
 

Milá kolegyňa, milý kolega ! 

     Istotne aj Ty si postrehol ako čas neúprosne 

napreduje a dnes môžeme s určitou nostalgiou 

konštatovať, že väčšina tých čo stáli pri zrode 

vtedajšieho ZVVP SAV a ZŤS v Martine už 

dosiahla dôchodkový vek. A tí „mladší” sa mu tiež 

neúprosne približujú … 

     Preto vznikla táto myšlienka usporiadať 

neoficiálne a neformálne výročné stretnutie 

bývalých pracovníkov ZVVP SAV a ZŤS v Martine, 

pri príležitosti 35. výročia vzniku ZVPP SAV a 

ZŤS, ale tiež 20. výročia založenia pobočky 

ÚMMS SAV a prvého roku pôsobenia pracoviska 

SAV v Martine vo vlastných priestroch. 

     Do organizácie tohto stretnutia sa pustila 

partia nadšencov s cieľom pripomenúť si „staré 

časy” a nadviazať na tradičné vianočné stretnutia 

na Mudroňke spojené s podávaním vianočnej 

kapustnice, 

     Tu treba pripomenúť, že nejde o žiadnu 

oficiálnu oslavu poriadanú vedením pracoviska, ale 

skutočne iba o neoficiálne a neformálne 

stretnutie tých, čo na pracovisku v Martine 

pôsobili a spojili s ním niekoľko rokov tvorivého 

života a majú záujem sa porozprávať a 

zaspomínať si. 

      Vzhľadom na to, že ani pri dobrej vôli, nebolo 

možné vopred odhadnúť skutočný počet 

účastníkov, rozhodli sme sa predbežný počet 

určiť prostredníctvom registračného poplatku.      

Registračný poplatok zahŕňa tieto položky: 

prípitok, kapustnica, pivo/minerálka, káva. 

     Ďalšie požívatiny a nápoje si zabezpečuje 

každý účastník vo vlastnej réžii individuálne. 

Dispozície 

 Stretnutie sa uskutoční v budove pobočky 
MMC SAV, ktorá sa nachádza v Martine, ul. 
Severná č. 14 (vo vedľajšej budove sídli Katastrálny 
úrad). Pre mimomartinčanov – ul. Severná tvorí 
hranicu medzi mestskou časťou Sever a Košúty 
a vychádza východným smerom od križovatky pri 
novom katolíckom kostole na Severe. 

 

  
 

budova MMC SAV, zasadačka na prízemí vľavo 
  

Zraz účastníkov: 
priamo na mieste konania, 
Martin, ul. Severná č. 14  

v piatok 3. 12. 2010 o 15:00 

 

Registračný poplatok: 

registračný poplatok vo výške 7 Eur prosíme 
uhradiť najneskôr do 30.11.2010 a to niektorým z 
nasledujúcich spôsobov: 

a) platbou v hotovosti  v pobočke MMC SAV, 

b) bezhotovostným vkladom v prospech účtu: 

 č. ú.: 0061124488/0900, var. sym: 2010 

do správy pre príjemcu uveďte svoje priezvisko 

 
Nepoužívajte prosím poštové poukážky Slov. pošty !

Doprava (individuálna): 

 Prístup autom od Žiliny: smer Poprad, na 
križovatke nad BILLou odbočiť vpravo smer Sever, 
Košúty a pokračovať cez kruhovú križovatku a pri 
kostole odbočiť vľavo na ul. Severná. 

 Prístup autom od Popradu: na prvej križovatke 
odbočiť vpravo smer Sever, Košúty a pokračovať 
cez kruhovú križovatku a pri kostole odbočiť vľavo 
na ul. Severná. 

 Prístup autom od Banskej Bystrice, Žiaru 

n/H., Prievidze: prejsť po obchvate Martina smer 
Poprad a na nad BILLou odbočiť vpravo smer 
Sever, Košúty a pokračovať cez kruhovú križovatku 
a pri kostole odbočiť vľavo na ul. Severná. Alebo 
ešte pred mestom odbočiť vľavo smer Centrum 

a prejsť celé mesto na Sever (smer Žilina) a pred 
novým kostolom odbočiť vpravo na ul. Severná. 

 Vlakom zo stanice Vrútky pokračovať 
ľubovoľným spojom MHD smer Martin (okrem 11) 
a vystúpiť za kostolom na zastávke Sever II. Prejsť 
na opačnú stranu 4-prúdovej cesty na ul. Severná. 

 Vlakom zo stanice Martin. Prejsť krížom cez 
centrum mesta na zastávku MHD pod Múzeom 
a pokračovať smer Vrútky ľubovoľným spojom MHD 
(okrem 11) a vystúpiť na zastávke Sever II. 
a pokračovať od 4-prúdovej cesty na ul. Severná. 

 Autobusom vystúpiť na zastávke Martin, 

Jesenského pokračovať smer Vrútky ľubovoľným 
spojom MHD (okrem 11) a vystúpiť na zastávke 
Sever II. a pokračovať od hl. cesty na ul. Severná. 

Ak váš autobus stojí aj na zastávke Martin, Sever, 

Obchodný dom, vystúpiť tu a peši smerom na 
Vrútky cca 500 m (jedna zastávka MHD). 

 MHD – autobusy č. 10, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 
27, 34, 50, 52 – vystúpiť na zastávke Sever II. 

. Ubytovanie: 
Nie je v možnostiach organizátorov zabezpečiť 

ubytovanie, ale sú ochotní poskytnúť súčinnosť pri 
zabezpečení prípadných individuálnych požiadaviek 
v ubytovacích zariadeniach v Martine: 

– hotely: Turiec, Luna, Victoria 
– penzióny: Brilant, Čier. pani, Ľadoveň, Jordán 



 

Organizačné poznámky: 

      Na všetkých účastníkov stretnutia sa obraciame 
s prosbou o výpomoc ohľadne zabezpečenia 

sušených hríbov do kapustnice, nakoľko 
organizátori tieto momentálne nemajú k dispozícii. 
Vopred ďakujeme za pomoc, stačí aj menšie 
množstvo, príp. od viacerých darcov. 

      Na záver pripomíname, že vzhľadom na 
rôznorodosť účastníkov a ich individuálnych 
požiadaviek sme upustili od prípravy kompletného 
občerstvenia. Organizačný výbor pripraví iba 
základné menu: 

– prípitok 
– kapustnica 
– pivo/minerálka 
– káva, zákusok. 

 
Ďalšie požívatiny a nápoje si zabezpečuje každý 
účastník vo vlastnej réžii individuálne, teda môže si 
doniesť víno, alkohol, zákusky a pod. podľa svojich 
predstáv a tieto spolu s priateľmi skonzumovať. 

Priamo v mieste konania nie je možné zakúpiť 
žiadne občerstvenie. Najbližší obchod COOP 
Jednota je vzdialený cca 150 m, pri zastávke MHD, 
otvorený v piatok do 19.oo. 

       Ďalšie požiadavky a pripomienky smerujte 
prosím na adresu organizačného výboru. 

      Aktuálne informácie o príprave stretnutia (napr. 
zoznam prihlásených účastníkov) nájdete aj na 
Internete na adrese: 

http://www.savmt.sk/zvvp 
 

Na stretnutie sa tešia organizátori 
 
P.S. 
      Napokon sa na Teba obraciame s prosbou, či by si sa 
mohol/mohla, podľa Tvojich možností, spojiť s bývalými 
spolupracovníkmi, s ktorými udržiavaš kontakt, a overiť 
si, že aj oni dostali túto pozvánku.  
      Vopred ďakujeme za pomoc. 

 Kontaktné adresy: 

   MMC SAV, pobočka 

Severná 14 

036 01  MARTIN 

 +421–43–413 36 20 

  office@savmt.sk 

 

organizačný výbor 

  (mobil)   +421–907–459 615 

 (VoIP SK) +421–432 25 00 92 

 (VoIP CZ) +420–561 00 54 92 

  zvvp@savmt.sk 

 

 

 
 
 

 (c) OldSoft, 2010 

Samozvaný 

organizačný výbor 

si Ťa dovoľuje pozvať na 

neoficiálne a neformálne 

výročné stretnutie 

bývalých pracovníkov 

ZVVP SAV a ZŤS v Martine, 

spojené s podávaním 

tradičnej vianočnej kapustnice, 

tentoraz pod titulom 

 

Mikulášska kapustnica 

2010 

 

 

Martin 
ul. Severná č. 14 
budova pobočky 

MMC SAV 

 

piatok 

3. 12. 2010 
o 15.00 


