igor Choma SMER-SD 55 571 22,24
3 Igor Janckulík KDH, DOBRÁ VOĽBA a 

Umiernení, SNS
52 914 21,18

4 Peter Slyško Hlas-sociálna demokracia 17 564 7,03
5 Katarína Boková Slovenské Hnutie Obrody 11 131 4,45
6 Marián Murín NEKA 9 852 3,94
7 Miroslav Urban REPUBLIKA 7 137 2,85
8 František Drozd ĽS Naše Slovensko 6 626 2,65
9 Andrea Starinská NK/NEKA 5 203 2,08
10 Daniela Zemanová Hnutie ONÁS 3 783 1,51
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Mestské Centrum sociálnych služieb na Podháji 
je po stavebnej stránke hotové a predposledný 
októbrový deň, keď bolo aj slávnostne otvorené, 
si ho prišla pozrieť viac ako stovka Martinčanov 
a Martinčaniek. Mnohí z nich po obhliadke in-
teriéru odchádzali spokojní.

Ľudia si po slávnostných príhovoroch prezreli 
izby pre klientov, samozrejme, nazreli do mo-
derných a pekne upravených sociálnych zaria-
dení, mali možnosť vidieť spoločenskú sálu, je-
dáleň, návštevné miestnosti, priestory na terapie 
či budúce ambulancie. To všetko bude treba te-
raz relatívne v krátkom čase zariadiť nábytkom 

Stavbári svoju robotu skončili, 
centrum na Podháji už treba iba zariadiť
Do Centra sociálnych služieb na Podháji sa prví klienti nasťahujú 
zrejme na prelome rokov, stavbu druhého centra na Škultétyho uli-
ci odovzdajú pravdepodobne v prvom štvrťroku budúceho roku.

a zdravotníckym vybavením. Na starosti to už 
má riaditeľka centra a jej tím spolupracovníkov.

Záujem o umiestnenie bude zrejme veľký
„Hoci je v meste viacero sociálnych zariadení, 
mestské jednoznačne chýbalo. Seniori a senior-
ky, ktorí už potrebovali celodennú starostlivosť 
a opateru, preto nachádzali svoje nové domovy 
v okolitých mestách,“ poťažkal si Jozef Surman, 
predseda martinskej okresnej organizácie Jedno-

ty dôchodcov Slovenska. „Naši členovia od začiat-
ku vnímali výstavbu centra veľmi pozitívne. Mnohí 
sa nás už dokonca pýtajú na možnosť umiestne-
nia. Zdá sa, že záujem bude veľký a je možné, že 
ani toto centrum ho na sto percent nepokryje. 
Aj preto je dobré, že na Škultétyho ulici v Marti-
ne sa stavia ďalšie,“ podotkol ešte Jozef Surman.

Primátor Ján Danko povedal, že výstavba cen-
tra bola od prvých chvíľ jeho nástupu do funkcie 
jednou z jeho priorít.

„A som rád, že si ju osvojili aj mnohí poslan-
ci a poslankyne mestského zastupiteľstva. Ne-
chceli sme stavať malé „domčeky“ pre 10 až 12 
ľudí, ale komplexné a moderné sociálne zaria-
denie. Jediným kritériom pre umiestnenie senio-
rov do tohto nového centra bude posúdenie, či 
ich zdravotný stav potrebuje celodennú starost-
livosť. Najskôr ho budeme obsadzovať ľuďmi, 
ktorí sociálnu službu naliehavo potrebujú,“ zdô-
raznil Ján Danko.

Poslankyňa Zita Sekerková počas výkonu svoj-
ho mandátu presadzovala, aby sa rôzne nevyu-
žité mestské zariadenia využili na rôzne sociálne 
zariadenia pre seniorov.

„Nie vždy sa to v minulosti podarilo. Tu bola 
kedysi škôlka, žiaľ, všetci vieme, ako skončila. Po 
jej zrušení budova chátrala, stala sa útočiskom 
pre bezdomovcom, postupne bola kdekým ro-
zobratá. Našťastie, po jej asanácii ostali pozemky 
mestské, ochránili sa pred predajom, za čo patrí 
uznanie kolegom z VMČ Podháj-Stráne. I vďaka 
tomu mohlo na nich vyrásť toto nádherné cen-
trum sociálnych služieb. To, že sme ho v mes-
te potrebovali ako soľ, o tom niet žiadnych po-
chybností.“

Veľa prekážok
Centrum na Podháji sa napriek mnohým dodáva-
teľským problémom postavilo v rekordnom čase, 
prakticky za sedem mesiacov.

„Bol to boj. Na začiatku prišla vojna na Ukrajine, 
čelili sme vysokej inflácii a zdražovaniu, zápasili 
sme s nedostatkom stavebného materiálu. Chý-
bala napríklad stavebná oceľ, ktorú Ukrajina teraz 
nevyváža, nevedeli sme dostať stropné nosníky, 
problém bol s izoláciami. Meškali sme napokon 
35 až 40 dní. My by sme stavali, ale v istých chví-
ľach nebolo čo,“ povedal aj s úsmevom Martin 
Brisuda, konateľ spoločnosti BM-MONT, s. r. o.

Na vybudovanie centra bolo na začiatku treba 
cca 4‚1 milióna eur. Časť tejto sumy financovalo 
mesto zo svojho rozpočtu, väčšinu zdrojov, pri-
bližne 2‚5 milióna eur, získalo formou úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania.

Viera Legerská
Roman Kopka

Centrum si prišla 
v deň otvorenia 
pozrieť viac ako 
stovka ľudí.
Foto: Roman Kopka

Hotovo za sedem mesiacov, 
takto vyzerá CSS na Podháji 

zvonku.
Foto: Roman Kopka
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Aké bolo leto v pešej zóne v Martine? Čo 
nový trend – cyklisti a kolobežkári?
Pešiu zónu v meste naozaj využíva početné 
množstvo cyklistov a kolobežkárov a aj oni majú 
počas leta hlavnú sezónu. V zime je ich aj v cen-
tre mesta menej. 

Hoci v pešej zóne máme vyznačenú trasu pre 
cyklistov, neraz sa primiešajú medzi chodcov 
a vznikajú kolízne situácie. Hliadky mestskej po-
lície, ktoré sa po pešej zóne pohybujú, nie vždy 
a všade predídu nebezpečným stretom cyklistov 
či kolobežkárov s chodcami. 

Treba pripomenúť, že v pešej zóne je dôleži-
tejší chodec, cyklisti a kolobežkári majú brať na 
neho ohľad. Žiaľ, nie všetky priestupky sa nám 
darí zadokumentovať alebo odhaliť.

Ako rýchlo sa môže cyklista alebo 
kolobežkár po pešej zóne pohybovať?
Odporučená je rýchlosť 5 km/h. No žiaden cyk-

Už je najvyšší čas pripnúť si na rukáv reflexný pásik
Kolobežky a cyklisti v pešej zóne, zvýšený pohyb ľudí pred cinto-
rínmi a reflexné prvky ako téma týchto dní a prevencia pred do-
pravnými kolíziami. Aj o tom hovoríme so Sebastianom Andráši-
kom z martinskej mestskej polície.

lista či kolobežkár ju nedodržiava. Mestskí poli-
cajti okrem represie pôsobia aj preventívne, a to 
denne. Najmä počas týždňa mobility sme po-
rozdávali množstvo letákov upozorňujúcich na 
normy jazdy po pešej zóne, no pravda je taká, 
že ľudia si ich prečítajú a o pár hodín sa správa-
jú rovnako ako predtým. Dnes mnohým ľudom 
chýba empatia a pochopenie pre tých druhých.

Sú kolobežkári pre peších nebezpečnejší 
ako cyklisti?
Áno. Kolobežky sú síce vítanou možnosťou al-
ternatívnej dopravy a vo väčšine miest sú už 
samozrejmosťou, no menej sa v súvislosti s ich 
používaním vysvetľujú podmienky, za akých sa 
na nich môže jazdiť. Sú problémom nielen v pe-
šej zóne, ale aj na ostatných chodníkoch či ces-
tách v meste. Keď niekto nastúpi na kolobež-
ku, neuvedomuje si dosť dôrazne, že sa stáva 
účastníkom cestnej premávky, a že tak ako pre 

vodičov a cyklistov, i pre kolobežkárov platia 
pravidlá. Mnohí sa nimi neriadia. 

Vidíme, že na jednej kolobežke sa vezú aj dva-
ja ľudia, ktorí o žiadnych ochranných alebo ve-
čer reflexných prvkoch nemajú poňatia. A to ne-
hovoríme len o zelených kolobežkách, ktoré sa 
v našom meste hodne využívajú, ale aj kolobež-
kách, ktoré vlastnia súkromné osoby. Zákonný 
dohľad nad cestnou premávkou vykonáva štátna 
polícia, mestská má v tomto ohľade veľmi ob-
medzené možnosti.

Pred pár dňami sa konali voľby a veľa ľudí 
navštevovalo aj cintoríny. Ako mestská 
polícia zvýšený pohyb ľudí a áut zvládla?
Je to o dohode a organizácii hliadok. Tak ako 
sme si už zvykli na to, že počas volieb dohlia-
dame na volebné miestnosti v spolupráci so 
štátnou políciou, tak to bolo aj v tomto roku. 
Hoci, priznám, bolo to náročnejšie, lebo v meste 
aj vzhľadom na návštevy cintorínov vládol čulý 
ruch. Napriek tomu sme sa snažili miesta vyššej 
frekvencie pohybu ľudí pokryť a usmerňovať 
jednak dopravu, jednak chodcov. 

Teší nás, že sme nemuseli riešiť žiadne závažné 
incidenty. Uprednostnili sme prevenciu a apelo-
vali na občanov radami, aby si postrážili svoje 
osobné veci a nerobili zo svojho auta výkladnú 
skriňu drahých vecí voľne ležiacich na sedadlách 
v automobiloch alebo za čelným sklom.

Hodiny sme už presunuli, včas sa stmieva, 
je čas na bezpečnostné prvky. Nezabúdajú 
sa nimi chodci vybaviť, keď vyjdú na ulicu?
Je to pravda, leto nás ukolísalo, reflexné prvky 
sme odložili. No teraz ich treba vytiahnuť, pri-
pnúť na rukávy, kabelky či nákupné tašky, aby 
sme boli na ceste či chodníku viditeľní. 

Naše hliadky to vnímajú a policajti sa snažia 
upozorňovať občanov, aby sa vrátili k noseniu 
reflexných prvkov. Tma i hmla robia svoje, lepšie 
je predchádzať problémom, ako sa potom liečiť 
po nehodách. V minulosti sme prevenciu robili aj 
tým, že sme rozdávali reflexné prvky na rukávy. 
V súčasnosti sa sústreďujeme viac na pripomí-
nanie dôležitosti nosiť reflexné prvky, ktoré už 
vlastní azda každý, ale nie každý ich aj používa.

Jana Cikhartová
Viera Legerská

Kolobežky sa stali už súčasťou 
dopravy po našom meste.
Foto: Jana Cikhartová

V pešej zóne je dôležitejší chodec, 
cyklisti a kolobežkári majú brať 
na neho ohľad.

Sebastian Andrášik
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Islandský prezident Gudni Thorlacius Jóhan-
nesson so sprievodom, v ktorom bol aj minister 
zdravotníctva Willum Pór Pórsson, strávil pod-
statnú časť svojej martinskej návštevy v sídle Jes-
seniovej lekárskej fakulty UK. Študuje tu 171 štu-
dentov medicíny z tohto ostrovného štátu, čo je 
približne polovica všetkých medikov venujúcich 
sa príprave na povolanie v zdravotníctve Islan-
du. Takmer osemdesiat ďalších už má diplom.

Vysoký kredit lekárskej fakulty
Aj preto bola hlavným cieľom návštevy repre-
zentácie Islandu predovšetkým podpora spolu-
práce so Slovenskom a jeho lekárskymi fakultami 
v oblasti medicínskeho vzdelávania.

„Teší nás, že študenti nachádzajú kvalitné 
vzdelávanie na lekárskych fakultách v Košiciach 
a v Martine,“ povedal pre TV Turiec islandský 
prezident.

„Na Islande nedokážeme vzdelávať všetkých 
študentov, ktorých potom potrebujeme v pra-
xi nášho zdravotníctva. Preto sme museli hľa-
dať spôsob a miesto, ako túto našu potrebu na-
plniť. Ako počúvam, naši študenti sú spokojní 
s tým, ako slovenské lekárske fakulty vychová-
vajú a vzdelávajú budúcich lekárov. U nás po-
tom bez problémov dostanú lekárske licencie, 

Študujem v Martine, hovorí polovica
islandských medikov
Na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine študuje medicínu 171 študentov z Islandu. Časť svojej návšte-
vy na Slovensku im v piatok 28. októbra vyhradil aj islandský prezident Gudni Thorlacius Jóhannesson.

Prezident G. Th. Jóhannesson s islandskými študentmi medicíny.
Foto: Matej Bórik

Prezident G. Th. Jóhannesson si na figuríne 
vyskúšal, ako možno poskytnúť prvú pomoc.

Foto: Matej Bórik
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slovenské fakulty sú rovnako dobré ako tie škan-
dinávske,“ zhodnotil G. Th. Jóhannesson.

„Veľmi dobrá lekárska fakulta, veľmi dobrá ne-
mocnica,“ zhodnotil svoje martinské vzdelávanie 
bývalý študent Victor Gudmundsson, ktorý pri-
šiel k nám v prvej skupinke mladých Islanďanov.

Dnes už niekoľko desiatok islandských študen-
tov má v Martine výborné zázemie pre prípra-
vu na budúce povolanie i voľný čas. Časť z nich 
v Martine býva aj so svojimi rodinami.

Konzulát v Martine
Aj to bol dôvod, prečo práve v našom meste v ro-
ku 2020 vznikol konzulát Islandu na Slovensku. 
„Pomáhame študentom s administratívou, do-
kladmi, poskytujeme im zázemie, ktoré si vyža-
duje ich pobyt u nás,“ vysvetľuje honorárna kon-
zulka Erika Halašová.

„Na Islande už žije a pracuje významná popu-

lácia bývalých medikov, ktorá vyštudovala na Slo-
vensku. Táto ostrovná krajina ich potrebuje, u nás 
majú výborné podmienky na štúdium. Môže sa 
veľmi ľahko stať, že nášho turistu na Islande oslo-
ví lekár, ktorý študoval v Martine,“ dodala.

„Dôležité tiež je, že Islanďania, ktorí vyštudovali 
medicínu na Slovensku, nemajú problém získať 
licenciu a doma sú v ich systéme zdravotníctva 
vítaní. Vyriešená je aj administratívna časť ich štú-
dia, ich vzdelanie je akceptované a sú prínosom 
pre tamojšiu zdravotnícku prax,“ uzavrela dekan-
ka JLF UK Andrea Čalkovská.

Pôvodne bolo v programe prezidenta Islandu 
aj stretnutie s primátorom mesta Martin Jánom 
Dankom, ktorý mal vzácneho hosťa privítať na Di-
vadelnom námestí. Napriek tomu, že sa program 
návštevy pripravoval dlhodobo, napokon z neho 
pre volebné moratórium pred sobotňajšími spo-
jenými voľbami zišlo. Viera Legerská

Dekanka JLF UK Andea 
Čalkovská víta vzácnu 
návštevu na pôde 
lekárskej fakulty.
Foto: archív JLF UK

Na islandskom konzuláte 
v Martine.

Foto: Matej Bórik

KULTÚRNE MENU

 V kine Moskva hrajú: Čierny panter: Na-
vždy Wakanda (10. – 14. 11), Malý Winnetou 
(17. – 21. 11), Grand Prix (17. – 19. 11), Me-
nu (17. – 19. 11), Cirkus Maximum (20. –21. 
11), Turnaj snov (20. – 21. 11), Neobyčajný 
svet (24. – 28. 11), Vianočný príbeh (24. – 26. 
11), Bones and all (24. – 26. 11), Adam Ondra: 
Posunúť hranice (27. – 28. 11.), Hranice lásky 
(27. – 28. 11.).

 Do divadla. Slovenské komorné divadlo 
pokračuje v novembri s týmito inscenácia-
mi – Sen noci svätojánskej (10. a 11. novem-
bra), Matka – derniéra (12. novembra), 1984 
(15. novembra), D1 (pracovný názov) – 16. no-
vembra, Iokasté (18.novembra), Leonce a Le-
na (22. novembra), Tri sestry (23. novembra), 
Spaľovač mŕtvol (25. novembra), Sen noci svä-
tojánskej (26. novembra), Hráči (29. novem-
bra) a Zem pamätá (30. novembra).

 Noc divadiel. SKD ponúka počas Noci 
divadiel 19. novembra podujatia: Komento-
vané prehliadky divadla a jeho zákulisia (15., 
16. a 17. h), Príbeh koňa v podaní Martinské-
ho divadla mladých (17. h), Tri sestry (18.30 h), 
Aaarnold Flögl!!! – hudobno-literárny večer 
(19. h), Zhilee – projekt českej herečky a spe-
váčky Júlie Goetzovej (21.30 h), Nočný diva-
delný kvíz (22.30 h), DJ SET (Gombo) – 0.h).

 Komentované prehliadky mesta. Usku-
točnia sa 13., 17., 20. a 27. 11., špeciálna Mi-
kulášska prehliadka bude 6. 12. a ďalšia 11. 12. 
Začiatok je vždy o 15.30 h, trvá 90 minút. 
Stretnutie je pred kostolom pri OC Galéria.

 Dielo mesiaca. Je ním Triptych: Číslo do-
mu, 1984, Na priedomí, 1984 a Múza, 1985 
od Ivana Riabiča. Vybral ho herec Viliam Hria-
del. Pozrieť si ho môžete do konca novembra 
v Turčianskej galérii.

 Insitné umenie z Vojvodiny. Výstavu slo-
venského insitného umenia zo Srbska inštalu-
jú v Turčianskej knižnici 23. novembra, potrvá 
do 14. decembra.

 Dámska šatňa. Komédia so zákulisia diva-
delnej šatne s herečkami E. Pavlíkovou, L. Ba-
rilíkovou, A. Pajtinkovou a J. Kovalčíkovou, 
s hudbou K. Mikulčíka a v réžii M. Spišiaka. 
Dom odborov Strojár, 1. december o 19. h.

 Vianočná Piano Show. Martin sa stane 
súčasťou turné slovenského klavírneho virtu-
óza a speváka Jozefa Holleho. Jeho koncert sa 
uskutoční 17. decembra v Strojári.
 Pripravila: (VL)
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V piatok a sobotu (11. a 12. novembra)  sa do nášho mesta po 
covidovej prestávke vrátia Dni sv. Martina. V centre mesta bude 
bohatý spoločenský, kultúrny i športový program, ktorý v sobotu 
vyvrcholí v Hviezdoslavovom parku stredovekým dňom.

Organizátori: 

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV  
A DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV 

Na pamiatku padlých sa o 11.11 h rozozvučia zvony 

Zväz vojakov Slovenskej republiky  –  Klub Martin – Podháj v spolupráci  
s mestom Martin a Klubom výsadkárov pozývajú na 

11. november 2022 o 10.45 h 
Cintorín hrdinov SNP Martin – Priekopa 

Tradičné hody s bohatým program
Dni sv. Martina sa začnú v piatok otvorením tra-
dičného dvojdňového remeselného jarmoku 

Dni sv. Martina aj s kráľovskou listinou
s mestskými privilégiami

Súčasťou Dní svätého Martina 
bude aj tradičný remeselný 
jarmok.
Foto: Roman Kopka

s občerstvením a bohatým kultúrnym progra-
mom. Svoje výrobky, vrátane občerstvenia, v 50 
až 60 stánkoch budú na pešej zóne ponúkať de-

siatky remeselníkov a úžitkových umelcov. Ofi-
ciálne otvorenie hodov je naplánované na 15. h 
primátorom mesta Jánom Dankom a hneď vzá-
pätí sa návštevníci jarmoku budú môcť zabaviť 
pri programe, v ktorom vystúpia deti a mládež zo 
SZUŠ Turany, Deep Dance Clubu, Martica New 
Age, Tanečnej školy Aknela a ZUŠ Martin s ume-
leckým zoskupením Fénix. O 17.30 h vystúpi Ploš-
tín Punk.

Martinský beh a slávnostné oceňovanie
No ešte predtým z Divadelného námestia odštar-
tujú už 10. ročník Behu Martina v Martine so Ski 
Martinkami, v ktorom si budú môcť svoju kon-
díciu na trojkilometrovej trati mestom odskúšať 
muži, ženy, žiaci i deti. Vyhlásenie výsledkov je 
naplánované na 18. h.

V Národnom dome večer 11. novembra sláv-
nostne odovzdajú ceny mesta, primátora, dobro-
voľníctva a čestné občianstvo osobnostiam, ktoré 
sa pričinili o rozvoj a propagáciu Martina.

Stredoveký deň v Hviezdoslavovom parku
Dni sv. Martina vyvrcholia v sobotu 12. novembra 
v Hviezdoslavovom parku stredovekým dňom, 
ktorý má pripomenúť rok 1340, keď kráľ Karol 
Róbert udelil osade Martin mestské privilégiá. 
Program sa začne premietnutím dokumentu Pet-
ra Cabadaja a Milana Novotného Turčianski olej-
kári a šafraníci v kine Moskva o 10. h.

V tom istom čase Hviezdoslavov park ožije so-
koliarskymi vystúpeniami, marionetovým divad-
lom, dobovou hudbou, historickými tancami a ry-
tierskymi súbojmi – začne sa tradičný Stredoveký 
deň v Martine doplnený aj ukážkami pätnástich 
dobových remesiel či ochutnávkou dobových je-
dál. Stredoveký deň vyvrcholí popoludní. V čase 
medzi 13.45 h a 14.30 h bude mestom prechádzať 
historický sprievod vyslancov kráľa Karola Róber-
ta, ktorí prídu s listinou o udelení mestských práv 
a privilégií Martinu. Po ich prečítaní bude podu-
jatie v parku pokračovať vystúpeniami umelcov 
a rytierov. Viera Legerská
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Uctili si pamiatku 
olympionikov

Na Národnom pamätníku olympionikov 
v Martine pribudla v stredu 26. októbra ta-
buľka s menom Karola Divína, držiteľa strie-
bornej olympijskej medaily z roku 1960 zo 
Squaw Valley. Úspešný slovenský krasokor-
čuliar, ktorý sa stal aj dvakrát majstrom Eu-
rópy (1958, 1959) a bral i cenné kovy z maj-
strovstiev sveta (1962 striebro, 1964 bronz), 
zomrel 6. apríla tohto roku vo veku 86 ro-
kov. Tabuľku s menom Karola Divína na pa-
mätníku odhalili Vladimír Miller, predseda 
Združenia olympijských klubov SR, a Jozef 
Beständig, predseda Slovenského kraso-
korčuliarskeho zväzu.

Prítomní si minútou ticha uctili aj pamiat-
ku osobností športu, ktoré nás v tomto ro-
ku navždy opustili: bežca na lyžiach a ne-
skôr trénera Rudolfa Čillíka, basketbalistu 
Stanislava Kropiláka, rýchlostného kanoistu 
Ľubora Štarka, športového novinára a pub-
licistu Mariána Šima.

„Nemožno zabudnúť ani na Ivana Čierne-
ho, niekdajšieho atléta, trénera a funkcioná-
ra v armádnom športe i olympijskom hnu-
tí, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o vznik 
tohto Pamätníka olympionikov,“ zdôraznil 
Vladimír Miller, ktorý sa zároveň v príhovo-
re poďakoval Elene Šmidtovej a Štefanovi 
Balošákovi, členom Olympijského klubu Tu-
riec, za starostlivosť o pamätník.

(KP)

Národný pamätník olympionikov.
Foto: Roman Kopka

Pozvánka 
Mesto Martin  
 
Vás srdečne pozýva na spomienkové podujatie pri príležitosti  
33. výročia Nežnej revolúcie. 
 
Slávnostné položenie vencov sa uskutoční  
v stredu 16. novembra 2022 o 16.00 h  
pri Pamätníku obetiam komunizmu  
pred budovou Mestského úradu v Martine.  

Martin vyhral päť zápasov po sebe. Naposledy 
v predĺžení proti Dubnici.

Po domácej prehre so Žiarom nad Hronom mali 
Martinčania na svojom konte len deväť bodov, 
čo určite nebol optimálny stav. Mužstvo akoby 
malo v úvode sezóny dve tváre. V niektorých 
momentoch hra našich zniesla i prísnejšie krité-
riá, no potom prišli aj chvíle, keď sa hráčom her-
ne nedarilo, čo dokázali súperi náležite využiť.

Pohovory pomohli
Vedenie klubu však napriek slabšiemu bodové-
mu zisku ostalo trpezlivé a namiesto radikálnej-
ších krokov zvolilo pokojnejší tón v podobe roz-
hovorov v trojuholníku funkcionári – tréneri – 
hráči. Zrejme to pomohlo, pretože naši chlap-
ci následne vyhrali po kompaktnom a najmä 
obetavom výkone v Považskej Bystrici 3:0, čo 
tréner Daniel Babka vtedy komentoval slovami, 
že mužstvo sa vrátilo k hokejovým koreňom – 
k poctivej defenzíve, typickej pre zápas vonku.

„Stanovili sme si pre november čiastkový cieľ, 
pôjdeme poctivo deň po dni, zápas od zápa-
su. Maximálne sa sústredíme na seba, na každú 
jednu vec, ktorú robíme,“ zdôrazňoval pre MY 
Turčianske noviny.

Mimoriadne dôležité víťazstvo bolo začiat-
kom víťaznej série, ktorá sa doposiaľ natiah-
la až na päť zápasov. V nich Turčania získali 
14 bodov.

Pripomeňme si, že Martin od úspechu na Po-
važí zdolal doma Brezno 4:1, vyhral v Leviciach 
3:2, pričom uspel aj v ostro sledovanom derby 
so Žilinou 5:2. Vlkom dva góly strelil obranca 
Marcel Petran, ktorý v minulej sezóne obliekal 

ešte žilinský dres. „Vždy, keď mám možnosť vy-
streliť, tak to tak urobím. Dnes to vyšlo viac, no 
ešte väčšiu radosť mám z toho, že sme ako tím 
hrali celých 60 minút to, čo bolo treba.“

Otočili výsledok
V piatok 4. novembra dokázali Martinčania na 
svoju stranu strhnúť i prakticky stratený duel 
s Dubnicou, keď ešte necelých 30 sekúnd pred 
koncom riadneho hracieho času prehrávali 2:3.

Vtedy však v hre bez brankára zaúradoval zo 
svojej typickej pozície kanonier Poliaček a po-
slal zápas do predĺženia. V ňom dokonalý obrat 
v početnej výhode tvrdou ranou bez prípravy 
zariadil kapitán Matej Dírer.

Terajšie súboje medzi Martinom a Dubni-
cou najmä hokejovým pamätníkom čoraz viac 
pripomínajú niekdajšie strojárske derby zápa-
sy v ére ZŤS, v ktorých sa vždy išlo na doraz 
a hráči si v nich nič nedarovali. Takmer vždy to 
bola veľká hokejová bitka často s mnohými vý-
sledkovými zvratmi. Aj teraz je to tak.

„Pokračujeme v trende z vlaňajšieho play 
off. Hrá sa tvrdo do tela, na ľade sa objavu-
jú šarvátky, nervozita občas poriadne vygra-
duje a potom sa herný plán dostane tak tro-
chu do úzadia. Keď sa však koncentrujeme len 
na svoj výkon, sústredíme sa na našu hru, do-
kážeme sa potom popasovať aj s nepriazni-
vým vývojom. I s dozvukmi únavy po zápase 
so Žilinou, ktoré sa odzrkadlili na našom po-
hybe. Chalani však bojovali až do konca a zís-
kali dva body v zápase, ktorý už vyzeral byť 
stratený. Takéto víťazstvá niekedy chutia viac 
ako tie za tri body po jasnom priebehu,“ po-
vedal Ján Tabaček, asistent trénera Babku. 
 Roman Kopka

HOKEJ, TIPOS SHL

Hokejisti naskočili na víťaznú 
vlnu a dobiehajú zameškané
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Proti favoritovi podali Martinčania solídny vý-
kon, najmä v defenzíve. Škoda nevyužitej šance 
v samom závere zápasu, mohlo sa to pre nás 
skončiť ešte veselšie.

Martinskí futbalisti pred domácim súbojom s Be-
lušou, ktorá sa tak ako vlani drží na vrchných 
poschodiach tabuľky, ťahali trojzápasovú sériu 
bez bodu. Navyše, nášmu mužstvu pre chorobu 
už nejaký čas chýba tréner Pavol Šuhaj, ktorý so 
svojimi zverencami nepocestuje ani na posledný 
ligový duel jesene do Nových Zámkov. Doma sa 
Fomatu tiež výsledkovo nedarí, aj preto v súčte 
týchto faktorov boli hostia z Považia favoritom.

A hráči Beluše túto úlohu potvrdzovali aj na 
ihrisku. Mali o čosi viac z hry, častejšie držali lop-
tu na svojich kopačkách, no Turčania na druhej 
strane pozorne bránili, dobre vykrývali priestory 

pred šestnástkou, a keď sa aj do nejakej možnosti 
hostia predsa len dostali, tak v koncovke buď ne-
boli presní, alebo dostatočne dôrazní. Na druhej 
strane v závere prvého dejstva sa v dobrej pozícii 
na skórovanie ocitol Siva, no jeho hlavička napo-
kon bránu tesne minula.

Aj po prestávke Považania boli o čosi lepší, v 58. 
min mal blízko ku gólu Bryndziar, avšak brankár 
Raček vytiahol skvelý zákrok a loptu smerujúcu 
pod hornú žrď vyrazil.

Od 73. min po vylúčení Otrubu mala Beluša až 
do konca stretnutia početnú výhodu, ale Martin-
čania oslabenie zvládli na jednotku i vďaka kom-
paktnému a obetavému výkonu. Navyše, v nad-
stavenom čase mohli napokon zápas strhnúť na 
svoju stranu, keď sa po Barčíkovej prihrávke do-
stal k zakončeniu Ceniga, no nerozvlnil sieť. Hoci 
Fomat doma postrácal veľa bodov, remíza s Belu-
šou vzhľadom na všetky okolnosti je cenná. (KP)

FUTBAL, III. LIGA ZÁPAD

Bod s kvalitnou Belušou vôbec nie je zlý

Občas bolo pred našou bránou rušno, ale 
favorit sa gólovo nepresadil.

Foto: Rado Coufal

Diváci videli dramatický duel, ktorý vrcholil 
v samom závere. Žiaľ, Martinčania dvojgólový 
náskok zo záverečnej minúty neudržali. Z remí-
zy sa viac tešili hostia.
 
Martinskí hádzanári ako extraligový nováčik ne-
bývajú vo svojich zápasoch favoritmi, no v sú-
boji s tabuľkovým susedom – Modrou im zrejme 
aj vďaka domácemu prostrediu verili aj stáv-
kové kancelárie. Napokon sa ale po šesťdesia-
tich minútach zrodila remíza. Viac sa z nej te-
šili hostia, ktorí vyrovnali v poslednej sekunde 
z 9 m hodu.
„Podľa nás boli pri tejto štandardnej situácii 
porušené pravidlá, ale rozhodcovia si to ne-
všimli. Avšak to, že sme o bod v samom závere 
stretnutia prišli, ide na naše tričko. Na konci du-
elu, v čase 59:03 sme po presnej strele B. Saitza 
viedli o dva góly, súper síce o 22 sekúnd znížil, 
no my sme následne mali loptu v moci. Stači-
lo ju podržať, umne prerušovať hru, no miesto 
toho sme išli do predčasnej streľby a brankár si 
s týmto naším pokusom poradil. Hostia si auto-
maticky zobrali oddychový čas a v posledných 
sekundách sa nasťahovali pred našu bránu. Keď 
už sa zdalo, že tesný náskok ubránime, prišiel 
spomínaný 9 m hod a vyrovnanie. Je to škoda, 
ale šport aj takéto momenty prinesie,“ opísal 
dramatické momenty zaujímavého súboja Mi-
roslav Šranc, tréner Martina.

V tzv. štvorbodovom zápase, ktorý sa hral vo 
výbornej atmosfére pred takmer 400 divákmi, 
sa obe mužstvá naťahovali o každý gól. Skóre 

MŠK FOMAT 
MARTIN – BELUŠA 0:0

MARTIN: Raček – T. Ďungel, Thomka, Brod-
ňan, Garaj – M. Siva, Ceniga – Almaský (60. 
Mlynár), Barčík, Otruba – Dinga (88. D. Kulich).

NIKÉ HANDBALL EXTRALIGA

Naši prišli o víťazstvo v predposlednej sekunde zápasu

sa menilo ako na hojdačke, napríklad v 20. min 
Martin prehrával 7:10, no do prestávky otočil 
výsledok na 14:12.

Aj po prestávke to bol veľký boj, pričom ani 
jedno mužstvo sa nedostalo do rozhodujúceho 
trháku. Naši napriek tomu boli k výhre bližšie, 
no nezvládli posledné sekundy.

„Treba však uznať aj kvality súpera, ktorý sa 
opieral o Tomáša Tschura, ktorý strelil osem 
gólov. My sme v defenzíve podali štandard-
ne solídny výkon, naopak, v ofenzíve sme mali 
rezervy. Prejavilo sa to najmä pri našich pre-
silovkách, ktoré sme nezahrali dobre. V týždni 
nás potrápili choroby, čo sa prejavilo aj slabšou 
účasťou hráčov na tréningoch. Žiaľ, v zápase 

tento výpadok bolo miestami vidieť,“ podotkol 
Miroslav Šranc.

 Roman Kopka

MHÁK MARTIN – SLOVAN 
MODRA 26:26 (14:12)

Zostava a góly Martina: Čepica, Čujko, Ka-
pusta – Hákon Ingi Halldórsson 6, Uhriňák 
5, Bíro 4, Janiga 3, Heidarssonn 3, Noga 2, 
Kristján Helgi Gardarsson 2, Saitz 1, Slezák, 
Leštinský, Jesenský, Macák

Oporou Martinčanov je brankár Karel Čepica. 
Foto: Rado Coufal


