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760 rokov od prvej písomnej zmienky o osade Sasov pri kostole sv. Alžbety

(pokračovanie na 2. strane)

Váš autorizovaný predajca vozidiel Škoda

KAŽDÁ RODINA JE INÁ 
A PREDSA MAJÚ NIEČO SPOLOČNÉ

www.skoda-auto.sk

POUKÁŽKABALÍČEK
BEZPEČNOSTI

BALÍČEK
POISTENIANA NÁKUP 

ELEKTRONIKY

VŠEtcI SI MôŽu VybRAť AŽ z tROch DARČEKOV
K modelom Škoda Fabia a Škoda Roomster od nás 
dostanete to, čo dostávate najradšej – darčeky. Rozhodnite 
sa pre balíček bezpečnosti, balíček komplexného poistenia 
na 1 rok (obidva v hodnote až 800 €) alebo si zvoľte 500 € 
poukážku na nákup elektroniky a váš nový rok bude šťastný 
a veselý.

SIMPLy cLEVER

Kombinovaná spotreba a emisie cO2 automobilu Fabia a Roomster 4,6-6,2 l/100 km, 
109-143 g/km. Ilustračné foto.

AUTONOVA, s. r. o., kontaktné miesto Kežmarok, 
Huncovská 308, 
tel.: 052/452 36 67

Pre úvery prichádzajú o strechy nad hlavou
Len málokto v dnešnej dobe nepozná finančné problé-

my. Ľudia bez práce, alebo tí, ktorých príjem to nedovoľuje, 
siahajú vo vidine lepšieho života po úveroch. Niekedy len 
po menších, keď si splátkami riešia kúpu televízora, práčky 
alebo chladničky, ktoré sú neodmysliteľnou výbavou bežnej 
domácnosti. Iní si z rozmaru doprajú niečo, prečo sú ochotní 
sa zadĺžiť a ďalší žiaľ, riešia úplne najzákladnejšie existenč-
né problémy pri ktorých sa výška splátky nezdá spočiatku 
„nezaplatiteľná“. 

Malé splátky sa dokážu vy-
šplhať do závratných výšok. 
Stačí sa raz – dvakrát omeš-
kať s platbou, neuhradiť pe-
nále, ktoré budú narastať, ho-
ci ďalej platíte a človek stratí 
prehľad o tom, koľko vlastne 
spoločnosti dlhuje. Spoločnos-
ti. Nie banke. Pretože najviac 
problémov majú ľudia práve 
pri poskytnutí úveru od ne-
bankovej spoločnosti. Tá je síce 
oproti bankám veľmi ústreto-
vá a rýchla, nepotrebuje kade-
jaké potvrdenia a ak to zákaz-
níkovi vyhovuje, tak aj najdis-
krétnejšia a najvýhodnejšia. 
Do momentu, kým nenastanú 
komplikácie. Až také, že ľudia 
prídu o strechu nad hlavou. 

O dvoch prípadoch, ke-
dy Kežmarčania prišli prá-
ve kvôli úverom z neban-

kových spoločností o stre-
chu nad hlavou, vieme aj my. 
(Koľko je ale takých prípadov 
skutočne?) V prvom sa dobrá 
babička uľútostila nad vnu-
kom a ručila mu svojim by-
tom (možno ani nevie ako, 
stačí, že požičala pod neja-
kou zámienkou list vlastníc-
tva k nehnuteľnosti, v tomto 
prípade bytu). Vnuk splátky 
neuhrádzal, ozvali sa exekú-

tori a babička skončila na uli-
ci. V druhom prípade siahli 
na byt exekútori v čase, keď 
už bol mladý pár rozvede-
ný, no s deťmi býval v spo-
ločnej domácnosti. Ešte za tr-
vania manželstva si dvojica 
pomohla úverom od neban-
kovej spoločnosti – za úče-
lom finančnej výpomoci v je-
ho podnikaní. K tomuto dl-
hu sa pridružil ešte ďalší dlh 
– veď s jedným listom vlast-
níctva, možno aj v jeden deň 
zoženiete nemálo peňazí. Čo 
bude potom, to niektorých ľu-
dí v danom okamihu netrápi. 

„Návrh zmluvy na poskyt-
nutie úveru by si mali ľudia zo-
brať domov, alebo sa ísť poradiť 
za právnikom, ak sa v nej ne-
vyznajú. Kameňom úrazu bý-
vajú malé písmenká a finanč-
ná tieseň,“ hovorí JUDr. Viera 
Mačáková a zároveň radí, aby 
ľudia nepodpisovali „výhod-
né“ zmluvy pod tlakom. 

MsKS POZÝVA
27. 1. 2011 (štvrtok) o 19.00 hod.

DRIŠĽAK
Zábavný program
V MsKS Kežmarok

30. 1. 2011 (nedeľa) o 16.00 hod.
V ZDRAVOM TELE

ZDRAVÝ DUCH
Veselá rozprávka  
o dvoch kocúroch  
v podaní hercov  

prešovských divadiel.
V MsKS Kežmarok
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(dokončenie z 1. strany)

A aké sú nevýhody takých-
to úverov? Za promptnosť pri 
vybavovaní, neraz aj systé-
mom „všetko v pohodlí do-
mova“, ľudia zvy-
čajne zaplatia na 
úrokoch a poplat-
koch neraz ne-
úmerne vysokú 
sumu. Zistili sme, 
aké sú asi splátky 
pri jednoduchom úvere. Pod-
ľa nemenovanej nebankovej 
spoločnosti, najnižší možný 
úver 600 € na rok, predstavo-
val v konečnom dôsledku to, 
že spoločnosti klient zaplatí 
668 €. Pri úvere na bývanie, 
kde ručí človek nehnuteľnos-
ťou si síce požičiate 5 000 €, 

Pre úvery prichádzajú 
o strechy nad hlavou

no za tri roky splácania dáte 
spoločnosti 6 148 €. Teda 1 148 
eur viac. 

Niektorí sú si vedomí ri-
zika a navýšených nákladov 
pri takomto úvere a pristúpia 

k zmluve o úvere 
s tým, že ju aj do-
držia. Iní sa neza-
podievajú obsa-
hom zmluvy do-
podrobna a keď 
sa do nej pozrú, 

zistia, že je už neskoro. Pre-
tože aj prípadné odstúpenie 
od zmluvy je neraz kompli-
kovanejšie, než sa na prvý 
pohľad zdá. Stačí, že sú v hre 
dni a sídlo spoločnosti, ktoré 
sa ani náhodou nenachádza 
v Kežmarku. 

T/F Adriana Saturyová

Išlo najmä o to, že na šty-
ri miesta mestskej rady bo-
lo šesť kandidátov. Došlo tak 
k tajnému hlasovaniu všet-
kých poslancov. Z neho vziš-
lo, že do mestskej rady po-
slanci odsúhlasili poslancov 
Figlára, Švirlocha a Hencela. 
Chýbal v mestskej rade teda 
ešte jeden člen. Keďže dve po-
slankyne (Holopová, Levická) 
dostali rovnaký počet hlasov, 
pristúpili členovia volebnej 
komisie k žrebu, ktorý rozho-
dol o tom, že členom mestskej 
rady sa mala stať poslanky-
ňa Eleonóra Levická. Násled-
ne na to primátor mesta na-
vrhol, aby sa pristúpilo k hla-
sovaniu ešte raz a aby v tom-
to druhom kole sa hlasovalo 
iba medzi poslankyňami, kto-
ré dostali rovnaký počet hla-
sov, inak bude uznesenie ve-
tovať a o tomto bode sa bude 
rokovať na mimoriadnom ro-
kovaní zastupiteľstva. Nasta-
la polemika že v tomto sme-
re je rokovací poriadok vágny, 
a tak sa nakoniec k druhému 
kolu nepristúpilo.

A o čom teda píše rokova-

cí poriadok? V § 3 Ustanovu-
júce zasadnutie MsZ v bode 
11 sa píše: 

Poslanci na návrh poslancov 
alebo poslaneckých klubov zvo-
lia jednotlivo členov mestskej 
rady tajným hlasovaním nadpo-
lovičnou väčšinou hlasov všet-
kých poslancov.

Ak niektorý z kandidátov do 
mestskej rady nezíska nadpolo-
vičnú väčšinu hlasov všetkých 
poslancov, vykoná sa po vy-
hlásení výsledkov prvého kola 
druhé kolo volieb.

V druhom kole môžu byť na-
vrhnutí aj neúspešní kandidáti z 
kola prvého. Na zvolenie za čle-
na mestskej rady v druhom ko-
le nie je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov. Zvolený je ten 
kandidát, ktorý získal najvyšší 
počet hlasov. V prípade rovnos-
ti rozhoduje žreb, žrebovanie vy-
konajú členovia volebnej komi-
sie. Zástupca primátora je vždy 
členom mestskej rady bez voľ-
by MsZ.

Podľa tohto bodu bol na 
rokovaní mestského zastupi-
teľstva porušený rokovací po-
riadok v tom bode, že nepre-

Boj o mestskú radu
Na ustanovujúcom Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

(27. 12. 2010) najviac diskusií vzniklo pri etablovaní členov 
Mestskej rady. 

behlo na rokovaní druhé kolo 
volieb. Žreb volebnej komisie 
sa uskutočňuje po druhom 
kole, nie po prvom.

Druhé kolo boja 
o mestskú radu

Mimoriadne rokovanie za-
stupiteľstva sa konalo vo švr-
tok 13. januára 2011 v zasa-
dačke mestského úradu. I keď  
na ňom poslanci prerokovali 
i iné dôležité body, hlavným 
bodom sa stal bod o vzniku 
mestskej rady. Za poslancov 
KDH vystúpila poslanky-
ňa Levická s tým, že keď má 
mať mestská rada päť členov, 
tak v mestskej rade majú byť 
dvaja členovia KDH, pretože 
vo voľbách z 15 poslancov bo-
lo zvolených 6 členov z toh-
to hnutia. Na to primátor po-
znamenal, že má informácie, 
že KDH má už v zastupiteľ-
stve momentálne iba 5 po-
slancov, takže by sa malo vy-
chádzať z tohto počtu, aj čo sa 
týka členov v mestskej rade. 
Následne nastala miestami 
ostrá výmena názorov me-
dzi poslankyňou Levickou 
a poslancom Nevlazlom, kto-
rý deklaroval, že už nie je čle-
nom KDH. 

Výsledkom mimoriadne-
ho rokovania mestského za-
stupiteľstva bolo nakoniec, 

že poslanci neschválili vy-
tvorenie mestskej rady, tak-
že Kežmarok nemá momen-
tálne zriadený tento poradný 
orgán, ktorý je iniciatívnym, 
výkonným a kontrolným or-
gánom mestského zastupi-
teľstva. Mestská rada by ma-
la plniť úlohy podľa rozhod-
nutia Mestského zastupiteľ-
stva. Zároveň plní funkciu 
poradného orgánu primáto-
ra.

Aj keď sa v budúcnosti eš-
te môžeme dočkať nejakého 
pokračovania „príbehu“ s ná-
zvom „mestská rada“, bolo 
by to asi mrhanie času. Veď 
aj Štatút mesta v Štvrtej hla-
ve Orgány mesta v § 13 Zá-
kladné ustanovenia, hovo-
rí, že mestské zastupiteľstvo 
zriaďuje podľa potreby, ale-
bo osobitných predpisov svo-
je orgány, ktorým jedným 
z nich je aj mestská rada. 

Mestská rada je v koneč-
nom dôsledku iba poradný 
orgán. Ako povedal na usta-
novujúcom zastupiteľstve po-
slanec Hencel, aj keď v inej 
súvislosti, že dobá je zlá, mô-
že si mestské zastupiteľstvo 
dovoliť taký luxus, že ušetrí 
peniaze pre členov mestskej 
rady a investuje ich radšej do 
dôležitejších vecí, ako do or-
gánu, ktorý by bol aj tak ne-
ustále v patovej situácii. Mys-
lím si.            Pavol Humeník

Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili na mimoriad-
nom zastupiteľstve 13. 1. 2011 o.i. 
tieto uznesenia:

MsZ schvaľuje
-investičný zámer výstav-

by 18 BJ Bytového domu, 
Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok 
a súhlasí so spôsobom financo-
vania – úver zo Štátneho  fondu 
rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške 
80 % z celkových oprávnených 
nákladov stavby (v tom aj prí-
spevok  na byt pre imobilného) 
a dotácie z MDVaRR vo výške 20 
% z celkových oprávnených ná-
kladov stavby.

- podanie žiadosti na ŠFRB 
o poskytnutie úveru na dofinan-
covanie výstavby 18 BJ Bytové-
ho domu, Lanškrounská 1, 1A, 
Kežmarok. Zároveň splnomoc-
ňuje primátora mesta na realizá-
ciu všetkých potrebných úkonov 
spojených s podpísaním zmluvy 
a ručením úveru nehnuteľnosťa-
mi v majetku mesta.

MsZ súhlasí
- po skolaudovaní stavby 18 

BJ Bytový dom, Lanškrounská 1, 
1A, Kežmarok s uzatvorením zá-
ložnej zmluvy v prospech Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja v Bratislave na 
zachovanie nájomného charak-
teru bytov po dobu 30 rokov.

MsZ schvaľuje 
-schvaľuje výstavbu 18 BJ By-

tového domu, Lanškrounská 1, 
1A Kežmarok a súhlasí s poda-
ním žiadosti na Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja cestou krajského staveb-
ného úradu Prešov o poskytnu-
tie nenávratnej dotácie na vý-
stavbu bytového domu a súvi-
siacej technickej infraštruktúry.

-schvaľuje ručenie úveru po-
skytnutého ŠFRB na výstavbu 18 
BJ Bytového domu, Lanškroun-
ská 1, 1A, Kežmarok nehnuteľným 
majetkom vo vlastníctve mesta 
Kežmarok, zapísaného na LV č. 1 
pre obec a k.ú. Kežmarok.       (ph)

Chystá sa ďalšia výstavba
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Počiatočné hundranie 
Kežmarčanov na dlhé čaka-
nie na svetelných križovat-
kách je zažehnané. Semafo-
ry prešli zo skúšobnej pre-
vádzky do bežného režimu, 
čim sa skrátili intervaly pre 
chodcov, i vodičov. Počia-
točné takmer niekoľkomi-
nútové intervaly spôsobo-
vali, aj to, že ľudia neberúc 
do úvahy riziko, vstupova-
li do vozovky na červené 
„lebo sa ponáhľali“. Začiat-
kom januára boli intervaly 
nastavené na pevné časo-
vé limity. Na prechode pre 

chodcov pri trhovisku poč-
kajú chodci v priemere už 
len 120 sekúnd. 

Počas víkendov sú sema-
fory v prevádzke v sobo-
tu medzi ôsmou a štrnástou 
hodinou a v nedeľu sú vyp-
nuté. Nastavenie ich činnos-
ti je možné meniť aj v závis-
losti od ročného obdobia. 
Chodci by však nemali za-
búdať, že urýchliť prechod 
cez cestu môžu stlačením 
tlačidla na mechanizme sve-
telnej signalizácie, tzv. sen-
zora.

T/F -AdriSatury-

Nové časové intervaly sme si overili aj my. Hoci sa čakanie na 
zelenú pre chodcov podstatne skrátilo, niektorým ľuďom to i tak neb-
ráni v tom, aby vošli do vozovky a ohrozili plynulosť cestnej pre-
mávky, i svoju vlastnú bezpečnosť.

Semafory už v normálnom režime

Možno i odtiaľ prameni-
lo niekoľko otázok občanov 
Kežmarku na redakciu, ktoré 
sme dostali verbálnym, či te-
lefonickým kontaktom, že na 
prelome rokov 2010/11 nebo-
la stránka mesta v dostatoč-
nej miere aktualizovaná. 

Otázky najviac smero-
vali k výsledkom ostatných 
komunálnych volieb, ktoré 
sa uskutočnili 27. novembra 
2010. Na stránke chýbali vý-
sledky volieb, ale aj zloženie 
komisií pri mestskom zastu-
piteľstve, ktoré sa boli schvá-
lené 27. decembra 2010 na ro-
kovaní mestského zastupiteľ-
stva. 

Keďže v závere kalendár-
neho roka, kedy stránka mes-
ta bola asi viac navštevova-
ná ako inokedy, sme dostali 
aj otázky smerujúce k rozvo-
ju cestovného ruchu, spoji-
li sme sa s vedúcou regionál-
neho oddelenia a cestovné-
ho ruchu na Mestskom úrade 
v Kežmarku Ing. Gabrielou 

odnárovou, pretože toto od-
delenie mestského úradu má 
práve v správe webovú strán-
ku mesta, aby nám na ne od-
povedala.

1. Kto sa všetko stará o 
aktuálnosť webovej stránky 

mesta www.kezmarok.sk? 
Bude sa stránka nejako vi-
zuálne meniť? Ak áno, mô-
žete uviesť mailovú adresu 
komu smerovať návrhy na 
jej zlepšenie?

O vizualitu web strán-
ky sa stará spoločnosť Ri-
con, ktorá nám ju vyrobila 
a priebežne rieši doplnenia, 
ktoré je nutné robiť progra-
movo. V roku 2010 to bolo 
asi 60 hodín za rok. Vzhľad 
stránky neplánujeme pod-
statne meniť, podľa názo-
rov odborníkov je vyhovu-
júci. Bežnú aktualizáciu web 
stránky môžu robiť koreš-
pondenčným spôsobom pra-
covníci MsÚ, najčastejšie je 
to pracovník oddelenia RR 
a CR a sekretárka prednos-
tu MsÚ. Návrhy na zlepše-
nia posielajte na oddelenie 
RRa CR e-mail: regionalne@
kezmarok.sk.

Pre zaujímavosť uvá-
dzame, že pri hodnotení 
web stránok spoločnosťou 
Transparency sme sa umiest-
nili v rámci Slovenska na 16. 
mieste   http://samospra-
va.transparency.sk/sk/ci-
ty/11223 ) - čo je celkom sluš-
né umiestnenie.

2. Prečo dva mesiace po 

Webová stránka mesta pod drobnohľadom
Internet, ako jeden z hlavných zdrojov informácií je už 

aj pre väčšinu občanov Kežmarku neoddeliteľnou súčas-
ťou dennej komunikácie. I preto každá informácia o našom 
meste je pozorne sledovaná niekoľkými stovkami návštev-
níkmi každý deň. Vstupnou bránou informácií o každom 
meste je webová stránka daného mesta a tak to je aj so strán-
kou www.kezmarok.sk. 

voľbách ešte nie sú na webo-
vej stránke mesta zobrazení 
noví poslanci mesta?

Dôvodom bola skutočnosť, 
že poslanci neuviedli potreb-
né údaje do stanoveného ter-
mínu. Všetky údaje sme po-
trebovali umiestniť na strán-
ke naraz (prostredníctvom 
spoločnosti Ricon). Jednalo sa 
o takú úpravu, a taký spôsob 
umiestnenia, ktorý nám robí 
správca stránky.

3. Prečo sú na webovej 
stránke mesta členovia Ko-
misie pri mestskom zastupi-
teľstve z ešte predošlého za-
stupiteľstva, keď už prešiel 
mesiac od zastupiteľstva, na 
ktorom boli nové komisie 
etablované?

Už je to aktualizované. – 
dôvod je uvedený vyššie.

4. Prečo v štatistických 
údajoch mesta na webovej 
stránke mesta sa neobjavu-
je viac osobností Kežmar-
ku?

Je potrebné ich navrhnúť 
– možno by to mohla urobiť 
kultúrna komisia pri MsZ. 
Doposiaľ takáto požiadavka 
neprišla, ani žiadny návrh.

5. Prečo v kapitole Part-
nerské mestá nie je viac pí-
sané o partnerských mes-
tách? Tri-štyri vety sú má-
lo. Alebo sa daná stránka 
bude ešte priebežne dopĺ-
ňať?

Túto časť stránky budeme 
aktualizovať v mesiaci ma-
rec-apríl, súhlasíme s názo-
rom, že nie je dostatočná.

6. Prečo nie je v kapito-

le Partnerské mestá uvede-
né, čo je prioritou spoluprá-
ce Kežmarku s daným part-
nerským mestom a ako sa 
rozvíja spolupráca s každým 
mestom?

Túto časť stránky budeme 
aktualizovať v mesiaci ma-
rec-apríl. Súhlasíme s názo-
rom, že nie je dostatočná.

7. Prečo chýba v kapito-
le Partnerské mestá naprí-
klad mapa Európy alebo ma-
pa daného štátu, s vyznače-
ním, kde sa dané partnerské 
mesto nachádza?

Mapu je potrebné zakúpiť, 
prípadne za jej nakreslenie 
zaplatiť. Nepovažovali sme to 
za nevyhnutné.

8. Kedy sa na webovej 
stránke mesta doplní pre-
hľad realizovaných projek-
tov za rok 2010?

Projekty sú aktualizova-
né priebežne, prehľad projek-
tov za rok 2010 sa na strán-
ke nachádza v časti Prehľad 
projektov, kde sa dopĺňa, či 
bol projekt úspešný a či sa re-
alizuje. Záložku Prehľad rea-
lizovaných projektov sme na-
vrhli zrušiť.

9. Dajú sa nájsť na webo-
vej stránke aké sú priori-
ty mesta v cestovnom ruchu 
v roku 2011?

Dajú, je potrebné si po-
zrieť Program rozvoja mesta 
– Akčný plán pre roky 2008 
-2013 – sú tam uvedené prio-
ritné ciele a úlohy okrem iné-
ho aj v oblasti cestovného ru-
chu.

Pavol Humeník

B
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Kežmarská informačná 
agentúra (Kia)

Hlavné 
námestie 46 

060 01  Kežmarok 
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk 
www.kezmarok.sk

Až tretina návštevníkov 
stránky si klikla na strán-
ke na lištu s Ponukou práce 
v regióne. Takmer každý pia-
ty návštevník stránky hľadal 
na stránke informácie o kul-
túrnom vyžití ako aj nejakú 
informáciu pre návštevníkov 
mesta. Každý šiesty návštev-
ník si klikol na baner Noviny 
KEŽMAROK. Čo je potešujú-
ce, ale zároveň i zaväzujúce 
pre nás, redaktorov mestské-
ho dvojtýždenníka.

Pre lepší prehľad, čo náv-
števníkov stránky najviac za-
ujíma uvádzame top 10 vide-
ní (v tisícoch):

1. Ponuka práce: 32 381
2. Kultúrne stredisko/kul-

túrny program: 16 458
3. Informácie pre návštev-

níkov mesta: 16 361
4. Noviny KEŽMAROK: 

15 421
5. Oznamy mestskej polí-

cie: 14 381
6. Program kina Iskra: 12 710
7. Bezplatná inzercia: 12 391
8. Športové akcie mesta: 

9 245
9.  Zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva: 8 836
10. Informácie o školských 

zariadeniach mesta: 7 208

Celkovo stránku v roku 
2010 navštívilo 268 735 náv-
števníkov. Počet otvorených 
webstránok (prezretých) bo-
lo 757 405. Okrem top10 (vi-
dení) na úvodnej stránke sa 
návštevníci veľa zaujímali aj 
o subdomény: ktv.kezmarok.
sk (54 907), utulok.kezmarok.
sk (57 356), forum.kezmarok.
sk 5 259) a čisto www.kezma-
rok.sk/nieco.

Okrem slovenských náv-
števníkov si najviac klika-
jú na našu stránku občania 
z Českej republiky, potom 
z Poľska, Nemecka, Anglic-
ka, Írska a Rakúska. Určite 
medzi exotické krajiny, z kto-
rých sa dostali na náš web 
môžeme zaradiť Nigériu (až 
24 návštev), Pobrežie Slonovi-
ny, Thajsko, či Benin, pretože 
nevieme o tom, že by nejakí 
Kežmarčania tam pracovali, 
či boli na dovolenke.

Priemerne na kežmarskej 
webovej stránke strávil je-
den návštevník 2 minúty 48 
sekúnd a v priemere si po-
zrel tri stránky. Až 61 percent 
návštevníkov sa pravidelne 
vracia na náš web počas roka.

Pavol Humeník, 
Marek Kollár

Najviac hľadajú prácu
Internetová stránka mesta Kežmarok www.kezmarok.sk 

bola najviac navštevovaná v roku 2010 za účelom hľadanie 
práce. To je hlavný poznatok, ktorý vzišiel zo štatistických 
ukazovateľov za uplynulý rok. 

Tatry bez bariér
Projekt TATRY BEZ BA-

RIÉR začali Štátne lesy TA-
NAPu budovať v spolupráci 
so spoločnosťou Hartmann-
-Rico v roku 2007. Dnes tu-
ristickej verejnosti so sťaže-
nou schopnosťou pohybu po-
núkajú v TANAPe a PIENAPe 
viac ako tri desiatky kilomet-
rov bezbariérových turistic-
kých chodníkov.        TANAP

Slovenské kráľovské mestá 
sa zúčastnili 17. ročníka naj-
väčšieho veľtrhu cestovné-
ho ruchu ITF SLOVAKIATO-
UR, ktorý sa konal v Incheba 
Expo Bratislava v dňoch 20.-
23. 1. 2011. Mesto Kežmarok 
sa spolu s mestami Bardejov, 
Levoča a Stará Ľubovňa pre-
zentovali v stánku Prešov-
ského samosprávneho kraja. 
Veľtrhu sa zúčastnil taktiež 
primátor mesta Kežmarok 
Igor Šajtlava spolu s primá-
torom mesta Levoča Mirosla-
vom Vilkovským a primáto-
rom mesta Stará Ľubovňa Mi-
chalom Biganičom.

Mestá sa prezentovali no-
vým propagačným materiá-
lom „Cestujeme po Kežmar-
ku 10 dní“, ktorý je plný in-
formácií, ako stráviť v meste 
Kežmarok a jeho okolí 10 dní. 
Zámerom tohto materiálu bo-
lo oboznámiť návštevníkov 
nášho stánku o možnostiach 
využitia voľného času a pri-
lákať ich tak do nášho mesta.

Zástupcovia mesta (pra-
covníci oddelenia RR a CR a 
pracovníci Kežmarskej infor-

mačnej agentúry) taktiež ak-
tívne vyhľadávali možnos-
ti, ako prilákať do mesta viac 
návštevníkov a to formou 
návštev konkrétnych vysta-
vovateľov (cestovné agen-
túry, zástupcovia regionál-
nych cestovných zoskupení) 
Týmto ponúkali ubytovacie 
a stravovacie zariadenia mes-
ta a prezentovali možnosti 
využitia voľného času. Veľtr-
hu sa však nezúčastnili dôle-
žité cestovné kancelárie (Sa-
tur, Globtour, Hydrotour a 
ďalšie), čím boli možnosti ob-
medzené. Úroveň veľtrhu sa 
týmto každoročne zhoršu-
je, keďže organizátor nie je 
schopný prilákať zaujímavé 
subjekty ako pre návštevní-
kov, tak aj pre vystavovateľov.

Aj napriek tejto skutočnos-
ti je veľmi dôležitá účasť mesta 
Kežmarok na podujatiach po-
dobného  typu a dobrá  pre-
zentácia pred odbornými sub-
jektami ako aj smerom k po-
tenciálnym návštevníkom.

Marek Kollár,
Kežmarská informačná 

agentúra 

Prezentácia Kežmarku 
v Bratislave

Pre milovníkov kníh a 
dobrého čítania sa v Ke�mar-
ku znova otvára kni�ný anti-
kvariát. Postupne v ňom náj-
dete mno�stvo zabudnutých 
kníh vášho detstva, ale aj 
novšie kúsky. V ka�-
dom prípade bude 
ka�dá návšteva va-
ša prvá, keď�e sorti-
ment sa mení denne. 
Týmto chceme oslo-
vi� všetkých, ktorí 
majú doma knihy, 
ktoré by mohli poteši� ďal-
ších ľudí. Vykupujeme belet-
riu, náučnú aj detskú literatú-
ru, knihy faktu, históriu atď. 

Zároveň pozývame aj ná-
ru�ivých čítateľov, ktorých 
poteší dielo, na ktoré u� dáv-
no zabudli. V antikvariáte sa 
nájde niečo pre ka�dého.

Antikvariát bol oficiál-

ne otvorený 25. januára v 
priestoroch Ke�marskej in-
formačnej agentúry a mo-
mentálne prebieha výkup 
kníh. Týmto prosíme čítate-
ľov o trpezlivos�, keď�e je an-

tikvariát ešte v za-
čiatkoch (momen-
tálne okolo 200 ks, 
knihy sú neustále 
dopĺňané). 

Ceny v antikva-
riáte budú symbo-
lické ako pri výku-

pe kníh, tak pri predaji a po-
hybujú sa okolo 0,50 € a� 1,50 
€ (výkup aj predaj, podľa za-
chovalosti, roku vydania a 
autora). Čitateľov chceme po-
teši� aj cudzojazyčnou litera-
túrou a to anglickou belet-
riou. Tieto knihy sú nové av-
šak za antikvariátové ceny. 

(kia)

Antikvariát v Ke�marku



5KEŽMAROK 2/2011 MOZAIKA

Mimoriadne dobrá náv-
števnosť a skvelé ohlasy mé-
dií. Tak sa dá stručne cha-
rakterizovať reakcia Minis-
terstva kultúry Slovenskej re-
publiky na výstavu Zlatom 
a ohňom v Paríži, kde mal 
svoje zastúpenie aj Kežmarok. 
Pod hlavičkou Slovenskej ná-
rodnej galérie sa na výstave 
okrem iných gotických skvos-
tov prezentoval aj Ukrižovaný 
z Hlavného oltára kežmarskej 
baziliky, ktorý je dielom Maj-
stra Pavla z Levoče. 

Ako uvádza internetová 
stránka ministerstva kultúry, 
komisár výstavy zo Sloven-
skej národnej galérie Dušan 
Buran v spolupráci s fran-
cúzskymi kurátormi múzea 
Xavierom Dectotom a Jean-
-Christophe Ton-Thatom, pri-
pravil výber šesťdesiatich šty-
roch sochárskych diel, ma-
lieb, iluminácií a zlatníckych 
monštrancií zo zbierok SNG 
a z ďalších ôsmich sloven-
ských múzeí a galérií, ako aj 
z cirkevných zbierok štrnás-
tich kostolov a z archívnych 
zbierok slovenských inštitú-
cií. Jednotlivé diela sloven-
skej proveniencie boli pros-
tredníctvom Múzea de Cluny 
zapožičané aj zo zbierkových 
fondov múzeí vo Viedni, Bu-
dapešti, Ľubľane a Lille. Vý-
stava sa pripravovala viac ro-
kov a podľa vyjadrenia Bože-
ny Krížikovej, riaditeľky Slo-
venského inštitútu v Paríži, 
o výstave písali významné 
francúzske médiá. Niekoľko 
citátov:

„Výstava Zlatom a ohňom. Je 
jedným z  «božských» prekvape-
ní začiatku sezóny!“

Beaux Arts Magazine. 

Ako by ste prideľovali 
mestský byt?

Ste žiadateľom o mest-
ský byt? Plánujete požia-
dať o mestský nájomný byt? 
Vyjadrite sa v ankete, ktorý 
zo spôsobov prideľovania 
mestských bytov je podľa 
vás najobjektívnejší. Žiadosť 
o pridelenie byt si môže-
te stiahnuť aj z internetovej 
stránky www.adrisatury.
webnode.sk.

Adriana Saturyová

Svetové médiá o kežmarskom Kristovi
„Ukrižovaný z Kežmarku, 

dielo Majstra Pavla z Levoče, 
je veľdielom, ktoré si zaslúži fi-
gurovať v každej príručke dejín 
umenia.“ Le Figaro.

„Dokonalosť umenia v služ-
bách emócie.“ Le Monde. 

„Návšteva v Cluny určite 
podnieti nejedného návštevní-
ka  vybrať sa a stráviť najbližšiu 
dovolenku v tejto krajine, ktorá 
zdá sa, nám chystá pekné pre-
kvapenia.“ www.latribunede-
lart.com, internetový kultúr-
ny žurnál.

„Slovenské umenie v celej 
svojej kráse.“ Le télégramme. 

„…slovenské umelecké 
ohnisko je úžasným objavom pre 
francúzske publikum.“ L’œil.

„Odchádzame z výstavy s 
chuťou vidieť ešte viac a vybrať 
sa na Slovensko, aby sme na 
mieste objavili veľkolepé oltáre 
Majstra Pavla“. Arts Program-
me. 

„ …Rafinovanosť, prepych, 
až manierizmus, prekvapujú na 
tejto križovatke Európy,  ktorú 
sme omylom považovali za vi-
diecku, izolovanú. “Le Lien. 

Spracovala-Adri-, 
foto Dušan Buran. PhD,  

SNG

Pred Lidlom bolo rušno. Dve 
ľudské tlupy po sebe vrieska-
li nezrozumiteľné slová, máva-
li päsťami, čosi letelo vzduchom 
a bolo z toho jedno rozbité čel-
né sklo na taxíku. Bolo to v le-
te. A ako sa občas v lete pritrafí, 
vtedy je výskyt turistov inten-
zívnejší. Krátko nato sa spoza 
predajne, asi z nedávno došlé-
ho autobusu, vynorili českí tu-
risti. O zábavu mali postarané. 
Ale asi si uvedomovali vážnosť 
situácie, pretože foťáky vytiah-
li až pri mojom aute, v bezpeč-
nej vzdialenosti. V duchu som 
si povedala, vitajte v Kežmar-
ku a najradšej by som im po-
vedala, že to nie sú „naši“, že 
to sú tí zo susedných dedín. Čo 
už. Kolorit východného Sloven-
ska. Počas školského roka k ne-
mu u nás v meste prispievajú 
aj folkloristi z „osobitnej ško-
ly“. Určite nie som sama, ko-
mu párkrát išli oproti po ceste 
ako prvomájový sprievod, vy-
spevujúc ľubozvučné chytľavé 
tóny, ktoré mám na ich kultú-
re naozaj rada. Až kým neprišli 
celkom ku mne a nechceli drob-
né. To som bola nazad v realite 
a v hlave mi skrslo, čoho môže 
byť taká detská banda schopná, 
keby chcela. 

Pre niekoho rarita, pre nás 
realita. Neviem, či je to vtip, ale-
bo niekoho osobná skúsenosť, ale 
na úradoch sú vraj najrýchlejšie 
vybavení práve ľudia z okolitých 
osád. Pre ich čistotu a slušné 
správanie. V uvodzovkách. Aj 
ja im prenechávam všetky rožky 
keď vidím, že napriek pokroči-
lej dobe a množstvu igelitových 
sáčkov a rukavíc pri pečive, na-
berajú rožky stále rukami. Ale je 
pravda, že nielen oni.

Svojho času som čítala učeb-
nicu romistiky, ktorú vyda-
la kežmarská stredná škola na 
Garbiarskej. Úžasné a hodnot-
né informácie v nej boli a mys-
lím, že keby si knihu prečítali 
aj jej hlavní hrdinovia, motivo-
vala by ich ku krajším zajtraj-
škom. Realita je však taká, že pi-
liermi úspechov tejto zväčšujú-
cej sa menšiny je však majoritné 
obyvateľstvo, ktoré s nimi doká-
že pracovať so srdcom na dlani. 
Akurát, že aj to srdce, ak ho oba-
lí pasívny tuk, po pár infarktoch, 
dotlčie.                      -Adri-
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Prešovský kraj bude toh-
to roku vystavovať po boku 
takých významných destiná-
cií ako je Egypt, či Rakúsko. 
V stánku sa budú už tra-
dične prezentovať subjekty 
z Prešovského kraja: Zdru-
ženie cestovného ruchu Vy-
soké Tatry, Mesto Vysoké 
Tatry, Štátne lesy TANAP, re-
gionálne združenie tatran-
ských a podtatranských ob-
cí, Tatramelky, Karloff, gol-
fový rezort Black Stork Veľká 

Lomnica, Aquacity Poprad, 
Kúpele Vyšné Ružbachy, 
Slovenské kráľovské mestá 
(Bardejov, Kežmarok, Levo-
ča, Stará Ľubovňa) a Dunaj-
ec Village. 

Pre návštevníkov stán-
ku je pripravený bohatý kul-
túrny sprievodný program 
pre dospelých, ale aj pre de-
ti. „V piatok 21. januára odpre-
zentovali sme nové propagač-
né materiály o kraji. Návštev-
níkom sme ukázali nový film 

Náučný chodník Prame-
nisko predstavili širokej tu-
ristickej verejnosti Štátne le-
sy TANAPu na tohtoročnom 
medzinárodnom veľtrhu ces-
tovného ruchu ITF Slovakia-
tour 2011 Bratislava. V expo-
zícii Prešovského samospráv-
neho kraja ho návštevníkom 
veľtrhu ponúkli v skrátenej 
verzii prostredníctvom živej 
skalky, informačných pane-
lov a fotografií. „Súčasťou vý-
stavnej expozície pripomínajúcej 
tatranskú prírodu boli dva infor-
mačné panely z náučného chod-
níka Pramenisko s popisom, 
kde sa náučný chodník nachá-
dza, lokalizačnou mapou, ma-
pou jednotlivých zastavení a fo-
tografiami, ktoré návštevníkom 
priblížia zaujímavosti náučného 
chodníka i jednotlivých zastave-
ní,“ približuje Igor Stavný zo 
Štátnych lesov TANAPu a do-
pĺňa: „Záujemcom sme ponúkli 
v troch jazykových mutáciách 
informačné letáky o náučnom 
chodníku Pramenisko. K dis-
pozícií boli aj bežné informač-
né materiály, ktoré sú súčasťou 
prezentácie Štátnych lesov TA-

Na veľtrhu cestovného ruchu priblížili náučné chodníky

Kraj predstavil knihu aj film
Prešovský samosprávny kraj sa už tradične zúčastnil na 

17. ročníku výstavy cestovného ruchu ITF SLOVAKIATO-
UR. Veľtrh sa konal od 20. do 23. januára v Incheba Expo 
Bratislava. 

Text venovaný pamiat-
kám, ale najmä siedmim kul-
túram – slovenskej, nemec-
kej, rusínskej, rómskej, ma-
ďarskej a židovskej je písa-
ný aj v poľskom a anglickom 
jazyku. „Tieto národnosti tvo-
rili základ obyvateľstva na na-
šom území. Významnou mie-
rou prispeli k rozvoju tradič-
ných remesiel, umenia a kultú-
ry, školstva, obchodu a služieb, 
turizmu a materiálnych histo-
rických pamiatok na slovensko-
-poľskom pohraničí. Dúfam, že 
táto publikácia prispeje k pro-
pagácii a k ešte lepšiemu po-
znaniu tohto prekrásneho a ne-
opakovateľného regiónu, akým 
je Liptov, Orava a Spiš,“ pove-
dal na adresu vydarenej fa-
rebnej publikácie Milan Ne-
vlazla, riaditeľ kancelárie 

Združenia Región „Tatry“ 
v Kežmarku. 

Kniha sa venuje mestám 
regiónu, neobchádza ani vý-
nimočné osobnosti ich de-
jín, pamiatky zvonku ale aj 
ich interiér, kultúru, ale tiež 
upúta receptami jedál meno-
vaných národností, ktoré za-
siahli do dejín a vývoja štr-
nástich miest, ktorým je kni-
ha venovaná. „Ľudia sa ve-
ľa dozvedia najmä o kultúrach 
a národnostiach ktoré tu ži-
li a za akých podmienok. Určite 
zaujímavé je čítanie aj o rómskej 
a židovskej komunite v jednotli-
vých regiónoch,“ prezradil vy-
davateľ Jaroslav Šleboda, kto-
rý je zároveň jedným zo šies-
tich fotografov, ktorí prispeli 
svojimi fotkami k vydarenej 
publikácii.   T/F -AdriSatury-

Nová kniha nielen 
o Kežmarku

Pod názvom Pamiatky siedmich kultúr v slovenských 
mestách Euroregiónu Tatry uzrela pred niekoľkými dňami 
svetlo sveta nová publikácia z vydavateľstva Jadro, ktorej au-
torom je kolektív Kežmarčanov – PhDr. Nora Baráthová, Mgr. 
Jana Majorová Garstková, Milan Nevlazla a Jaroslav Šleboda. 

NAPu.“ Neprehliadnuteľnou 
súčasťou skalky bol tentoraz 
výstavný exponát uloveného 
medveďa, ktorý na jar minu-
lého roku napadol v Tatran-
skej Javorine lesného robot-
níka. 

Štátne lesy TANAPu pre-
zentovali na veľtrhu cestov-
ného roku ITF Slovakiatour 
2011 verejnoprospešné čin-
nosti, prostredníctvom kto-

rých v Tatranskom národ-
nom parku a v Pieninskom 
národnom parku zabezpe-
čujú údržbu a preznačova-
nie turistických chodníkov, 
ich schodnosť a priechodnosť 
a formou pútačov, smerovní-
kov a informačných tabúľ vy-
tvárajú a udržiavajú na úze-
mí TANAPu a PIENAPu in-
formačnú turistickú sieť. 

Za vybudovanú a udržia-

vanú sieť bezbariérových tu-
ristických chodníkov na úze-
mí TANAPu a PIENAPu si 
zástupcovia Štátnych lesov 
TANAPu odniesli z tohtoroč-
ného veľtrhu ocenenie Pro-
dukt roka 2010 v domácom 
slovenskom cestovnom ru-
chu, ktorú každoročne ude-
ľuje vydavateľstvo mesačníka 
Cestovateľ. 

TANAP

o siedmich divoch Prešovského 
kraja. Predstavuje sedem naj-
krajších miest z nášho regió-
nu – Bardejov, Tatry, drevené 
chrámy, Levoču, oltár Majstra 
Pavla a Pieniny. Pripravená bo-
la aj úplne nová obrazová pub-
likácia o kraji,“ priblížil M. Ja-
noško. 

Návštevníkom veľtrhu 
v stánku PSK v sobotu vyhrá-
vala folklórna skupina Ale-
xanderčíkovci, a okrem gol-
fovej súťaže pribudlo aj atrak-
tívne maľovanie na tvár. Po 
oba dni boli pripravené aj 
ochutnávky a hlavne materiá-
ly o krásach regiónu.       PSK



7KEŽMAROK 2/2011 MOZAIKA, INZERCIA

Po nemilom zastavení prác 
na rekonštrukcii štadióna sa 
Správa telovýchovných za-
riadení môže predsa len po-
chváliť, že sa tu urobila po ni-
čivej povodni totálna rekon-
štrukcia strojovne. V tomto 
smere je teda štadión pripra-
vený, pretože chladenie sa 
môže okamžite spustiť. Aj 
keď štadión nie je dostavaný, 
jeden pracovník musí aj tak 
denne kontrolovať stav chla-
diarenského zariadenia, či je 
všetko v poriadku. Povinná 
kontrola sa robí najmä kvôli 
tomu, aby sa zistil stav čpav-
ku, či je v predpísanej norme. 
Stroje totiž sa nemôžu úplne 
zastaviť a musia byť v poho-
tovostnom režime. 

Ďalší traja pracovníci STZ 
majú kumulované funkcie 
a striedajú sa pri práci v ko-
tolni a na vrátnici. Dvaja pra-
covníci majú na starosti všet-
ky údržbárske práce i kontro-
lu prípadných aktivačných 
pracovníkov. Organizácia má 
jednu upratovačku. Vo vedení 
organizácie je riaditeľ a eko-
nómka STZ. Zvyšní zamest-

nanci, ktorí donedávna pra-
covali v STZ  boli prepustení.

Samozrejme, že najväč-
ší problém je so situáciou na 
zimnom štadióne, na ktorý 
sú naviazaní kežmarskí ho-
kejisti. A ako hodnotí stav 
vecí na ňom samotný riaditeľ 
STZ Vladimír Janček? „Čo sa 
týka zimného štadióna tak treba 
si uvedomiť, že ak nespustíme 
mládežnícky hokej od ďalšej se-
zóny, tak hokej v Kežmarku asi 
skončí. Mládežnícky určite, pre-
tože nám zrušia športové trie-
dy, tým prídu o prácu aj tréneri, 
možno i niektorí učitelia. Verím 
však slovám primátora mesta, 
ktorý povedal, že zimný štadión 
pre mládežnícky hokej musíme 
v ďalšej sezóne spustiť.“

Dalo by sa povedať, že 
Správa telovýchovných za-
riadení pracuje čo sa týka 
počtu pracovníkov v akom-
si „pohotovostnom režime“, 
no kežmarská verejnosť, tak 
ako pracovníci STZ, by určite 
uvítali, aby to od jesene 2011 
už neplatilo a spustil sa plný 
pracovný režim.

Pavol Humeník

Väčším škodám na majet-
ku štátu zabránili pracovníci 
Štátnych lesov TANAPu ne-
ustálym pohybom a kontro-
lou v lesných porastoch ná-
rodného parku. Pritom pri-
chytiť pri čine sa členom les-
nej stráže podarilo takmer 
130 páchateľov. „Tak ako 
v predchádzajúcom roku aj vla-
ni išlo zväčša o krádeže dreva 
v objeme nepresahujúcom 1 m3 
na jeden prípad a o vynášanie 

haluziny ponechávanej z dôvo-
du ochrany prírody ako bioma-
sa v lesných porastoch,“ hovorí 
Peter Uram zo Štátnych lesov 
TANAPu. 

Jednou z lokalít Tatranské-
ho národného parku, z ktorej 
sa nezákonne stráca drevo, je 
aj Národná prírodná rezervá-
cia Mokriny. „Bolo len otázkou 
času, kedy začnú vyberať drevo 
aj z týchto najvzácnejších úze-
mí. Pretože okolité porasty sú 

Drevo z národného parku nenávratne mizne v peciach
Napriek tomu, že Štátne lesy TANAPu predali v minu-

lom roku 7 400 m3 palivového dreva v rámci jeho samovýro-
by, viac ako 440 m3 dreva v hodnote presahujúcej 1 400 euro 
si z Tatranského národného parku odniesli obyvatelia pod-
tatranských obcí na kúrenie nezákonne. 

po ich zásahoch už doslova zni-
čené,“ konštatuje Peter Uram. 
Štátne lesy TANAPu v ni-
mi spravovanom území TA-
NAPu a PIENAPu nezazna-
menali doteraz žiadnu sna-
hu riešiť túto situáciu ani zo 
strany zelených aktivistov 
a ani zo strany štátnej správy 
ochrany prírody.

Od začiatku minulého ro-
ku evidujú Štátne lesy TA-
NAPu v nimi spravovanom 
území Tatranského národné-
ho parku 128 krádeží drev-
nej hmoty prevažne v ochran-
nom obvode Kežmarské Žľa-
by, Tatranská Lomnica a Čer-
vený Kláštor. Páchateľmi sú 
takmer výlučne obyvatelia 
podtatranských obcí Lomnič-
ka, Stráne pod Tatrami, Rakú-
sy, Veľká Lomnica a Huncov-
ce, ktorí sa z chráneného úze-
mia pokúsili odniesť drevnú 

hmotu a haluzinu v hodnote 
presahujúcej 1 200 euro. 

Do konca uplynulého ro-
ku sa Štátnym lesom TANA-
Pu v spolupráci s políciou po-
darilo vyriešiť 97 prípadov 
krádeží dreva v nimi spra-
vovanom území Tatranské-
ho národného parku. Dvad-
siatim deviatim páchateľom 
bol uložený trest odňatia slo-
body s podmienečným od-
kladom, dvom páchateľom 
súd uložil peňažný trest, vo-
či dvanástim páchateľom za-
stavili trestné stíhanie pod-
mienečne a šiestim páchate-
ľom bol uložený trest výko-
nu povinných verejných prác 
v rozsahu od 50 do 80 hodín. 
Vo zvyšných prípadoch bolo 
od trestného stíhania upuste-
né, trestné stíhanie bolo pre-
rušené alebo uznesením od-
mietnuté.                   TANAP

Počet pracovníkov 
klesol v Správe 
telovýchovných 

zariadení na minimum
Správa telovýchocných zariadení mesta Kežmarok (STZ) 

sa momentálne stará o dva futbalové štadióny, o zimný šta-
dión a o mestskú športovú halu. Každý z týchto stánkov si 
žiada svoj čas na svoj chod a správu, a tak aj keď sa to mož-
no ani nezdá je tu stálej práce až až. O chod týchto športo-
vých stánkov sa stará celkovo 9 pracovníkov. 

Pozývame vás na
XVI. reprezentačný ples

Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera 

v Kežmarku
KDE? Hotel AGRO Veľká Lomnica
KEDY? 5. február 2011 o 19.00 hod.

Ponúkame: slávnostnú večeru, 
2. večeru (teplý, studený bufet), miešané nápoje 

a bohatý kultúrny program
Cena vstupenky: 29 eur

Tombola: 1 euro
Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte 
hotelovej akadémie od 8.00 do 15.00 hodiny.

Tešíme sa na vašu návštevu!
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Hľadajú sa 
opatrovateľky

Slovenský Červený kríž, 
ÚzS Poprad otvára kurz pre 
opatrovateľky. Informácie na 
t.č. 052/772 22 04.            SČK

Ospravedlnenie
V článku  „Najslávnostnej-

ší...“ som mala v úmysle po-
ďakovať manželom ZREĽÁ-
KOVÝM. 

Za svoju chybu sa im 
úprimne  ospravedlňujem.

Abtová Ivana

Reakcia primátora:
K listu len toľko. Áno, po-

vedal som, že som bol pre-
svedčený, že vyhrám. Pretože 
s ľuďmi som denne, snažím 
sa riešiť ich problémy, i keď 
nie všetko sa podarí. Jeden 
deň v týždni mám vyhradený 
len pre občanov, ktorí sa chcú 
stretnúť na radnici a okrem 
toho s ľuďmi som v kontakte 
aj mimo radnice, na ulici, či 
na rôznych podujatiach. Prá-
cu primátora nevnímam ako 
prácu v určitých úradných 
hodinách, som primátorom aj 
vo svojom voľnom čase, neraz 
i cez víkendy.

Že ľudia, ktorí majú iný 
názor ako ja, sú v mojej nemi-
losti? Správam sa k všetkým 
ľuďom rovnako. Samozrej-
me, ak vystupuje niekto voči 
mne arogantne, moja reakcia 
je adekvátna. Ľudia by sa ma-
li k sebe správať slušne bez 
ohľadu na to, kto je v akom 
postavení. Predsa to, že som 

mátorom všetkých Kežmarča-
nov. Viete, pán primátor, to Va-
še suverénne správanie vytvá-
ra dojem, akoby ste boli gene-
rálom v armáde, kde Vám nikto 
nesmie oponovať, len počúvať 
a hlúpo držať krok. Lenže Kež-
marčania nie sú ovce, ale schop-
ní ľudia, ktorí svoje mesto milu-
jú a chcú byť na pomoci; avšak 
kvôli tomu, že majú opačný ná-
zor ako vy, sú vo vašej nemilos-
ti...Takže si dovolím položiť nie-
koľko otázok.

Ste primátorom všetkých 
Kežmarčanov? Aj tých nešťast-
ných, ktorých postihla povodeň 
a pre ktorých sa skladali spo-
luobčania z celého Slovenska? 
Vy ste sľúbili, že všetko bude 
transparentne vyčíslené a oby-

vatelia budú mať možnosť po-
zrieť si rozdelenie získaných fi-
nancií. Lenže keď som si ho na 
internete pozrela, medzi príjma-
mi a výdajmi je rozdiel 17 000 
Eur. Kam šli chýbajúce penia-
ze? A čo s materiálnou pomo-
cou? Boli všetky veci naozaj do-
ručené tým, ktorí to najviac po-
trebovali?

Ste primátorom aj tých Kež-
marčanov, ktorí sú dlhodobo ne-
zamestnaní a vedení na úrade 
práce a zúfalo hľadajú prácu, za-
tiaľ čo na Mestskom úrade pra-
cujú dôchodcovia?

Ste primátorom aj pre tých 
Kežmarčanov, ktorí sú na okraji 
spoločnosti a pri voľbách sa roz-
hodli svojím možno sedliackym, 
ale zdravým rozumom, že v mes-

te už treba zmenu a svoj hlas ne-
dali Vám a preto sa stávajú nepo-
hodlnými a nepotrebnými?

Za účelom zachovania rov-
nováhy Vás nechcem, pán pri-
mátor, len kritizovať. Veľa Kež-
marčanov (mladé mamičky, ne-
vládni a chorí ľudia, starí ľudia) 
je rado, že umožňujete a podpo-
rujete cez KTV vysielať priame 
prenosy sv. omší cez Veľkonoč-
né aj Vianočné sviatky a dúfajú, 
že to tak bude aj naďalej.

Na papieri ste primátor Kež-
marku a teda aj všetkých Kež-
marčanov. Žiaľ, na základe va-
šich niektorých skutkov Vás 
v skutočnosti už mnohí Kež-
marčania takto nevnímajú... Je 
tu ešte možnosť nejakej zmeny?

Mária Galdunová

Vážený pán primátor,
Dovoľujem si Vás osloviť pro-

stredníctvom listu, ktorý zasie-
lam aj do novín KEŽMAROK, 
aby sa s ním mohli oboznámiť aj 
Kežmarčania. Píšem ho napriek 
úškrnom a ironickým poznám-
kam z môjho okolia, že škoda ča-
su aj papiera, lebo noviny KEŽ-
MAROK to neuverejnia, nakoľ-
ko sú cenzúrované mestským 
úradom.

K písaniu listu ma vedie va-
še vyhlásenie v KTV po voľ-
bách, že ste si boli istý svojím 
víťazstvom a že chcete byť pri-

primátor, neznamená, že bu-
dem každému súhlasne pri-
kyvovať.

Čo sa týka povodňovej 
zbierky, zbierka je na inter-
nete zverejnená. Rozdiel me-
dzi vyzbieranou  sumou, kto-
rá bola občanom odovzdaná 
vychádza z toho, že na zák-
lade niektorých zmlúv pri 
poskytnutí darov, ktoré nám 
poskytli mestá, sme mali ur-
čené, ako sa má s prostried-
kami naložiť. A časť takých-
to prostriedkov bola určená 
pre školy a materské školy. 
Rozdelenie zbierky „Povodeň 
Kežmarok 2010“  uskutočni-
la 5-členná komisia, v zlože-
ní Ing. Šajtlava, Ing. Perig-
náth, Ing. Gnojčáková, Ing. 
Karpiš a JUDr. Mačáková. 
Okrem občanov, ktorým bo-
lo poskytnuté vecné plnenie, 
boli zo zbierky financované 
aj iné výdavky,  ktoré vznik-
li tiež v dôsledku povodne. 
Uisťujem Vás, že žiadne pe-
niaze zo zbierky sa nestratili, 
ani nikde nechýbajú. V čase 
konania zbierky som oslovil 
aj vtedajších poslancov mest-
ského zastupiteľstva s tým, že 
ak majú záujem, môžu sa zú-
častniť rozdelenia finančných 
prostriedkov zo zbierky, av-
šak ani jeden z nich nepreja-
vil záujem byť v komisii.

Čo sa týka diskusie v no-
vinách a KTV – zatiaľ som 
nebol vyzvaný žiadnym ta-
kýmto občanom na podob-
nú diskusiu. Ak ňou môže-
me nazvať aj túto záležitosť, 
ako vidíte, nebránim sa dia-
lógu.

Pokiaľ ide o pracujúcich 
dôchodcov, tí nepracujú len 
na mestskom úrade, ale aj 
vo verejnej a štátnej služ-
be.  Nie je to protizákonné, 
aj pre nich platí zákaz dis-
kriminácie, čo je ustanovené 
aj v zákonníku práce. Pokiaľ 
si spomínam, pisateľke bola 
zo strany mestského úradu 
tiež poskytnutá pomocná ru-
ka a následne bola na mest-
skom úrade v rámci možnos-
tí zamestnaná. 

A čo sa týka dlhodobo ne-
zamestnaných, zúfalo hľada-
júcich prácu – aj vďaka moj-
im aktivitám prišli do Kež-
marku v uplynulom období 
dosť veľkí zamestnávatelia, 
ktorí poskytli našim ľuďom 
prácu. Verím, 
že aj v tom-
to roku sa po-
darí zamest-
nať ďalších ľu-
dí. Ak je nie-
kto dlhodobo 
nezamest na-
ný, nezname-
ná to vždy, že 
za tú „dlhú do-
bu“ mu nebolo 
ponúknuté ani 
jedno pracov-
né miesto. Dl-
hodobá neza-
mestnanosť má 
často aj subjek-
tívne dôvody.

Neviem, čo 
mala autorka 
na mysli, keď 
písala o ľuďoch 
so sedliackym 
rozumom, kto-

rí ma nevolili. Neviem, od-
kiaľ vie, kto ako hlasoval, ke-
ďže voľby by mali byť tajné 
a slobodné. Je mi len ľúto, že 
tých 2 757 ľudí, ktorí mi dali 
hlas, nemá podľa nej ani sed-
liacky, ani zdravý rozum. 

Som rád, že ma pisateľ-
ka listu pochválila za pria-
my prenos omší, ale to je len 
minimum toho, čo sa v mes-
te urobilo. 

Na záver by som len skon-
štatoval, že to nebol list, alebo 
kritika, ale akési subjektívne 
súdenie. Pýtam sa, kto z nás 
má právo súdiť?

Veľa optimizmu, dob-
ré zdravie a všetko najlepšie 
v novom roku praje  Ing. Igor 
Šajtlava, primátor mesta
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Projekt s názvom „Profesionálne učiaca sa Akadémia 
podporujúca celoživotné učenie sa zamestnancov verej-
nej správy“ realizovala Akadémia vzdelávania, pobočka Po-
prad, so sídlom na Mnoheľovej 828/23, 058 01 Poprad. 

Aktivity projektu sa ukončili dňa 24. novembra 2010 záve-
rečnou konferenciou projektu. Projekt sa realizoval v období: 
november 2008 – december 2010. Projekt sa realizoval v rám-
ci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
prioritná os 4: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej 
správy, opatrenie 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných 
verejnou správou a neziskovými organizáciami. 

Partneri projektu z miest Poprad, Kežmarok, Spišská No-
vá Ves, Trebišov, mestskí policajti, Domov sociálnych služieb 
Batizovce, Zariadenie pre seniorov Kežmarok, Domov dô-
chodcov Spišská Nová Ves, Domovina n.o. Hodkovce a za-
hraničný taliansky partner z mesta Rím boli zapojení a spo-
lupracovali na tvorbe a realizácii projektu. 

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality a dostupnosti slu-

žieb MVO a pomoc pri plnení úloh samosprávy a jej rozpoč-
tových organizácií formou vzdelávania, výmeny skúseností 
a modernizácie, v snahe zvýšiť spokojnosť občanov. Tento cieľ 
sa naplnil realizáciou vzdelávacích aktivít, cielenou návšte-
vou v zahraničí a uskutočnenými workshopmi a konferen-
ciami. Cieľovou skupinou projektu boli pracovníci Akadé-
mie vzdelávania a partnerov.

Projekt pozostával zo šiestich vzájomne nadväzujúcich 
hlavných aktivít a z troch podporných aktivít. Aktivity pro-
jektu na seba nadväzovali, prelínali sa modulové formy výučby 
pre vzdelávanie vlastných zamestnancov, rekvalifikačné kurzy 
Opatrovateľstvo, Manikúra, Pedikúra, Masér, Syndróm vyho-
renia, Úlohy manažmentu pre rovnosť príležitosti, Anglický ja-
zyk, výcvik komunikačných zručností a masmediálnej kultú-
ry pre občanov miest a obcí. Na podporu problematiky rovnos-
ti príležitostí sa uskutočnilo 6 workshopov s hlavným prezen-
tátorom a odborníkom na túto problematiku PaedDr. Tatianou 
Matulayovou, PhD. a vydala sa publikácia Rovnosť príležitostí – 
Rodová rovnosť. Program na konferenciách v Trebišove a v Po-
prade bol hlavne zameraný na porovnanie praxe v SR a v za-
hraničí, aby sa mohli inšpirovať ďalšie subjekty.

Celková výška nenávratného finančného príspevku bo-
la 238 233,42 Eur.                                                                AV
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

Mesto Kežmarok, Mestské 
kultúrne stredisko, Kruh pria-
teľov hudby pri 
MsKs a Záklan-
dá umelecká ško-
la Antona Cígera 
v Kežmarku Vás 
srdečne pozýva-
jú na spomienko-
vý hudobný večer 
v koncertnej sá-
le ZUŠ v ponde-
ok 7. februára 2011 
o 18.00 h, venova-
ný 130. výročiu 
narodenia Erns-
ta Grosza, klavírneho virtu-
óza európskeho formátu, hu-
dobného skladateľa, dirigen-
ta a hudobného pedagóga. E. 
Grosz sa práve v tento den na-
rodil v dome č. 21 na dnešnej 
ulici Dr. Alexandra.

Na spomienkovom hudob-
nom večere odznejú v poda-
ní učiteľov ZUŠ A. Cígera je-
ho klavírne skladby a piesne, 
ktoré sa zachovali v rukopi-
soch, na základe doterajšieho 
výskumu budú sprístupne-
né životné a umelecké osudy 
nášho jubilanta a budú priblí-
žené aj hudobné aktivity je-
ho brata Alfréda, ktorého po-
známe najmä ako pedagóga 
a skvelého znalca Tatier.

Na tento rok pripadá 
aj 80. výročie skonu Ern-

sta Grosza – 
zomrel 16. mar-
ca 1931 v Meme-
li (dnešná Klai-
péda v Litve) a je 
pochovaný na 
kežmarskom cin-
toríne na mieste 
posledného od-
počinku rodiny 
Groszovcov. Sta-
lo sa tak na je-
ho výslovné že-
lanie, pretože ne-

smierne miloval svoje rodné 
mesto a rodný Spiš. Krás-
ne to vystihol v svojej po-
smrtnej spomienke na Ern-
sta Grosza profesor kežmar-
ského nemeckého gymnázia 
a básnik Eugen Binder:

Žiť v tvojej domovine, 
na Spiši, 

Čo by si bol za to dal,
Lebo si celou vášnivou túžbou,

Visel na tomto krásnom 
kúsku zeme.

A čo ti za živa nebolo dopriate,
Mŕtvemu bolo darované 

právo na vlasť.
Teraz môžeš pod rodnými 

stromami
Snívať o splnení svojej túžby.

Dr. Andrej Janovský

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46

Karol KOŠÍK
Výber z tvorby

Do 7. februára 2011

RUKOU DIEŤAŤA 
– výstava výtvarných prác 
detí predškolského veku 

11. – 28. 2. 2011

Pozvánka na spomienkový 
hudobný večer

27. 1. 2011 (štvrtok)
O 19.00 hod.
DRIŠĽAK

Zábavný program
V MsKS Kežmarok

28. 1. 2011 (piatok)
O 8.30 a 10.00 hod.

SCHODY DO SEBA
Protidrogový hudobný 

koncert
V MsKS Kežmarok

30. 1. 2011 (nedeľa)
O 16.00 hod.

V ZDRAVOM TELE
ZDRAVÝ DUCH

Veselá rozprávka o dvoch 
kocúroch v podaní hercov 

prešovských divadiel.
V MsKS Kežmarok

4. 2. 2011 (piatok) o 9.00 hod.
NEBERTE NÁM 

PRINCEZNU
- muzikál v podaní hercov 

prešovských divadiel
v MsKS Kežmarok

7. 2. 2011 (pondelok) 
o 18.00 hod.

130. výročie narodenia 
ERNSTA GROSZA

- hudobno-slovné podujatie
v ZUŠ A. Cígera

10. 2. 2011 (štvrtok) 
o 14.00 hod.

O ZÁZRAČNÝCH 
KAPSÁCH

- divadelné predstavenie 
v MsKS Kežmarok

17. 2. 2011 (štvrtok) 
o 8.30 a 10.00 hod.
NEBERTE NÁM 

PRINCEZNU
- muzikál v podaní hercov 

prešovských divadiel
v MsKS Kežmarok

17. 2. 2011 (štvrtok) 
o 14.00 hod.

POTULKY SLOVENSKOM
- hudobno slovné pásmo o 

poznávaní Slovenska  
v MsKS Kežmarok

Zmena programu 
vyhradená!

28. – 29. január (piatok, sobota) 
o 19.00 hod.

30. január (nedeľa) o 17.00 hod. 
TACHO 

Česká čierna komédia.
Nová komédia, v ktorej ad-
renalin, rýchle autá a lás-
ka, podfarbené vynikajú-
cou hudbou Daniela Landu, 
tvoria tri navzájom prepoje-
né príbehy, kde humor v se-
kunde strieda vážne okami-
hy. Jedinečnosť filmu dotvára 
skvelé herecké obsadenie čes-
kých, slovenských ale aj za-
hraničných hercov.

Réžia: Mirjam Landa. Hra-
jú: Daniel Landa, Oľga Lou-
nová, Rudolf Hrušinský, Ro-
man Pomajbo, Kamila Magá-
lová, Daniel Dangl. 

České znenie, 100 min.
Uvádza FILM EUROPE.

Vstupné: 2,20 €. Mládeži do 
15 rokov neprístupný.

29. január (sobota) o 17.00 hod. 
30. január (nedeľa) o 15.00 hod. 
DOBA ĽADOVÁ 3 – ÚSVIT 

DINOSAUROV 
Americká animovaná roz-

právka. Hrdinovia z prostre-
dia pod bodom mrazu sa vra-
cajú, aby zažili ďalšie neuve-
riteľné dobrodružstvo. Nová 
doba ľadová zavedie hlav-
ných hrdinov do ohromného 
podzemného sveta dinosau-
rov. Je to farebná krajina pl-
ná bujnej vegetácie, ktorá je 
ostrým protipólom mrazivé-
ho prostredia z prvých dvoch 
dôb ľadových. Je to krajina 
nebezpečenstva, ohromných 
tvorov, rastlín, pojedajúcich 
mamuty, krajina plná tajom-
ných miest.

Slovenský dabing, 96 min. 
Uvádza TATRAFILM.

Vstupné: 2 €. Mládeži prí-
stupný.

Taký je názov výstavy in-
štalovanej  v priestoroch Vý-
stavnej siene BARÓNKA, na 
Hlavnom námestí 46. Až 78 
obrazov tu prezentuje tvor-
bu autora, v ktorej sa uplat-
ňujú všetky maliarske a kres-
liarske postupy v najrôznej-
ších kombináciách – od kres-
by ceruzou, perom, cez pastel, 
akvarel až ku maľbe olejom či 
akrylom. Kresbové postupy 
vedú logicky ku konkrétnej-
ším tvarom a neraz sú doplne-
né aj textom, ktorý motív ob-
razu konkretizuje aj verbálne. 
Maľby olejom či akrylom, naj-
mä tie z posledného obdobia, 
sú menej konkrétne, založené 
predovšetkým na účinku fa-
rebnej harmónie. Evokujú ne-

raz čisto atmosferické deje. 
Náhodne, podvedome 

vznikajúce náznaky  tvarov 
a figúr v jeho tvorbe vyvoláva-
jú najrôznejšie asociácie, ktoré 
potom dopĺňa, formuje a po-
menúva. Často sa spájajú s po-
stavami z literatúry, z príbe-
hov antickej mytológie či histó-
rie, ktorej je znalcom a obdivo-
vateľom. Nechýbajú však ani 
prírodné javy či motívy z ob-
lasti medziľudských vzťahov.

Výstava je inštalovaná pri 
príležitosti životného jubilea 
autora. Je bilanciou, ohliad-
nutím sa za vyše tromi de-
saťročiami tvorby, ale predo-
všetkým prináša zaujímavý 
pohľad na svet, na život. Po-
trvá do 7. 2. 2011.         (msks)

KAROL  KOŠÍK 
– VÝBER Z TVORBY
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Koncom roka 2010 spraco-
val Ing. Ján Pitoňák, správ-
ca kežmarských lesov Sprá-
vu o Lesoparku Kežmarok, 
z ktorej prinášame čitateľom 
úryvok aj preto, že úvodná 
časť správy je zaujímavým 
pohľadom do života našich 
predkov.

„Do roku 1885 bolo úze-
mie dnešného lesoparku v lo-
kalite Jeruzalemský vrch „ho-
lým a pustým“ vrchom. Kež-
marčania za oddychom v prí-
rode chodili na vzdialené 
Kežmarské žľaby, alebo do 
oblasti Zlatej hory (tancuľa).

Blízkosťou tzv. prímest-
ského lesa sa zaoberali mnohí 
aktívni mešťania no najviac 
dôstojník rakúsko-uhorskej 
armády mjr. Anton Doller, 
ktorý sa v roku 1872 priže-
nil a usadil v Kežmarku. Na 
základe jeho iniciatívy bol 
v roku 1885 založený „Spo-
lok pre zalesnenie Jeruzalem-
ského vrchu“, ktorého čest-
ným predsedom sa stal Da-
niel Herczogh. 

Najprv bola vybudova-
ná premyslená sieť  hlavných 
(„promenádnych“), vedľaj-
ších a spojovacích chodníkov 
s niekoľkými oddychovými 
a vyhliadkovými lavičkami.

Súčasne sa zalesňovali ne-
využívané mestské pozem-
ky a postupne aj pozemky 
súkromný majiteľov. Do ro-
ku 1902 bolo zasadených vy-
še 40 tis. stromčekov smreka 
obyčajného, smrekovca opa-
davého, borovice lesnej, bo-

Naši predkovia vysadili v Kežmakru aj stromy z Ameriky
Málokto vie, že lesy lemujúce starobylý Kežmarok nie sú 

lesmi, ktoré tu boli dávno pred vznikom mesta. Ten súčas-
ný, ktorý mnohí navštevujú s cieľom prechádzok ale i turis-
tiky, spravuje v súčasnosti Mesto Kežmarok. 

rovice čiernej, javora horské-
ho, lipy malolistej, ďalej bre-
za biela, jarabina vtáčia a os-
tatné listnáče. Množstvom 
rôznych druhov sadeníc  sa 
dosiahla pestrosť drevino-
vej skladby, ktorá pretrvá-
va dodnes. Semená niekto-

jestvujúceho kameňolomu. 
Koncom 19. storočia v oblasti 
Hradný vrch bola vybudova-
ná strelnica s kolkárňou pod 
vedením kežmarského ob-
čianskeho streleckého spol-
ku, ktorý mal zo všetkých 
spolkov najväčšiu tradíciu 
(1510 – 1945).

V roku 1873 bol v meste 
založený aj Maďarský karpat-
ský spolok Kežmarok     (Kar-

dajúcich a 146 prispievajúcich 
členov. Ďalšími finančnými 
zdrojmi boli príspevky mes-
ta a rôzne zbierky.

Výsledkom zanietenej čin-
nosti zakladajúcich i prispie-
vajúcich členov Spolku, v sú-
činnosti s vtedajšou mestskou 
radou, bolo vytvorenie tzv. 
mestského lesa, ktorý sa stal 
strediskom oddychu, rekre-
ácie a športu. „Otvorená les-
ná besiedka Glorieta“ neskôr 
„Výletná reštaurácia“ posky-
tovali pohostenia a zábavu 
všetkým občanom Kežmar-
ku, ktorých v tomto období 
bolo 4 600 obyvateľov.

Novovytvorené lesné pro-
stredie a vhodný reliéf teré-
nu v oblasti Jeruzalemské-
ho a Hradného vrchu tvorili 
optimálne podmienky najmä 
pre rozvoj lyžiarskeho športu 
a sánkovania, ktoré organi-
zoval Spolok zimných špor-
tov v Kežmarku.

Lyžiarsky šport v Kež-
marku bol od roku 1919 do 
roku 1938 organizačne začle-
nený v Klube českosloven-
ských turistov a lyžiarov, po-
tom do roku 1944 v Klube 
slovenských turistov a lyžia-
rov. Po 2.svetovej vojne bol 
šport organizovaný v rámci 
Športového klubu Kežmarok 
a neskôr v 60-tych  rokoch  
20. storočia v rámci TJ Kež-
marok.

V oblasti doliny Zlatná po-
zdĺž Zlatného potoka bolo 
vybudovaných niekoľko sú-
kromných viliek a chát. Doli-
na Zlatná bola dôležitým cen-
trom turistického ruchu Kež-
marčanov.“ 

T/F -AdriSatury-

rých cudzokrajných drevín 
už pred rokom 1885 zabez-
pečil významný občan mes-
ta Gustáv Adolf Weiss až 
z Ameriky.

V roku 1890 skrsla myš-
lienka vybudovať zhruba 
v mieste dnešného amfiteátra 
tzv. záhradný domček – lesnú 
besiedku s vodovodom. Z po-
stavenej besiedky postupným 
rozširovaním vznikla letná 
reštaurácia a neskôr aj stráž-
ny domček pre ochranu ce-
lého areálu zalesneného Je-
ruzalemského vrchu. Vojaci 
32.horského pluku vykona-
li tzv. „nivelizáciu“ – úpravu 

patský spolok), ktorý popri 
organizovaní turistiky v oko-
lí Kežmarku a Tatier bol roz-
hodujúcim propagátorom ly-
žovania. Vo februári 1924 sa 
napr. uskutočnili bežecké 
preteky na trase Hradný – Je-
ruzalemský vrch so štartom 
a cieľom na Strelnici. V loka-
lite hradný vrch sa neskôr or-
ganizovali aj preteky v zjaz-
dovom lyžovaní.

Financovanie celej ušľach-
tilej myšlienky bolo zabez-
pečené z členských príspev-
kov „Spolku pre zalesnenie 
Jeruzalemského vrchu“, kto-
rý v tom čase mal šesť  zakla-
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Intelektovým nadaním de-
tí a žiakov sa rozumie vyso-
ko nadpriemerne rozvinu-
té poznávacie schopnosti so 
schopnosťami pre vysoké vý-
kony v jednej alebo viacerých 
intelektových oblastiach.

Zákon ustanovuje mož-
nosť zriaďovať školy, ale aj 
triedy pre žiakov so všeobec-
ným intelektovým nadaním, 
ktoré sa zameriavajú na roz-
víjanie samotného nadania 
žiakov, rovnako kladú dôraz 
aj na celú osobnosť nadané-
ho žiaka, vrátane problémo-
vých prejavov, súvisiacich 
s nadaním. Výchova a vzde-
lávanie žiakov s nadaním sa 
realizuje prostredníctvom 
vzdelávacích programov za-
meraných na rozvoj nadania. 
Ide o vzdelávací program pre 
žiakov so všeobecným inte-
lektovým nadaním. Ďalšou 

formou vzdelávania je indivi-
duálna integrácia intelektovo 
nadaného žiaka, a to na zá-
klade individuálneho vzde-
lávacieho programu, ktorý 
obsahuje základné informá-
cie o žiakovi, o jeho nada-
ní, o podrobnostiach v jeho 
vzdelávaní, učebných plá-
noch, osnovách, prípadne po-
užívaní špeciálnych pomô-
cok. 

Takýto program vypracú-
va škola v spolupráci s Cen-
trom pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a pre-
vencie, ktoré spolupracuje so 
školou nielen pri diagnosti-
ke žiaka, ale aj sledovaním 
jeho vývinu, poradenstvom 
pre učiteľov a rodičov, návr-
hmi na zmeny v individuál-
nom vzdelávacom programe. 

Individuálny vzdelávací 
program je možné aktuálne 

Vzdelávanie intelektovo nadaných detí
Rozvoj nadaných, talentovaných detí je téma stále aktu-

álna a dôležitá. Otázkou naďalej zostáva, ako sa o tieto deti 
správne starať, aké vhodné aktivity a prístupy pri ich výcho-
ve a vzdelávaní uplatniť. 

meniť a prispôsobovať špe-
ciálnym výchovno-vzdelá-
vacím potrebám žiaka. Špe-
ciálna výchovno-vzdeláva-
cia potreba je požiadavka na 
úpravu podmienok, obsahu, 
foriem, metód a prístupov aj 
vzhľadom na nadanie žiaka.

Od roku 2004/2005 exitu-
jú triedy pre žiakov s intelek-
tovým nadaním na Základnej 
škole v Kežmarku, Nižná brá-
na 8. Výber žiakov do takej-
to triedy prebieha individu-
álnou formou v priestoroch 
Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a pre-
vencie, Mučeníkov 4 Kežma-
rok, kde sa psychológ na zák-
lade diagnostického vyšetre-
nia vyjadrí k intelektovému 
nadaniu žiaka a odporúča 
formu vzdelávania.

Charakteristika nadaných, 
kritériá výberu

Nadané deti majú oproti 
rovesníkom vysoko rozvinu-
té intelektové schopnosti. Ich 
intelekt je v predstihu - akoby 
na úrovni staršieho dieťaťa. Je 
však rozdiel medzi mierne 
nadaným a vysoko alebo ex-
trémne nadaným.

Medzinárodná organizá-
cia Mensa, ktorá združuje je-
dincov s vysokým intelek-
tom, prijala hranicu IQ 130 
ako rozlišujúci znak výrazné-
ho nadania. Neexistuje vše-
obecný vzorec prejavov, na 
základe ktorých možno jed-
noznačne označiť dieťa za na-
dané. Medzi najčastejšie cha-
rakteristiky nadaných detí 
patrí:

- netypické záujmy už od 
predškolského veku (živočíchy, 
vesmír, doprava, technika);

- čítanie, písanie, počítanie 
už v predškolskom veku (pri-
čom sa tieto zručnosti naučili 
ako samoukovia, nikto ich k 
tomu systematicky neviedol), 
počíta v obore do 20 – 100, pí-
še paličkovým písmom;

- vysoká aktivita, intelek-
tuálna zvedavosť, kladenie 
otázok, nútiacich dospelých 
nahliadnuť do encyklopé-

dií alebo internetu, celkovo 
množstvo encyklopedických 
poznatkov z rozmanitých ob-
lastí;

- plynulá a prepracova-
ná reč, široká slovná zásoba, 
používanie vzhľadom na vek 
nezvyčajných, cudzích slov a 
slovných spojení;

- zaoberanie sa svetovými 
problémami a otázkami mo-
rálky, etiky, hraníc (nekoneč-
no, začiatok, koniec života);

- vyhľadávanie komuni-
kácie s dospelými alebo star-
šími deťmi, je intelektuálne 
zrelšie, vyhľadáva spoločnosť 
dospelých;

- neochota podriadiť sa 
príkazom, autoritám, potre-
ba vysvetľovania požiadaviek 
dospelých;

- perfekcionizmus, snaha 
byť najlepší, neochota zmieriť 
sa s prehrou;

- vynikajúca pamäť a po-
zornosť; 

- má neobvyklé a originál-
ne nápady, je vynálezca, zlep-
šovateľ;

- diskutuje o podrobnos-
tiach a nejasnostiach;

- vytvára abstrakcie, úsud-
ky;

- snaží sa o dokonalosť, je 
sebakritické, kladie si vyso-
ké ciele; 

- je výrazne individuálne; 
- je citlivejšie a zraniteľnej-

šie.
Vyšetrenia ohľadom výbe-

ru do triedy so všeobecným 
intelektovým nadaním bu-
deme realizovať od februá-
ra 2011. Objednať sa je možné 
telefonicky na tel. č.: 052/468 
55 33, 0911 468 553. V prípa-
de predškolákov je potreb-
né dieťa najprv riadne zapí-
sať do základnej školy podľa 
bydliska, resp. vlastného vý-
beru. V prípade, že dieťa spl-
ní kritéria výberu do triedy 
pre žiakov s intelektovým na-
daním, rodič zruší rozhodnu-
tie o prijatí v pôvodnej škole 
a zahlási dieťa do ZŠ Nižná 
brána, Kežmarok.

Mgr. Monika Vansáčová, 
psychológ CPPPaP 

Kežmarok

Potešiteľné – veľa prvodarcových kvapiek
Akcie „Vianočná kvapka pre život“ sa zúčastnilo 621 dar-

cov, ale krv skutočne mohlo darovať 558 darcov. Z nich bolo 
až 83 prvodarcov. Naopak, až 63 darcov bolo pri odbere vyra-
dených.                                                                                SČK
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 Cieľom testovania je:
 získať obraz o výkonoch 

žiakov pri výstupe z druhého 
stupňa ZŠ (ISCED 2) a moni-
torovať úroveň ich priprave-
nosti na ďalšie štúdium (IS-
CED 3), 

 porovnať  výkony  jed-
notlivých žiakov a škôl, 

 poskytnúť školám, de-
cíznej sfére a širokej odbor-
nej verejnosti spätnú väzbu 
o úrovni vedomostí a zruč-
ností žiakov v testovaných 
predmetoch, ktorá napomô-
že pri skvalitňovaní vyučo-
vania.

 Testovať sa budú násle-
dovné predmety: 

 slovenský jazyk a litera-
túra, maďarský jazyk a litera-
túra, ukrajinský jazyk ta lite-
ratúra, slovenský jazyk a slo-
venská literatúra,  

 matematika 
Testovanie zahŕňa učivo, 

ktoré sa preberá na II. stupni 
ZŠ – od 5. ročníka do polovi-
ce 9. ročníka ZŠ. Úlohy v teste 
sú zaradené do troch úrovní:

1. úroveň – zapamätanie, 

porozumenie 
2. úroveň – riešenie typic-

ky školských úloh 
3. úroveň – použitie po-

znatkov v problémových si-
tuáciách 

Ide o testy relatívne-
ho výkonu, tzv. NR testy  – 
norm-referenced (rozlišujú-
ce). Výkon žiaka sa porovná-
va s výkonom ostatných žia-
kov, ktorí riešili ten istý test. 
Úspešnosť jedného žiaka zá-
visí od neúspechu ostatných 
žiakov. Očakávaná priemer-
ná úspešnosť žiakov je 50 – 60 
% (percento vyjadruje úspeš-
nosť žiaka dosiahnutú v tes-
te). 

Žiaci, ktorí sa vzdeláva-
jú formou školskej integrá-
cie (začlenenia), sú zdravot-
ne znevýhodnení a postih-
nutí (vývinové poruchy uče-
nia; narušená komunikačná 
schopnosť; telesné postihnu-
tie; zrakové postihnutie;  slu-
chové postihnutie; autizmus; 
chorí a zdravotne oslabení; 
porucha pozornosti sprevá-
dzaná hyperaktivitou; poru-

Celoslovenské testovanie žiakov
Tak ako aj po minulé roky, tak aj tohto, čaká všetkých 

žiakov 9. ročníka základných škôl celoslovenské testova-
nie (T9-2011). Termín je stanovený na 9. marca 2011 (streda). 
Testovanie je určené žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučova-
cím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrá-
tane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov 
s mentálnym postihnutím).

cha pozornosti; viacnásobné 
postihnutie) a podľa indivi-
duálneho výchovno-vzdelá-
vacieho programu majú úpra-
vu učebných osnov z testo-
vaného predmetu (redukcia 
viac ako 30 %) sa budú deliť 
do dvoch skupín:

1. skupina obmedzenia:  
žiak pracuje s testami iden-
tickými s testami pre intakt-
ných žiakov. Odpovede zapi-
suje do odpoveďových hár-
kov, má predĺžený čas a pou-
žíva kompenzačné pomôcky. 
S upravenými testami pracu-
je žiak so zdravotným znevý-
hodnením a zdravotným po-
stihnutím. Žiak nemá k dis-
pozícii osobného asistenta, 
tlmočníka alebo špeciálneho 
pedagóga 

2. skupina obmedze-
nia:  žiak pracuje s uprave-
nými testami, má predĺže-
ný čas, používa kompenzač-
né pomôcky, odpovede pria-
mo do testov zapisuje žiak 
so zrakovým a telesným po-
stihnutím, ostatní žiaci zapi-
sujú odpovede do odpoveďo-
vých hárkov. Žiak má k dis-
pozícii osobného asistenta, 
tlmočníka alebo špeciálneho 
pedagóga

Žiaci sa do skupín nezara-
ďujú podľa stupňa postihnu-
tia z lekárskeho hľadiska, ale 
podľa miery obmedzenia pri 
práci s textom, ktorú na zákla-
de odborného vyšetrenia ur-

čia odborní zamestnanci Cen-
tra pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a preven-
cie, Mučeníkov 4 v Kežmarku.

Všetci žiaci budú môcť po-
užívať aj povolené pomôcky:  
kalkulačky a rysovacie po-
môcky.  (začlenení žiaci: op-
tické prístroje, osvetlenie, po-
lohovacie ležadlá, polohova-
cia lavica, Pichtov písací stroj, 
PC, kalkulačka, výkladový, 
synonymický slovník a po-
môcky, ktoré žiak  bežne po-
užíva pri písaní písomných 
prác).

Zakázanými pomôckami 
sú:  mobilné telefóny, výpis-
ky, študijné materiály, učeb-
nice a pod.

Výsledky sa žiaci dozve-
dia už koncom marca 2011 
(v elektronickej podobe ich 
získajú ZŠ), výsledkové listy 
dostanú ZŠ v polovici aprí-
la 2011. Ak sa žiak nebude 
môcť z objektívnych dôvo-
dov testovania zúčastniť, mô-
že využiť aj náhradný termín: 
29. marca 2011 (utorok). Pri-
hlášku je možné podať do 3 
dní od riadneho termínu, t. 
j. do 12. marca 2011. Náhrad-
né testovanie sa bude konať 
v príslušných krajských mes-
tách.

Všetkým deviatakom dr-
žíme palce, aby ich úsilie bo-
lo vysoko ohodnotené a po-
mohlo im to na ďalšej ceste za 
vzdelaním.

Mgr. Andrea Magyarová, 
sociálny pedagóg

V svetoznámom meste v 
lagúne medzi pevninou a 
otvoreným morom sa každo-
ročne koná slávny benátsky 
karneval, krásny a bláznivý 
fašiangový ošiaľ. Benátky – 
perla medzi mestami. Spoje-
nie romantiky, elegancie, his-
tórie a umenia. Na toto pod-
ujatie sa organizuje zájazd aj 
z Kežmarku.

Benátky ležia na 118 ostro-
voch, ktoré sú spojené viac 
ako 400 mostmi. Je to mesto 
kanálov, gondol a karnevalu. 
Karneval v Benátkach patrí 
do trojice najznámejších kar-
nevalov na svete a každo-
ročne ho navštevujú turis-
ti takmer zo všetkých konti-
nentov. Miestom karnevalu je 
celé mesto a každý návštev-
ník je jeho súčasťou. Tým zís-

kavajú Benátky znak origina-
lity. Vychutnajte si aj Vy túto 
jedinečnú atmosféru a poďte 
s nami.

V piatok 4. 3. 2011 (pia-
tok) sa odchádza z Kežmar-
ku, v sobotu je celodenný 
program v Benátkach  a v ne-
deľu, približne o 20.00 je plá-
novaný príchod do Kežmar-
ku.

Poplatok je 85 Eur. Bliž-
šie informácie o podujatí do-
stanete u Mgr. Ladislava Ka-
lasza (0903 907 038) a  Milana 
Glevaňáka (0904 381 384). Pri-
hlášky i so zálohovou platbou 
35 Eur je potrebné odovzdať 
do 11. 2. 2011. Doprava je za-
bezpečená luxusným diaľko-
vým klimatizovaným auto-
busom. 

KG

KLUB ZDRAVIA
v Kežmarku Vás pozýva

na cyklus prednášok a kurz prípravy jedál

„VARENIE V ZDRAVŠOM ŠTÝLE“
Prednášky a diskusie, ochutnávky a recepty, vzťahy 

a zdravie
Miesto a čas stretávania:

MŠ Severná ul. č. 5 – vždy o 17.00 hod.

31. 1. 2011  
PREVENCIA ZÁPCHY A RAKOVINY 

– JEDLO AKO LIEK
Jaroslav NOVOTA – lektor ŽaZ

Kontakt: 0904-39 58 92
Vstup voľný!

Zájazd do 
karnevalových Benátok
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Dňa 21. decembra 2010 pri-
jal p. primátor Ing. Šajtlava 
predškolákov z Kuzmányho MŠ. 
Prišli mu zaspievať a zavinšo-
vať šťastné sviatky, popriať ve-
ľa úspechov v jeho náročnej prá-
ci a zaželať mu, aby jeho rozho-
dovania prinášali deťom šťastný 
úsmev na perách. 

Veľa zdravia a dobrých roz-
hodnutí v roku 2011 praje čita-
teľom kežmarských novín i ce-
lej redakcii riaditeľka MŠ Bc. 
Janka Backárová, všetky de-
ti a učiteľky MŠ

Dňa 16. janu-
ára sme si pripo-
menuli 25. výro-
čie úmrtia nášho 
drahého manže-

la, otca a starého otca Bedricha 
NITSCHA.

Kto v srdciach žije, ten neumie-
ra.   Manželka a deti s rodinami

Ako tíško ži-
la, tak tíško odišla. 
Skromná vo svojom 
živote, veľká vo svo-
jej láske a dobrote.

Dňa 28. 1. 2011 si pripome-
nieme 25. výročie úmrtia na-
šej drahej manželky, mamičky, 
babičky a prababičky Heleny 
MINGÁČOVEJ, ktorá nás opus-
tila vo veku 64 rokov.

S úctou, láskou a vďakou si 
na ňu spomína manžel a dcéry 
s rodinami.

Ten, kto ju poznal, nech si mod-
litbou na ňu spomenie s nami.

Dňa 23. januá-
ra 2011 sme si pri-
pomenuli 10. vý-
ročie odkedy nás 
navždy opusti-
la naša milovaná 

Anna PAVLÍKOVÁ.
Už navždy prestali pre Teba 

hviezdičky svietiť a slniečko hriať, 
ale tí čo Ťa mali radi, nikdy nepre-
stanú na teba spomínať.

Spomína rodina Pavlíková a 
Labovská

Dňa 31. janu-
ára 2011 uplynie 
10 rokov, čo na-
vždy dotĺklo srd-
ce môjho drahého 
manžela Karola 

HRUŠOVSKÉHO.
Ak ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku.
Manželka Mária a švagor 

Ondrej s manželkou

Uplynulo už 20 
rokov ako nás na-
vždy opustili naši 
milovaní a milujú-
ci rodičia – Mária 
PURTZOVÁ, rod. 
Pivoňková a Ing. 
Dezider PURTZ, 
lesný radca. Bo-

li to múdri, láskaví a veriaci ľu-
dia. Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku. 

Synovia s rodinami

Začiatkom tohto kalendár-
neho roka zasiahla zdravot-
nícku obec i pacientov smut-
ná správa. V utorok 4. januá-
ra 2011 zomrel náhle po krát-
kej ťažkej chorobe 
vo veku 73 rokov 
kežmarský det-
ský lekár primár 
MUDr. Karol Na-
vrátil, ktorý celý 
svoj profesionál-
ny život od roku 
1963 zasvätil sta-
rostlivosti o novo-
rodencov, deti i dorast v kež-
marskej nemocnici.

Karol Navrátil sa narodil 
v Bratislave 19. 7. 1937 v rodine 
bankového úradníka. Po ma-
turite absolvoval Lekársku fa-
kultu Univerzity Komenského 
v Bratislave a čerstvo promo-
vaný nastúpil na umiestnen-
ku na detské oddelenie OÚNZ 
Poprad Nemocnice s polikli-
nikou v Kežmarku. Súčasne 
pracoval na viacerých pediat-
rických ambulanciách, najmä 
v Spišskej Belej, Lendaku a Po-
dolinci. V období rokov 1968 
– 1991 pôsobil MUDr. Karol 
Navrátil vo funkcii zástupcu 
primára detského oddelenia 
v Kežmarku. Pre svoj nemen-
ný postoj ku komunistickému 
režimu i vpádu ruských vojsk 
do ČSSR v roku 1968 nemohol 
dlho zvyšovať svoju kvalifiká-
ciu, avšak napokom úspešne 
absolvoval kvalifikačnú ates-
táciu II. stupňa v odbore pe-
diatria. Po smrti prim. MUDr. 
Jakubičku sa stal v roku 1991 
primárom detského oddelenia 
v Kežmarku, pričom na čele 
tohto oddelenia stál až do ro-
ku 1999. Potom ďaľej pracoval 

do roku 2001 ako zástupca pri-
mára oddelenia. Zastupoval 
často na detských ambulanci-
ách kežmarského okresu, ale 
i v Spišskej Starej Vsi a Tatran-

skej Lomnici. 
Svoje bohaté 

skúsenosti z kli-
nickej praxe, múd-
rosť, zmysel pre 
humor i nadobud-
nutý pohľad na ži-
vot v podtatran-
skom regióne pre-
tavil MUDr. Karol 

Navrátil do knihy „ Detský le-
kár vzpomína“. Počas svojho 
pôsobenia pán primár Navrá-
til vychoval celý rad pediatrov, 
posilnil odbornú úroveň det-
ského oddelenia kežmarskej 
nemocnice, zvýšil kredit kež-
marských pediatrov v celoslo-
venskom meradle. Bol známy 
svojou trpezlivosťou, láskavos-
ťou, spravodlivosťou, ochotou 
pomôcť a vypočuť každého. 
Preto bol dobrým priateľom 
všetkých detských pacientov, 
ale i zdravotníckych pracov-
níkov. 

Vo voľnom čase sa pán pri-
már Navrátil venoval aktívne 
športu, do 40-tky hral stolný 
tenis a volejbal, bol športovým 
lekárom volejbalového druž-
stva žien Jednota Kežmarok.

Rád pravidelne navštevo-
val futbalové zápasy v Kež-
marku. V ostatných rokoch sa 
venoval najmä práci v záhra-
de a drobnej údržbe domu. 
Osvojil si rýchlo prácu s in-
ternetom, hodinu denne pra-
coval s počítačom. Do posled-
ných chvíľ sa živo zaujímal 
o dianie v meste i celej spo-
ločnosti. 

Ďakujeme Dialyzačnému 
stredisku za dlhodobú sta-
rostlivosť a Anesteziologic-
ko-resuscitačnému oddeleniu 
Nemocnice v Kežmarku za 
úsilie vynaložené v posled-
ných chvíľach života nášho 
otca MUDr. Karola Navrátila.

Smútiaca rodina

Zomrel detský lekár s veľkým srdcom
Posledná rozlúčka so zo-

snulým prim. MUDr. Karo-
lom Navrátilom prebehla 7. ja-
nuára 2011 na novom cintorí-
ne v Kežmarku za účasti nie-
koľkých stoviek zdravotníkov, 
priateľov, známych, pacien-
tov a rodinných príslušníkov. 
Za pediatrov v nekrológoch 
poďakovali prim. MUDr. Ka-
rolovi Navrátilovi kolegovia 
MUDr. Iveta Janíková , prim. 
MUDr. Beáta Šoltýsová, Mgr. 
Alžbeta Pokrivčáková. Za Spo-
lok lekárov Dr. Vojtecha Ale-
xandra sa prihovoril jeho 
predseda MUDr. Peter Slovík. 
Svätá omša celebrovaná tromi 
kňazmi bola zároveň dôstoj-
nou oslavou celoživotnej práce 
a zmysluplného života vo vie-
re zosnulého Karola Navrátila.

V mene všetkých detských 
pacientov vyslovujeme veľ-
ké ďakujem pánu primárovi 
a veríme, že zostane v našich 
srdciach vzpomienka na jeho 
život a na jeho pomoc tým, 
ktorí ju potrebovali. Česť jeho 
pamiatke!

MUDr. Peter Marko, 
MPH za Spolok lekárov Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kež-
marku

Predškoláci u pána primátora
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PREDAJ
Predám gamatky značky KAR-

MA, cena dohodou. Málo používané, 
5 kusov, sivo-čierne, tel. 0918 312 522. 

A-2/11
Predám celočalúnenú dvojposteľ 

160x200, v dobrom stave, pružinová. 
0905 315 476. 

MOTO
Lacné autovýfuky, spojky, tlmiče. 

0907 18 18 00.
Predám garáž na ul. gen. Štefáni-

ka. Cena 7000 Eur. Tel. 0903 64 77 36. 
 P-7/11

Prenajmem garáž na Juhu. Tel. 
0904 497 874.  A-24/10

Dám do prenájmu garáž v KK na 
ul. Tvarožnianska. 452 36 06. 

ZAMESTNANIE
Novootvorený Hotel Hviezdoslav 

v Kežmarku prijme kuchára a čašní-
ka.  Informácie na tel. č. 0907 496 036.

RÔZNE
Vedenie účtovníctva, mzdy, skla-

dové hospodárstvo. Kvalitne, rýchlo, 
za výhodné ceny. Tel. 0903 60 14 24. 
 P-2/11

Zaopatrím maloleté deti, ZŤP, dô-

chodkárov, len za polovičný úväzok. 
Kežmarok a okolie. Tel. 0905 63 23 88. 

P-3/11
LIAHNE PRE HYDINU. TEL.: 

0914-29 12 65.
Darujem písacie stroje s nemec-

kou a slovenskou klávesnicou. Mo-
bil: 0905-30 25 67.  A-3/11

Spracujem mzdy, jednodu-
ché a podvojné účtovníctvo. Tel. 
0948008 051, ucty.mzdy@gmail.
com, www.ucty-mzdy.sk. A-22/10

Zrealizujem vaše jednoduché 
a podvojné účtovníctvo. Tel. 0910 
494 720.  A-21/10

Web stránky, ktoré si môžete 
opravovať sami. 0908 981 166.  

Hĺbkové čistenie sedacích súprav 
a čalúneného nábytku. 0907 923 302. 

Vnútroštátna a medzinárodná 
autodoprava 3,5t. 0905 309 235. 

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový byt v OV v Kež-

marku na Petržalskej ulici, 4. poscho-
die. Po zaplatený voľný. Kontakt po 
17.00 hod. 0905 35 08 33.  P-102/10

Predám dom na námestí v Ľubi-
ci, vhodný na podnikanie. Tel. 0917 
53 72 20.  P-113/10

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
s balkónom na 3. poschodí v Kež-
marku, ul. Obrancov mieru. Byt je re-
konštruovaný, vybavený základný-
mi elektrospotrebičmi. Volať 0910 87 
16 23 po 17.00 h.  P-1/11

Vymením 2-izbový byt s balkó-
nomv OV na ul. Petržalská 4, čiastoč-
ne prerobený, plastové okná, bezpeč-
nostné dvere, plávajúce podlahy, ku-
chynská linka, vstavaná skriňa, za 
3-izbový a väčší v OV. Rozdiel dopla-
tím. Tel. 0904 50 12 61.  P-4/11

Predám 1-izbový DB na Juhu 
v pôvodnom stave, s balkónom, sl-
nečný, cena 28 500 Eur. Tel. 0903 12 
13 44.  P-5/11

Kúpim 3 – 4 izbový byt s výhľa-
dom na Vysoké Tatry, na Záhradnej 
ulici v Kežmarku. Platba: hotovosť. 
Tel. 0903 64 77 36.  P-6/11

Predám 3-izbový byt v osobnom 
vlastníctve, Garbiarská 15, Kežma-
rok, 4. poschodie zateplený a prero-
bený. Kontakt:0907 978629. A-1/11

Predám 3-izbový byt na ulici To-
porcerova, cena 55 000 €. Tel. 0915 
962 089.  A-2/11

Dám do prenájmu záhradku 
s murovanou chatkou a skleníkom 
na Kamennej bani. Chata komplet 

Veríte v liečivú silu pravých kameňov?

Ak áno, tak práve pre vás máme výnimočnú 
ponuku náhrdelníkov, náramkov a náušníc 

v uvádzacích cenách.

Príďte si urobiť radosť v bižutérii FANTASY 
na Starom trhu 3 v Kežmarku.

Poradíme, aký kameň je vhodný pre vás podľa 
znamenia zverokruhu.

Zdravie 
pre vaše dieťa 

a spokojnosť pre vás
To je detská ambulancia 
na Severke v Kežmarku

Ponúkame 24-hodinový 
telefonický kontakt, 
individuálny prístup 

a kvalitnú starostlivosť

Kontakt: 
MUDr. Peter Ondo-Eštok, 

0903 69 11 88, 
www.zdravedieta.meu.sk

QWALT PAKA, s.r.o.
Záľubica

Uskutočňuje opravy:
Osobných motorových 

vozidiel
Nákladných motorových 

vozidiel
Návesov, prívesov

Traktorov, LKT, 
pracovných strojov

Pneuservis
Dielne – Záľubica, 

bývalé priestory VLM
Tel. 0905 74 70 89

vybavená. Tel. 0903 025 903.  A-23/10
Predám 1-izbový byt s balkónom 

v dobrom stave, Kežmarok – Juh. Tel. 
0904 295 938. Cena 26 560 € (800 000 
Sk).  A-3/11 

Kúpim rodinný dom, malý, star-
ší, KK a blízke okolie. 0902 419 536.  

Predám 3 - izbový byt v OV, byt je 
po čiastočnej rekonštrukcii v zateple-
nej bytovke na Kuzmányho ulici, 1/8. 
Cena 50 000 €. 0903 960 246.  

Predám 3-izbový byt v OV, KK 
Juh. Cena dohodou. 0903 016 242, 
0904 242 573. 

Predám RD, OV v Spišskej Belej. 
0902 218 348. 

Dám do prenájmu 2-izbový byt v 
KK. 0904 377 452. 0914 217 299.  

Predám 2-izbový byt s dvoma 
balkónmi v širšom centre Kežmarku. 
0903 747 520. 

Dám do prenájmu slnečný 2-izbo-
vý byt v St. Ľubovni, voľný od 15. 1. 
2011. Inf.: č. t. 0905 652 979.   T-1/11

Dám do prenájmu 3-izbový byt 
na ul. Petržalská. Tel.: 0903/80 15 79. 

T-2/11

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia  1 € (15 slov)

Firemná inzercia  1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj 
Kežmarská informačná agentúra
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Redakčné uzávierky sú vždy vo štvrtok pred vydaním čísla.

Cenník inzercie v novinách KEŽMAROK
Platný od 1. 1. 2011

Noviny KEŽMAROK sú dvojtýždenníkom

RIADKOVÁ INZERCIA 
Občianska inzercia pre občanov 1 €/do 15 slov; 2 € (60 Sk)/ďalších 15 slov (v rámčeku náso-
bok)
pre firmy 1 € (30 Sk)/do 10 slov; 2 €/ďalších 10 slov (v rámčeku násobok). Bez zliav.

PLOŠNÁ INZERCIA 
1 cm2 = 0,50 € pre neštandartné rozmery

  1/1 1/2 1/4 1/8  1/16
štandardné 24,8x18,0 12,2x18,0 12,2x8,7 6,0x8,7 6,0x4,2
rozmery v cm  24,8x8,7
cena 250 € 100 € 40 € 20 € 10 €

Zľavy
2x – 5x = 10%;  6x – 10x = 20%; 11x – 20x = 30%; 21x – 24x = 50%
Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť resp. objednať.

Ak inzerát príde mailom, resp. ho donesiete na USB kľúči a redaktori nemusia na ňom nič 
upravovať platia horeuvedené ceny. Pri stálom inzerentovi môžu redaktori dohodnúť v závere 
kalendárneho roka i tzv. akciovú cenu.

PRÍPLATKY NA PLOŠNÚ INZERCIU
Za čiastočnú úpravu inzerátu   + 3 € (prepis)
Za celkovú úpravu inzercie    + 6 €
inzerát uverejnený na prvej strane   + 200%
inzerát uverejnený na poslednej strane  + 100%
za dodanie inzerátu po uzávierke   + 50%

Plošný inzerát treba mailom poslať na adresy: 
noviny@kezmarok.sk a jozef@tlaciarenkezmarok.eu

Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky faxom, resp. mailom na adresu 
redakcie noviny@kezmarok.sk, aby sa odsúhlasili prípadné nezrovnalosti.

INFORMÁCIE
Bližšie informácie ohľadom inzercie podáva redakcia na tel./fax č. 052/452 40 46, 

alebo 052/466 02 07. Bližšie informácie ohľadom technickej úpravy inzerátu podáva
 Jozef Juhász v Tlačiarni Kežmarok GG, s. r. o., na tel. č. 052/452 32 07.

LETÁKY
Vkladanie letákov do novín KEŽMAROK

Formáty A4, resp. A5. Cena do celého nákladu, t. j. do 1 500 kusov = 100 €
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Dňa 28. 12. 2010 usporia-
dal STK SEVERKA Kežmarok 
svoj tradičný Nočný stolno-
tenisový turnaj. Za účasti 46 
hráčov z dvanástich oddielov 
regiónu sa bojovalo aj o štvr-
tý pohár Podtatranského zvä-
zu, ktorého body sa sčítavajú 
po piatich turnajoch. 

Kežmarský nočný turnaj 
bol druhým v poradí. Bojo-
valo sa najskôr v skupinách, 
kde dvaja najlepší postupo-

vali do záverečného vylučo-
vacieho systému. Súťaž štvor-
hier prebiehala iba vylučo-
vacím k.o. systémom. Zá-
verečné zápasy  vyústili do 
súboja dvoch  najúspešnej-
ších prítomných klubov re-
giónu Spravbythermie Stará 
Ľubovňa Severky Kežmarok. 
Spravbythermia sa nakoniec 
stala víťazom obidvoch súťa-
ží. V jednotlivcov, kde zvíťa-
zil Ondrej Haky mladší nad 

domácim Martinom Haga-
rom. V štvorhrách napokon 
zvíťazili Ondrej Haky star-
ší s Jarom Pavlíkom nad Da-
miánom Strišovským zo Slo-
venskej Vsi a Timom Černic-
kým zo Spišského Štiavnika. 
Ondrej Haky získal ako prvú 
cenu cenný farebný televízor 
a obdržal pozvánku na ďal-
ší už XVIII. ročník Nočného 
turnaja SEVERKY Kežmarok.  

Dr. J. Novotný

Nočný stolnotenisový turnaj Severky Kežmarok

Dňa 15. 1. 2011, bola SE-
VERKA Kežmarok usporia-
dateľom 4. kola II. ligy žiakov 
Podtatranského regiónu. Za 
účasti 6 družstiev – Severky 
Kežmarok, Veteránu Poprad, 
Pyrobatysu Poprad, Dunajca 
Sp. Stará Ves, Sp. Štiavnik B a 
ZŠ Lendak, proti sebe nastú-
pil družstvá, ktorí doposiaľ 
spolu nehrali. 

Najúspešnejším druž-
stvom sa stal PYROBATYS 
Poprad s tromi víťazstvami. 
SEVERKA Kežmarok si dvo-
mi viťazstvami výrazne po-

Severka poskočila do 
prvej desiatky

lepšila v tabuľke a poskočila 
z predposledného 14. miesta 
na desiate. Najúspešnejšími 
hráčmi SEVERKY boli Denis 
Vojtičko a Tomáš Ištocy, kto-
rí získali po 6 bodov, Martin 
Maskaľ 2 body a Martin Se-
maňák 1 bod.

Vzhľadom na to, že For-
tuna hrala svoje zápasy me-
dzi svojimi družstvami pri-
nášame výsledky Severky 
Kežmarok: Severka – Veterán 
Poprad 7:3, Severka  - Spiš. 
Štiavnik B 9:1, Severka  – Py-
robatys Poprad 2:8.

Humeník
1. Slov. Ves  12  100:20  36
2. Podolínec  11    74:36  29
3. Pyrobatys PP A  11    73:37  27
4. Spiš. Belá A  12    64:56  27
5. Sp. St. Ves  11    72:38  25
6. Fortuna KK C  11    63:47  25
7. Fortuna KK B  11    59:51  24
8. Lendak A  11    57:53  23
9. Fortuna KK D  11    58:52  21
10. Severka KK  11    42:68  19
11. Veterán PP  11    46:64  16
12. Levoča  11    34:76  16
13. Spiš. Belá B  12    37:83  16
14. Spiš. Štiavnik B  11    39:71  15
15. Spiš. Štvrtok  11    22:88  14

3. liga
10. kolo: St. Ľubovňa B - 

Rožňava C 14:4, Levoča B - 
Margecany B 7:11, Krompa-
chy B - Veterán Poprad A 5:13.

TJ Slobytermia Stará Ľu-
bovňa C - TJ Severka Kež-
marok A 4:14 (Hagara 4,5, 
Š. Vnenčák a Kelbel po 3,5, 
Mikša 2,5), 

1. PPC Fortuna Kežmarok 
- ŠKST Spišské Vlachy 9:9 
(Vojtička 4,5, Mir. Harabin 2, 
Ištok 1,5, Mat. Harabin 1), 

TJ Severka Kežmarok B 
- ŠK Veterán Poprad B 15:3 
(Królik a Habiňák po 4,5, Ko-
cúr 4, Pojedinec 2) 

11. kolo: Veterán Poprad 
A – St. Ľubovňa B 8:10, Vete-
rán Poprad B - Krompachy B 
14:4, Rožňava C – St. Ľubov-
ňa C 11:7.

ŠKST Spišské Vlachy - 
TJ Severka Kežmarok B 15:3 
(Kocúr 2, Habiňák 1), 

ŠKST Topspin Margeca-
ny B - 1. PPC Fortuna Kež-
marok 12:6 (Vojtička a Ištok 
po 2,5, Mat. Harabin 1),

TJ Severka Kežmarok A 
- TJ Javorinka Levoča B 13:5 
(Hagara a Š. Vnenčák po 4,5, 
Mikša 2,5, Kelbel 1,5). 

4. liga
10. kolo: Slovenská Ves C – 

Poprad-Veľká 12:6, Svit – Spiš. 
St. Ves 13:5, Spiš. Bystré - Ra-
kúsy 8:10, Spiš. Štvrtok – Spiš. 
Štiavnik 10:8, Nová Lesná - 
Pyrobatys Poprad 16:2.

TJ STO Slovenská Ves B - 
TJ Severka Kežmarok C 11:7 
(Koša 3, Groman a R. Popovič 
po 2).

11. kolo: Poprad - Sloven-
ská Ves C 8:10, Spiš. Štiavnik 
- Nová Lesná 13:5, Rakúsy – 
Spiš. Štvrtok 9:9, Spiš. St. Ves 
– Spiš. Bystré 12:6, Poprad-
-Veľká - Slovenská Ves B 2:16.

TJ Severka Kežmarok C - 
MŠK Adento Svit 2:16 (Koša 
1,5, Kvasňák 0,5). 

Pavol Humeník

Centrum talentovanej 
mládeže v Kežmarku pri OZ 
Kežmarská hokejbalová 
únia pozýva na Hokejbalo-
vý jarný tábor – Hokejbalo-
vý Worms Camp, ktorý sa 
uskutoční cez jarné prázd-
niny vo Vrútkach 28. 2. – 4. 
3. 2011.

Prihlásiť sa môže každý, 
hokejbalista, ale i nehokejba-
lista, každý kto sa chce zdo-
konaliť v hokejbale, ale i tí, 
ktorí si len tak chcú celý týž-
deň spríjemniť športovaním, 
relaxom a poznávaním.

Účastnícky poplatok: 95 € 
(v cene je zahrnuté cestovné 
Kežmarok – Poprad – Vrútky 
a späť, MHD Vrútky - Martin, 
vstupné 2x krytá plaváreň v 
Martine, prenájom hokejba-
lového ihriska vo Vrútkach, 

ubytovanie, stravné, poiste-
nie účastníka).

Hokejbalový jarný tábor – 
hokejbalovú školu budú viesť 
skúsení vedúci hokejbalu: 
Milan Glevaňák (0904 381 384), 
hokejový a hokejbalový bran-
kár, tréner mládežníckych ho-
kejbalových družstiev, Mgr. 
Ladislav Kalasz (0903 907 038, 
cervkk@gmail.sk), pedagóg 
voľného času, vedúci Centra 
talentovanej mládeže hokejba-
lu v Kežmarku, člen komisie 
mládeže Slovenskej hokejbalo-
vej únie Bratislava.

Prihlášky i so záloho-
vou platbou 30 € je potrebné 
odovzdať najneskôr  do 28. 1. 
2011. Kapacita hokejbalového 
tábora počas jarných prázd-
nin je maximálne 25 účastní-
kov. 

Pozvánka na hokejbalový kemp

Na prvých troch miestach 
skončili Kežmarčania.

Medailové poradie: 1. La-
dislav Godla, 2. Ernest Gron-
džák, 3. Ernest Polakovič. 

Ďalšie umiestnenie Kež-
marčanov: 4. Karol Briksi, 6. 
Milan Kubov, 7. Marián Ku-
bov, 10. Pavol Novotný, 11. Bo-
huslav Kolkus, 13. Stanislav 
Škára, 15. Jaroslav Kriška.

Usporiadateľ turnaja si 
dovoľuje aj touto cestou po-
ďakovať Klubu dôchodcov 
v Kežmarku za poskytnutie 
priestorov a p.Sucháčovej za 
obsluhu občerstvenia a nasle-
dovným kežmarským spon-
zorom za ceny: mesto, Kníh-
kupectvo-Alter ego, Farby, 
laky, drogéria - p. Bjalončík, 
Tržnica - p. Kulčárová.

Pavol Novotný, 
Ing.Stanislav Škára

Žolíkový turnaj
V sobotu 22. 1. 2011 uspo-

riadal Klub dôchodcov v Kež-
marku prvý ročník žolíkové-
ho turnaja. Otvorenie turnaja 
sa uskutočnilo za účasti pri-
mátora mesta Kežmarok Ing. 
Igora Šajtlavu a predsedníč-
ky klubu dôchodcov p. Za-
vackej. Na turnaji sa zúčast-
nilo 15 hráčov z podtatran-
ského regiónu. Vklad do tur-
naja bol 2 Eurá.

Turnaj sa uskutočnil na 4 
kolá - 3 základné a štvrté fi-
nálové. Každé kolo sa hralo 
na čas 50 minút. V každom 
kole víťaz získal 5 bodov, 
druhý 3 body a tretí 1 bod. 

Vaše pozvánky na 
športové podujatia 
čakáme na adrese 

noviny@kezmarok.sk
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7. kolo: Almma - Schom-
burg 3:2 (13, -18, 20, -22, 8), 
Slovenská Ves - Kadeti 2:3 
(-11, 22, -19, 21, -9), Plesni-
vec - Vojsko 2:3 (-18, 24, -20, 
22, -10), TatraLift - Ľubica 2:3 
(21, -15, 21, -13, -11), Chrobáci 
- CVČ 0:3 (-21, -9, -23).

8. kolo: Schomburg - CVČ 
0:3 (-18, -19, -18), Plesnivec - 
Slovenská Ves 3:2 (21, 23, -18, 
-20, 12), Vojsko - TatraLift 3:0 
(21, 20, 21), Ľubica - Kadeti 

3:2 (23, 22, -18, -23, 9), Chro-
báci - Almma 2:3 (24, -16, 26, 
-20, -6).                    Humeník
1. Ľubica  8  24:7  16
2. TatraLift  8  20:9  14
3. Vojsko  8 19:13  13
4. Kadeti  8  18:15  13
5. Slov. Ves  8  17:15  12
6. CVČ  8  16:15  12
7. Plesnivec  8  16:18  11
8. Almma  8  16:21  11
9. Chrobáci 8    9:21  10
10. Schomburg  8    3:24    8

Potom prešli úspešne aj cez 
švrťfinále.

Zdanlivo ľahší súper z tro-
jice súperov, Prievidza, nám 
spočiatku nekládol veľký od-
por, no po polčasovom vede-
ní nakoniec svoj náskok stra-
tili a zápas prehrali rozdie-
lom dvoch gólov. V súboji 
o medailu opäť Kežmarčania 
polčasovo viedli, no bronz im 
ušiel v závere a celkovo sme 
obsadili 4. miesto za druž-
stvom zo Stupavy. 

Na Základnej škole Niž-
ná brána prebieha florbalo-
vý šport v rámci voľnočaso-
vej aktivity, ako krúžok, pod 
vedením riaditeľa a zástup-
cu. Nominácia na florbalo-
vé turnaje prebieha selekciou 
chlapcov zo športových hoke-
jových tried a najlepších hrá-

Hore zľava: Červenka, Čarnogurský, Štellmach, Vojtičko, Sta-
rinský, Vašaš, Slanina, Kantorek, Hudaček. Dole zľava: Jakubkovič, 
Hnatkovič, Čepišák, Bukovina, Bartkovský, Anovčin.

Dňa 17. 1. 2011 sa za účas-
ti 7 miest a obcí slovensko-
-poľského pohraničia (Po-
prad, Kežmarok, Vysoké Tat-
ry, Zakopane, Ždiar, Lendak 
a Liptovská Teplička) úvod-
ným kolom začal už 9. ročník 
medzinárodného lyžiarskeho 
podujatia „Tatranská lyžiar-
ska liga 2010/2011“.

Organizátorom prvého 
.kola bola obec Lendak, jed-
nokolové preteky za krásne-
ho slnečného inverzného po-
časia sa uskutočnili v Ždiari-
-Bachledovej doline. Zúčast-
nilo sa na nej 137 pretekárov. 

V tomto ročníku opro-
ti predchádzajúcim pribudla 
nová kategória - najmladší 
žiaci. V každej kategórii mô-
že každé mesto - obec  na 

každé preteky nominovať po 
troch pretekároch, teda cel-
kom 18 pretekárov. V súťa-
ži jednotlivcov sa do koneč-
ného poradia rátajú dva naj-
lepšie výsledky z celkových 
troch kôl (4. 2. 2011 v Lučiv-
nej a 15. 3. 2011 v Jurgówe). Do 
súťaže družstiev sa rátajú vý-
sledky zo všetkých troch kôl 
všetkých pretekárov. Bodova-
nie je nasledovné: 1.miesto 30 
b., 2.miesto 27 b., 3.miesto 24 
b. a ďalej stále o bod menej až 
po 26.miesto 1 b. Časomieru 
a vyhodnocovanie výsledkov 
aj v tomto ročníku zabezpeču-
je kežmarská firma Sport Ti-
ming Slovakia (Mgr.J.Štancel).

Výsledky, najmladšie žiač-
ky (22 pretekárok): 1. Silvia 
Strachanová (Ždiar) 48.89 s., 

3. Nina Pažáková (Kežma-
rok) 51.87. Najmladší žiaci 
(22): 1. Adam Bogdanowicz 
(Zakopane) 44.97 s., 2. Mar-
tin Uličný (Kežmarok) 47.79, 
3. Radovan Šiška (Kežmarok) 
48.35, 4. Jakub Modla (Kež-
marok) 49.08. Mladšie žiač-
ky (20): 1. Lucia Vojtašeková 
(Kežmarok) 46.55 s., 7. Doro-
ta Bičárová (Kežmarok) 52.73, 
14. Viktória Hozzová (Kež-
marok) 1:07.18. Mladší žia-
ci (26): 1. Dávid Pristač (Kež-
marok) 46.54 s., 2. Roman Na-
gy (Kežmarok) 48.15, 4. Sa-
muel Patúš (Kežmarok) 48.39. 
Staršie žiačky (21): 1. Katarí-
na Kriššáková (Ždiar) 44.03 
s., 4. Andrea Nagyová (Kež-
marok) 45.62, 5. Laura Matej-
ková (Kežmarok) 47.30, 7. Na-

Začala sa Tatranská lyžiarska liga tália Ondrášiková (Kežma-
rok) 48.22. Starší žiaci (26): 1. 
Adam Pirog (Ždiar) 42.81 s., 
14. Jakub Lukas (Kežmarok) 
56.49, 16. Boris Kulík (Kežma-
rok) 58.15, 18. Erik Martančík 
(Kežmarok) 1:04.13.

Poradie: 1. Kežmarok 342, 
2. Vysoké Tatry 315, 3. Poprad 
300, 4. Zakopane 277, 5. Ždiar 
261, 6. Lipt. Teplička  205, 7. 
Lendak 195 b.

Kežmarskí pretekári si do-
voľujú aj touto cestou poďa-
kovať mestu Kežmarok za fi-
nančný príspevok na úhradu 
nákladov na dopravu, všet-
kým rodinným príslušníkom 
(M. Legutký st., M. Legut-
ký ml., J. Pažák, V. Modla, D. 
Šiška, J. Hozza) za pomoc pri 
pretekoch a F. Fedákovi ml. 
za zodpovednú prepravu.

Ing. Stanislav Škára

Florbal sa dostáva do povedomia pravy hokejových tried. Za 
výsledky dosiahnuté v tomto 
športe si zaslúžia veľké poďa-
kovanie hokejoví tréneri a sa-
mozrejme, tiež hráči a hráčky, 
ktorí sa dokážu asimilovať na 
pravidlá florbalu a nestratiť 
tak možnosť radovať sa z ví-
ťazstva. Momentálne sa pri-
pravuje druhý ročník Orion-
florbal cupu opäť na Základ-
nej škole Nižná brána 8. 

Mgr. Marek Červenka

čov v danej vekovej kategó-
rii bežných tried. Priestory na 
správny tréningový proces 
sú v rámci podmienok na zá-
kladnej škole nedostačujúce 
i keď síce materiálne vybave-
nie sa postupne rozširuje. Ne-
vyhnutnou podmienkou je aj 
kvalitná športová príprava 
hráčov, ktorú nahrádza tré-
ningový proces športovej prí-

Po víťazstvách na domácej 
pôde sa žiaci a žiačky ZŠ Niž-
ná brána zúčastnili Majstrov-
stiev kraja vo florbale. Tie sa 
konali v Sabinove. V konku-
rencii športových tried a flor-
balových klubov najlepšie ob-
stáli mladší žiaci, keď sa sta-
li majstrami kraja a postúpi-
li na Majstrovstvá Slovenska. 
Staršie žiačky získali bronzo-
vé medaily a starším žiakom 
sa nepodarilo v silnej skupi-
ne postúpiť zo skupiny. Mlad-
šie žiačky skončili celkovo na 
štvrtom mieste.

Majstrovstvá Slovenska sa 
konali v decembri 2010 v Ko-
šiciach. Chlapci mali veľ-
mi pekný úvod, keď hneď 
v úvodný deň neprehrali ani 
zápas a celkovo v skupine 
skončili na druhom mieste. 

KEŽMARSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA

Šláger pre Ľubicu

Aj tohto roku na sviatok 
Zjavenia Pána čiže Troch krá-
ľov sa uskutočnil 6. 1. 2011 
v Ľubici XVII. ročník Trojkrá-
ľového stolnotenisového tur-
naja. Zúčastnilo sa ho 122 sú-
ťažiacich z 15 klubov. Súťažilo 
sa v šiestich kategóriach. 

Víťazi jednotlivých ka-
tegórií, dvojhra žiačky: 1. Lea 
Strišovská, Slovenská Ves – ob-

hájila minuloročné prvenstvo. 
Dvojhra žiaci: 1. Matej Hara-
bin, Kežmarok. Dvojhra  ženy: 
1. Anna Semaňáková, Kežma-
rok. Dvojhra muži registrova-
ní: 1. Martin Hagara, Severka 
Kežmarok. Dvojhra muži ne-
registrovaní: 1. Albín Fischer, 
Toporec. Dvojhra veteráni: 1. 
František Bohunčák, Veterán 
Poprad.               Libor Sládek

Trojkráľový turnaj v stolnom tenise
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Kadeti z víťazstvami v Poprade i doma s Levočou
Druholigoví basketbalisti v kategórii mužov odohrali na 

domácej palubovke duel proti 1. BK Humenné, Kadeti si pri-
viezli dve cenné víťazstvá z Popradu, ktoré potvrdili domáci-
mi úspechmi nad Levočou.

O situácii v kuchyni tre-
tieho najlepšieho družstva 
šachovej extraligy z minu-
lej sezóny, MŠK KdV Kežma-
rok, sme sa opýtali kapitána 
družstva Františka Troppa.

Aká je momentálne situá-
cia v kežmarskom družstve?

Momentálne, po získaní pr-
vých bodov dobrá. 

Po minuloročnom najväč-
šom úspechu prišli asi zme-
ny na kežmarskej súpiske. 
Je to tak?

Áno. Pred touto sezónou 
z kežmarského družstva odišli 
štyria hráči základnej zosta-
vy, čo bolo ťažké nahradiť. Ve-
deli sme, že po treťom mieste 
z minulej sezóny sa naša filozo-
fia musí zmeniť a prioritou bu-
de tento rok záchrana v súťaži.

Na súpisku tak zvonku pribu-
dol jedine talent z Liptovskej ša-
chovej školy Juraj Druska a Gy-
ula Meszaros, ale ten iba na jedi-
né dvojkolo. Viac sa tak na zápa-
sy dostanú naši odchovanci.

Ako vlastne vyzerá Vaša 
príprava na zápas?

Dvojkolo pripravujem dva 
týždne pred uskutočnením, ur-
čím zostavu družstva, navrh-
nem hráčom kedy a ako majú 
docestovať do dejiska miesta zá-
pasov, vyžiadam si od nich po-
tvrdenie že sú fit a či môžu hrať.

Ako sa Vám a hráčom pá-
čili nové hracie priestory na 
mestskom úrade? 

Hracie priestory na mest-
skom úrade sú výborné. Páčia 
sa aj domácim hráčom a rozprá-
val som aj s hráčmi Trenčína 
i Dubnice, ktorí si tiež pochvaľo-
vali reprezentatívne hracie pod-
mienky v Kežmarku. Priesto-
ry pochválil i pán Pekár, teraj-
ší viceprezident SŠZ, (predtým 
dve obdobia prezident SŠZ), kto-
rý zabezpečoval priamy prenos. 
Sme teda radi, že sme pre mesto 
urobili dobrú reklamu aj v tom-
to smere.

Po sobote smútok, po ne-
deli radosť?

Trenčín pricestoval do Kež-
marku s nabitou zostavou a bolo 
vidieť, že si prišiel pre tri body. 
Naopak Dubnica neprišla s tým 

najsilnejším čo má. Som pre-
to rád, že sme v tomto šesťbo-
dovom zápase to využili a s ni-
mi vyhrali. Veď aj my sme hrali 
s oslabenou zostavou. Úspešne 
sme tak odštartovali záchranu 
v extralige. Všetci hráči príklad-
ne bojovali. Najlepšie nakoniec 
obstál Lukáš Tropp, ktorý získal 
1,5 bodu.

Čo hovoríte na online 
prenos?

Pre propagáciu šachu je to 
výborná vec. Máme informácie, 
že na internete, tento historicky 
prvý priamy prenos bol úspeš-
ný a sledovalo ho viac ako 1000 
divákov.

Budete už pravidelne hrá-
vať na mestskom úrade, ale-
bo v Dome stretávania?

Na mestskom úrade budeme 
hrať vždy, ak sa bude vysielať 
online prenos. Najbližšie teda 
asi 12. – 13. marca 2011. Inak 
budeme hrať v Dome stretáva-
nia Karpatsko-nemeckého spol-
ku.

Zhováral sa Pavol Hume-
ník

Úspešný štart k záchrane sa podaril
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala I. liga dorastu. Nadstav-
bová časť: Brezno – Kežma-
rok 4:6, Detva – Kežmarok 6:1.
1. Pov. Bystrica  28  177:50  77 
2. Senica  26  125:45  66 
3. Ružomberok  28  135:64  61 
4. Piešťany 25  181:59  59 
5. Trnava  25  141:80  55 
6. Humenné  25  153:71  54 
7. Michalovce  21  195:42  53 
8. Prievidza  28  121:122  46 
9. Martin B  26    70:97  38 
10. Žilina B  26    88:86  37 
11. Kežmarok  28  103:99  32 
12. Detva  28   75:108  31 
13. Levice  26    83:101  28 
14. Brezno  28    84:124  26 
15. Trebišov  25    85:147  24 
16. Bratislava  26    77:192  10 
17. Púchov  26    56:180    8 
18. Lučenec  25    29:311    0

Úvodný-
mi zápasmi 
sa začala jar-
ná časť kež-

marskej MARCO POLLO ho-
kejbalovej ligy. 

Rats Kežmarok –Matrix 
Kežmarok 5:3 (Gally, T. Sis-
ka, R. Duda, Klein, Oravec – 
D. Godla 3), GTC Kežmarok – 
Rats KK 0:5 (Šlachtič 2, Klein, 
M. Glevaňák, Godalla), Ľubi-
ca – South Park Kežmarok 5:3 
(Havíra 4, Šaliga – Dáv. Gleva-
ňák 2, I. Malich), Rats KK – Ku-
bachy Spiš. Bystré 5:0 kontu-
mačne, South Park KK – GTC 
KK 8:1 (M. Jankura 3, I. Malich 
2, Dáv. Glevanák, K. Jankura, 
J. Kovalčík – Gemza), Ľubica – 
Leopoldov Poprad 7:1 (Havíra 
3, Bachleda, Sklenár, Jasovský, 
Šaliga – Teplický), Huncovce 
– Matrix KK 0:6 (Majer 2, D. 
Godla, Jakubčo, Jur. Roman, J. 
Šúpala), Tornádo Kežmarok – 
Rats KK 2:3 (Rejda, Martančík 
– Oravec 2, Klein).                (ph)
1. Rats KK  10  43:20  25
2. South Park KK  10  65:29  21
3. Matrix KK    9  41:24  21
4. Poprad    8  47:36  18
5. Ľubica  10  65:52  16
6. Spiš. Bystré    9  42:41    9
7. Huncovce    8  24:44    7
8. Spiš. Belá    8  29:41    6
9. Tornádo KK    8  21:38    6
10. GTC KK  10  22:74    5

Kežmarskí basketbalisti 
po odloženom zápase v Hu-
mennom, ktorý sa bude do-
hrávať 30. januára, privíta-
li na domácej palubovke ďal-
ši celok z Humenného a to 1. 
BK Humenné. Očakával sa 
vyrovnaný súboj, ktorý však 
domáci hráči nezvládli. Úvod 
stretnuia vyšiel domácim vy-
nikajúco, na súpera vylete-
li ako divé osy, a do 17. mi-
núty si vybudovali náskok 17 
bodov perfektnou hrou v ob-
rane i útoku. Od tohto mo-
mentu však nedali štyri rých-
le protiútoky za sebou, súper 
zmenil obranu na zónu a do-
máci stratili svoju istotu i po-
hodu. Začali kopiť chyby v 
obrane, ktoré súper nemilo-
srdne trestal. Úvod posled-
nej štvtiny domáci nezachy-
tili, naďalej sa trápili v útoku 
i obrane, nepomohli ani strie-
dania. Hostia z Humenného 
umnou hrou už svoj náskok 

nepustili a nakoniec zaslúže-
ne vyhrali o 8 bodov.

Výsledok: BK MŠK Kež-
marok – 1. BK Humenné 
61:69 (22:12, 17:15, 10:21, 12:21), 
body Kežmarku: Šmálik 15, 
Harabín 9, Cehlárik, Koleča-
nyi a Tybor 6, Hupka, Husák 
a Kroták 5, Stančák 4.

Kežmarčania sú v tabuľke 
druhej ligy na 8. mieste.

Družstvo kadetov po-
čas uplynulých dní odohra-
lo ďalšie dve dvojkolá v súťa-
ži. Prvé zápasy odohrali v Po-
prade a ďalšie dva doma proti 
rovesníkom z Levoče.

V prvom zápase v Popra-
de lepšie začali domáci hráči, 
ktorí prvú štvrtinu vyhrali o 
5 bodov (25:20). Po dôraznom 
dohovore trénera Kežmarku 
však od druhej štvrtiny pre-
vzali opraty zápasu do rúk 
Kežmarskí basketbalisti, keď 
v druhej štvrtine dovolili dať 
hráčom domáceho celku iba 

štyri body. Získaný náskok si 
už do konca zápasu ustrážili 
a zápas doviedli do víťazného 
konca. V druhom zápase už 
hotia z Kežmarku dominova-
li a počas celého priebehu.

V domácom dvojzápase s 
Levočou si hlavne v prvom 
stretnutí vybrali Kežmarča-
nia slabšie chvíľky. Hostia z 
Levoče si vybudovali mier-
ny náskok, ktorý si udržiava-
li až do 37. minúty (42:52). Po-
sledné tri mnúty však zvládli 
kežmarskí basketbalisti bra-
vúrne a zápas otočili nako-
niec vo svoj prospech. V dru-
hom stretnutí už Kežmarča-
nia dominovali a nepripusti-
li žiadnu drámu.

Výsledky: BK Poprad B – 
Kežmarok 67:75 (25:20, 4:18, 
22:19, 16:18) a 61:77 (15:27, 
21:16, 11:16, 14:18). Kežmarok 
– BK SO Levoča 57:54 (13:14, 
10:13, 12:12, 22:15) a 82:59 
(18:11, 21:15, 20:14, 23:19).

Kežmarčania sú v neúpl-
nej tabuľke na treťom mieste. 
Najbližší dvojzápas odohrajú 
na palubovke Košíc 5. alebo 
6. februára s mužstvom Slá-
via TU Košice.                  (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Hokejbal

Tatranská extraliga seniori hokejbalový štadión 29. 1., 13.00 Sp. Belá – Rats KK

Tatranská extraliga seniori hokejbalový štadión 30. 1., 10.00 Sp. Belá – Prešov

Tatranská extraliga seniori hokejbalový štadión 5. 2., 13.00 South Park KK – KE Youth

Tatranská extraliga seniori hokejbalový štadión 6. 2., 12.00 Rats KK – KE Old boys

Šach
2. liga Dom stretávania KdV 5. 2., 10.00 h Kežmarok B – Margecany

2. liga Dom stretávania KdV 6. 2., 9.00 h Kežmarok B – 1. ŠK Košice

Volejbal 1. liga juniorky športová hala 5. 2. od 11.00 h Kežmarok – Zvolen

V druhom dvojkole naj-
vyššej súťaže šachových 
družstiev odohrali kežmar-
skí šachisti na domácich ša-
chovniciach. Tentoraz netra-
dične na pôde mestského úra-
du. Všetkých šestnásť partií 
sa prenášalo online na webo-
vú stránku šachového zväzu, 
takže obidva zápasy si mohli 
vychutnávať všetci šachoví 
priaznivci.

V sobotu naši šachisti ne-
stačili na nabitú súpisku 
z Trenčína, no v nedeľu už 
slávili v súťaži prvé body, keď 
v šesťbodovom zápase pora-
zili najtesnejším rozdielom 
Dubnicu nad Váhom. Poteši-
teľné je, že o prvý trojbodový 
zápis do tabuľky sa zaslúžili 
aj kežmarskí hráči, keď v ne-
deľnej zostave ich hralo z 8 
šachistov päť.

3. kolo: ŠK Dunajská Stre-
da - ŠK Modra 5,5:2,5, ŠK Prie-
vidza - ŠK Slovan Bratisla-
va 4,5:3,5, TJ Slávia TU Koši-
ce - ŠK Caissa Čadca 3:5, Zem-
plín Michalovce - INBEST 
Dunajov 3:5, BŠK Edymax Bar-
dejov - ŠKŠ Dubnica n/V 3:5.

Kežmarskí šachisti bodovali v extralige

Muži, I. liga
Líder tabuľky potvrdil 

svoje postavenie.
Kežmarok - Vranov nad 

Topľou 0:3 (-14, -19, -19), 0:3 
(-13, -18, -22). 
1. Vranov n/T  20  56:15  38
2. Revúca  20  42:30 32
3. Sobrance  20  33:42  29
4. Stropkov  18  32:38  25
5. Kežmarok  18  13:51  20

Ženy, I. liga
Aj v oslabenej zostave do-

kázali Kežmarčanky vyhrať 
všetky štyri zápasy.

Tvrdošín - Kežmarok 2:3 
(-23, 16, -22, 19, -3), 1:3 (-9, -20, 
11, -24). Kežmarok - Kysucké 
Nové Mesto 3:1 (22, -23, 20, 
22), 3:0 (21, 17, 16).
1. Kežmarok  20  60:12  40
2. Brezno  18  39:32  28
3. Martin  18  37:33  28
4. Kysucké NM  20  29:50  26
5. Tvrdošín  20  18:56  22

Juniorky, I. liga
Dve hladké víťazstvá s po-

sledným družstvom tabuľ-
ky a dve prehry s lídrom ta-
buľky.

Kežmarok - Žilina 3:0 (21, 
16, 14), 3:0 (12, 10, 20). Vranov 
- Kežmarok 3:0 (14, 16, 21), 3:0 
(9, 28, 20).                          (ph)
1. Vranov  18  42:19  32
2. Poltár  16  45:9  31
3. Lipt. Hrádok  18  42:21  31
4. Zvolen  18  39:26  30
5. Krupina  18  34:33  26
6. Žiar n/H  18  30:32  26
7. Spiš. N. Ves  18  23:38  25
8. Kežmarok  18  14:48  20
9. Žilina  18    8:51  19

MŠK KdV Kežmarok - ŠK 
Trenčín 2:6 (Meszaros 1, E. 
Hagara ml. 0, Michenka 0, 
Druska 0, Peterson 0, M. Ha-
gara 0, Seelinger 0, L. Tropp 1).

4. kolo: Dun. Streda - Slo-
van Bratislava 5:3, Prievidza  
- Modra 2,5:5,5, Košice - Du-
najov 4,5:3,5, Michalovce - 
Čadca 2,5:5,5, Bardejov - Tren-
čín 5,5:2,5. 

MŠK KdV Kežmarok - 
ŠKŠ Dubnica n/V 4,5:3,5 
(Meszaros 0, E. Hagara ml. 
0.5, Michenka 1, Druska 1,  
M. Hagara 0.5, Seelinger 1, F. 
Tropp 0, L. Tropp 0.5).     (ph)

1. Prievidza  4   23,0  12 
2. Čadca  4  19,5  12 
3. Trenčín  4  21,5  10 
4. Dun. Streda  4  20,5  10 
5. Dunajov  4  18.5    9 
6. Dubnica n/V  4  15,0    6 
7. Slovan BA  4  17,5    4 
8. Košice  4  13,5    4 
9. Kežmarok  4  12,5    3 
10. Bardejov  4  12,5    0 
11. Modra  4    9,5    0 
12. Michalovce  4    8,5    0

Úvodným zápasom sa za-
čala jarná časť Tatranskej ho-
kejbalovej extraligy. 

South Park Kežmarok – 
Bardejov 12:2 (2:0, 3:1, 7:1). 
Góly Kežmarku: K. Jankura, 
Cvaniga 3, Dáv. Glevaňák, Ša-
liga 2, Varga, Marcinek.   (ph)
1. Košice old boys  4  26:10  12
2. Prešov  5  29:20    9
3. Rats Kežmarok  3  18:13    9
4. South Park KK  4  24:12    8
5. Košice Youth  4  18:21    5
6. Bardejov  6  17:43    2
7. Spišská Belá  4  16:29    0 


