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Číslo: 6 Ročník: XIX. 23. marec 2011      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel Škoda

VŠETKO, ČO PATRÍ K RODINE

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Fabia Combi, Roomster a Yeti :  4,2-6,8 l/100 km, 109-159 g/km. Ilustračné foto.

AKČNÉ MODELY ŠKODA 

S CENOVOU VÝHODOU 

AŽ DO 1 950 €

www.skoda-auto.sk

Doprajte teraz sebe a svojej rodine akčné 
modely Škoda Family s bohatou výbavou.

- klimatizácia
- 15“ hliníkové kolesá
- rádio/CD, MP3 vrátane 8 reproduktorov
- elektrické ovládanie okien a spätných zrkadiel
- alarm s centrálnym zamykaním a diaľkovým ovládaním
- palubný počítač MaxiDOT
- kožený volant, malý kožený paket
- 4 airbagy, ABS, MSR, Dual Rate
- a ďalšie prvky komfortu a funkčnosti

Napríklad Škoda Fabia Combi Family Plus 
s cenovou výhodou až do 1 950 € s výbavou:

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

Mestské kultúrne  
stredisko pozýva

„Dňa 18. 1. 2011 nájomca 
Štátne lesy TANAPu v Tatran-
skej Lomnici doručili prenajíma-
teľovi Mestu Kežmarok písom-
nú výpoveď z nájomnej zmlu-
vy s ukončením nájmu dňom 31. 
marca 2011. Pri vzájomnom ro-
kovaní štatutárnych zástupcov 

zmluvných strán nájomca svo-
je rozhodnutie zdôvodňoval vý-
sledkami auditu, ktorý vykonal 
jeho zriaďovateľ Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR,“ píše sa 
v dôvodovej správe, ktorú 
predložili Mestskému zastu-
pitelstvu v Kežmarku Eko-

Mestské lesy v Tatrách bude spravovať mesto
Po osemnástich rokoch obhospodárovania kežmarských 

lesov zo strany Tatranského národného parku, vypovedal 
TANAP mestu Kežmarok zmluvu. Jej následkom je založe-
nie novej mestskej „eseročky“ Lesy města Kežmarok. 

nomické a majetkovopráv-
ne oddelenie Mestského úra-
du v Kežmarku. Na základe 
týchto skutočností zvolal pri-
mátor města Igor Šajtlava mi-
moriadne zasadnutie mest-
ského zastupitelstva, kterého 
cieľom bolo založenie společ-
nosti Lesy města Kežmarok, 
ktorá bude správu kežmar-
ských lesov v nasledujúcom 
období vykonávať. 

Poslanci na zasadnutí dňa 
10. marca 2011 vznik spo-
ločnosti schválili. Nečakané 
zmeny v správe mestských le-
sov však umožnia mestu sa-
mostatné rozhodovanie o na-
kladaní so svojím lesným ma-
jetkom, oprávnenosť čerpať 
prípadne dotácie z fondov 
Európskej únie, alebo z iných 
zdrojov a tiež neodvádzať 
štátu dane v prípade zisku z 
hospodárenia v lesoch a daň 
z prenájmu lesného majetku. 

T/F Adriana Saturyová
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Vo štvrtok 10. marca 2011 
sa uskutočnilo v zasadačke 
mestského úradu mimoriad-
ne zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku. Po-
slanci na ňom o.i. chválili tie-
to uznesenia:

MsZ schvaľuje
- použitie rezervného fon-

du vo výške 1 066 771 eur na 
financovanie nasledovných 
kapitálových výdavkov – viď 
tabuľka.

MsZ berie na vedomie
- správu o ukončení nájom-

nej zmluvy 1/2007/OM zo dňa 
29. 12. 2006 o užívaní lesného 
majetku mesta v k.ú. Tatran-
ská  Lomnica, uzavretú me-
dzi prenajímateľom mestom 
Kežmarok a nájomcom Štát-
nymi lesmi Tatranského ná-
rodného parku v Tatran-
skej Lomnici, dňom 31. mar-
ca 2011 a presun činnosti spo-
jených s obhospodarovaním 
mestských lesov do spoloč-
nosti Lesy mesta Kežmarok, 
s.r.o., v ktorej bude mať mesto 
Kežmarok 100 % -ný podiel.

MsZ schvaľuje
- založenie obchodnej spo-

ločnosti Lesy mesta Kežma-
rok, s.r.o., so sídlom Vyso-
ké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12019, za účelom zabezpeče-
nia výkonu odbornej starost-
livosti o lesy mesta Kežmarok 
na území TANAPu, pričom 
peňažný vklad mesta Kežma-
rok ako jediného spoločníka 
spoločnosti Lesy mesta Kež-
marok , s.r.o., so sídlom Vy-
soké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12019, do jej základného ima-
nia je vo výške 52 749 eur.

- Ing. Miroslava Horvátha 
za prvého konateľa spoloč-
nosti

- za prvých členov do-
zornej rady spoločnosti: Ing. 
arch. Jozefa Figlára, Ing. Mi-
roslava Karpiša, Ing. Agátu 
Perignáthovú

- Zakladateľskú listinu 
o založení spoločnosti s ru-
čením obmedzeným jediným 
zakladateľom podľa predlo-
ženého návrhu.

MsZ rozhoduje
- v zmysle ustanovenia § 

9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku ob-
cí v znení neskorších pred-
pisov, že prenájom pozem-
kov – lesného majetku mesta 

Poslanci mesta zasadali mimoriadne

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie 36 500
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 35 000
Prvok 5.1.2 Kamerový systém 3 000
Podprog 5.2 Civilná ochrana 20 000
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu 68 406
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 47 671
Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest 190 000
Prvok 7.1.2 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 53 000
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 8 400
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času 185 500
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 10 700

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 159 883
Prvok 10.4.5 Kultúrno-športový areál 130 000
Projekt 11.3.3 Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu 5 000
Podprog 12.7 Cintorínske služby 30 000
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov 83 711

 SPOLU 1 066 771

Kežmarok na území TANAP-
-u spoločnosti Lesy mesta 
Kežmarok, s.r.o. je prípadom 
hodným osobitného zrete-
ľa z dôvodu, že ide o nájom-
cu, ktorého zriaďovateľom je 
mesto Kežmarok a ktorý bol 
zriadený za účelom obhospo-
darovania lesného majetku 
mesta Kežmarok

MsZ schvaľuje
bezplatný prenájom lesné-

ho majetku mesta Kežmarok 
– pozemkov, lesných skladov, 
lesných ciest, zvážnic a chod-
níkov na území Tatranského 
národného parku, nachádza-
júcich sa v katastrálnych  úze-
miach:

Tatranská Lomnica – zapí-
sané na LV 346 pre obec a k.ú. 
Tatranská Lomnica, Mlynče-
ky – pozemky KN-E 3528/6, 
3528/7, 3590/1, 3590/2, 3911, 
3914, 6343, 6527, 6538 a Stráne 
pod Tatrami- pozemky KN-E  
960/101, 962/101, 1812 v celko-
vej rozlohe 3329 6796 m2 pre 
Lesy mesta Kežmarok , s.r.o., 
so sídlom Vysoké Tatry, Kež-
marské Žľaby 12019, na dobu 
neurčitú.

MsZ rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku ob-
cí v znení neskorších pred-
pisov, že prenájom objektu 
Kežmarské Žľaby 12030, Vy-
soké Tatry – Hájenka Pokriv-

ník a hospodárskej budovy 
a garáže Jozefovi Michaláko-
vi a manž. je prípadom hod-
ným osobitného zreteľa z dô-
vodu, že ide o nájomcov, kto-
rí objekt dlhodobo užívali 
pred reštitúciou vlastnícke-
ho práva mesta Kežmarok 
v r. 1993 a až do súčasnosti 
objekt užívajú

MsZ schvaľuje
prenájom objektu Vysoké 

Tatry, Kežmarské Žľaby, čs. 
12030 – Hájenka Pokrivník 
a hospodárskej budovy a ga-
ráže Jozefovi Michalákovi 
a manž., bytom Vysoké Tatry, 
Kežmarské Žľaby 12030, na 
dobu do 31. 12. 2012 

MsZ rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, 
že prenájom objektu Kežmar-
ské Žľaby 12029, Vysoké Tatry 
– Hájenka Stežky a hospodár-
skej budovy Štefanovi Žiako-
vi a  manž. je prípadom hod-
ným osobitného zreteľa z dô-
vodu, že ide o nájomcov, ktorí 
objekt dlhodobo užívali pred 
reštitúciou vlastníckeho prá-
va mesta Kežmarok v r. 1993 
a až do súčasnosti objekt uží-
vajú

MsZ schvaľuje
prenájom objektu Vysoké 

Tatry, Kežmarské Žľaby, čs. 
12029 – Hájenka Stežky a hos-
podárskej budovy Štefanovi 
Žiakovi a manž., bytom Vy-
soké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12029, na dobu do 31. 12. 2014.

Pavol Humeník

Použitie rezervného fondu mesta
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Jednou zo 48 nemoc-
níc, ktoré boli v uplynulých 
dňoch obdarované Nadáciou 
Križovatka je aj Nemocni-
ca Dr. Alexandra v Kežmar-
ku, konkrétne jej Novorode-
necké oddelenie. To obdržalo 
z rúk riaditeľky nadácie Ta-
tiany Tomasch a manažerky 
Veroniky Péderovej dva mo-
nitorovací systémy Babysen-
se II, určené na monitoring 
prevažne rizikových novoro-
dencov a dojčiat. Okrem hod-
notného daru získalo oddele-
nei tri takéto prístroje určené 
(za poplatok) na požičiava-
nie do domácího prostredia. 
„Za dar nadácii úprimne ďaku-
jeme a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu a chvíle, kedy sa nám 
naše cesty zase skrížia s Križo-
vatkou. Takmer každé dieťa, kto-
ré liečime napr. pre hyperbiliru-
binémiu fototerapiou, je monito-
rované počas liečby práve moni-
torom dychu. V minulosti sme 
mali dva takéto prístroje, teraz 
máme vďaka nadácii ďalšie dva, 
ktoré môžeme používať aj na 
detskom aj na novorodeneckom 
oddelení,“ povedala o návště-

Dar novorodeneckému oddeleniu
Prístroje na kontrolu dychu pomôžu najmenším

Prístroj Babysense II nemôže predísť nepravidelnému dychu či je-
ho zastaveniu, ale účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie a varuje 
rodiča alebo zdravotnícky personál v prípade ohrozenia dieťaťa. Preto 
je veľkým pomocníkom v starostlivosti o dieťa či už v zdravotníckom 
zariadení alebo doma. Vďaka Nadácii Križovatka pribudli do kežmar-
skej nemocnice aj tri prístroje, ktoré si môžu rodičia zapožičať domov.

vě v kežmarskej nemocnici  
MUDr. Zuzana Seligová.

Nadácia Križovatka je mi-
movládna nezisková orga-
nizácia, ktorá vznikla v ro-
ku 2008 za účelom pomoci 
deťom ohrozených „Syndró-
mom náhleho úmrtia doj-

čiat (SIDS)“.Zaoberá sa touto 
problematikou ako jediná v 
Slovenskej republike. Za ob-
dobie svojho pôsobenia, sa 
nadácii podarilo darovať mo-
nitory Babysense II oddele-
niam nemocníc vo všetkých 
regiónoch Slovenskej republi-

ky a v tomto úsilí stále pokra-
čuje. Cieľom nadácie  je daro-
vať všetkým detským a novo-
rodeneckým oddeleniam ako 
aj jednotkám intenzívnej sta-
rostlivosti v celej SR potreb-
né množstvo monitorov dy-
chu. Finančné prostriedky na 
zakúpenie monitorov získava 
od sponzorov, rodičov a pri-
spievateľov vo verejnej zbier-
ke.

„Hodnota daru je dvesto eur. 
Doteraz sa nám podarilo obda-
rovať 48 nemocníc, v nasledu-
júcich týždňoch či mesiacoch by 
sme chceli obdarovať ďalšie. Do 
projektu zapožičiavania monito-
rov mamičkám na domáce použi-
tie je zapojených celkovo 31 ne-
mocníc,“ povedala pre Noviny 
Kežmarok manažerka nadá-
cie Mgr. Veronika Péderová.

Hoci prístroj nemôže pre-
dísť nepravidelnému dychu či 
jeho zastaveniu, ale účinne a 
spoľahlivo kontroluje dýcha-
nie a varuje rodičov a zdra-
votnícky personál v prípade 
ohrozenia dieťaťa. 

Adriana Saturyová, 
foto archív NsP

Byty na predaj – tak hlásal 
donedávna nápis na rozosta-
vanom, 27-bytovom dome na 
Weilburskej ulici, ktorý mala 
pôvodne postaviť spoločnosť 
Pienstav. Jej zámerom bolo 
postaviť bytovku s dvadsiati-
mi siedmymi bytmi, ktoré by 
bolo možné odkúpiť do osob-
ného vlastníctva.

Údajne finančné problémy 
a malý záujem zo strany Kež-
marčanov spôsobili, že by-
tovka sa dočkala iba niečo vy-
še metra vysokého múru, kto-
rý navyše vlani poškodila jú-
nová povodeň. 

Zaujímali sme sa o aktuál-
ny stav chátrajúcej stavby na 
sídlisku Juh. Jej novým majite-
ľom je podľa katastra spoloč-
nosť Skrutkáreń Exim zo Sta-
rej Ľubovne. S otázkou, aké 
plány má táto spoločnosť s ro-
zostavanou bytovkou, sme sa 

obrátili na jedného zo zástup-
cov spoločnosti, Ing. Antona 
Šlachtovského. Podľa jeho slov 
má spoločnosť záujem do-
končiť stavbu a odpredať by-
ty podľa prvotných zámerov. 
Časový horizont však spoloč-
nosť nevie predpokladať.

Jedným zo zámerov mesta 
Kežmarok bolo tento objekt 
odkúpiť a dostavať. 

„Súčasná priemerná ce-
na švorcového metra bytu, kto-
ré stavia město Kežmarok, je 
830 eur. Pri zachovaní cca 60 m2 
podlahovej plochy bytu, by bol 
záujem o takéto byty – s mož-
nosťou odkúpenia do osobného 
vlastníctva,“ hovorí Ing. Šte-
fan Zima z Mestského úradu 
v Kežmarku (chce sa mi na-
plať, že ste stáli pri zrode by-
toviek, ktoré sa začali stavať 
od roku 1999).

T/F Adriana Saturyová

Chátrajúcu bytovku 
plánuju dokončiť
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Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., 
Banská Štiavnica

Odštepný závod Košice
Správa Povodia Dunajca a Popradu Poprad

oznamuje
širokej verejnosti (majiteľom studní),  

že pri príležitosti Svetového dňa vody 
vykoná bezplatnú analýzu  

obsahu dusičnanov 
v osobne prinesených vzorkách vôd. 

Pre analýzu je potrebné priniesť  
100 ml vzorky vody.

Príjem vzoriek bude 5. apríla 2011 
v Kežmarku, Huncovská 1 (Obvodný úrad ŽP)

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Popradský policajný vyšet-
rovateľ vzniesol dňa 11. mar-
ca 2011 obvinenie pre zločin 
nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s ni-
mi 55-ročnému mužovi z Vy-
sokých Tatier, okr. Poprad.  

Obvinený muž v období 
najmenej od 28. 1. 2011 do 11. 
3. 2011 si zadovážil, prechová-
val a následne predával prá-
šok v zatavených injekčných 
striekačkách s obsahom me-
tamfetamínu, ako aj rastlin-
nú sušinu konope s obsahom 
THC. Drogy prechovával 
v jednej z izieb v starej čas-
ti nemocnice v Novom Smo-
kovci. Pri domovej prehliad-
ke tam policajti našli plastovú 
injekčnú striekačku s kryšta-
lickou látkou, 0,7 l sklenenú 
fľašu so sušeným rastlinným 
materiálom, štyri igelitové 
sáčky so sušeným rastlinným 
materiálom, plastové vedier-
ko, v ktorom bolo 37 igelito-
vých sáčkov so sušeným rast-
linným materiálom, ale aj di-
gitálnu váhu rôzne iné veci 
súvisiace s drogovou trest-
nou činnosťou. Nájdené veci 
boli zaistené a zaslané na ex-
pertízu. Na základe predbež-
ného skúmania bolo zistené 
že v sklenenej flaši sú vrchol-
ky rastliny konope o celko-
vej hmotnosti 34,12 g, z ktorej 
by bolo možné pripraviť naj-

menej 254 obvykle jednora-
zových dávok a plastové ve-
dierko obsahuje tiež vrcholky 
rastliny konope po 37 sáčkov 
o celkovej hmotnosti 170,24 
g, z ktorej by bolo možné pri-
praviť najmenej 1 243 obvykle 
jednorazových dávok. 

V ten istý deň obvinili po-
pradskí policajti z drogovej 
trestnej činnosti aj 34 ročného 
muža z Kežmarku.  

Obvinený Kežmarčan si 
v období najmenej od januá-
ra 2011 do 11. 3. 2011 zadová-
žil, prechovával a aj predá-
val rastlinnú sušinu konope 
s obsahom THC. Drogu pre-
chovával na prevádzke istého 
kežmarského rýchleho občer-
stvenia a donáškovej služby. 
Počas vykonania prehliad-
ky iných priestorov, ohliad-
kou osobného auta a taktiež 
dobrovoľným vydaním veci 
policajti u neho zaistili plas-
tové vedro v ktorom boli su-
šené rastliny, igelitový sáčok 
s rastlinnou sušinou, plecho-
vú krabičku so 7 igelitovými 
sáčkami s rastlinnou sušinou, 
plastovú zatavenú striekač-
ku s bielou kryštalickou lát-
kou, plastovú guličku s obsa-
hom hnedej hrudky, ale aj vá-
hy, fajky a rôzne iné veci sú-
visiace s drogami. Tieto boli 
zaistené a zaslané na exper-
tízu. Na základe predbežné-
ho skúmania bolo zistené, že 
v plastovom vedre sa nachá-

Zadržaní pre drogy
dzajú sušené vrcholky rast-
lín konope o celkovej hmot-
nosti 119,25 g, pričom z tohto 
množsva by bolo možné pri-
praviť najmenej 497 obvykle 
jednorázových dávok drogy. 

Policajti oboch obvinených 
zadržali a umiestnili do ce-

ly policajného zaistenia. Po 
vznesení obvinenia bol na 
nich spracovaný návrh na 
vzatie do väzby.

Na oboch prípadoch spo-
lupracovali popradskí krimi-
nalisti s policajtmi z úradu 
boja proti organizovanej kri-
minalite.    

Daniel Džobaník, 
foto KR PZ
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Schola humanitatis pri SOŠ Garbiarska 1, mesto Kežmarok, 
Štefánikova spoločnosť na Slovensku,  

obdivovatelia M. R. Štefánika

vás pozývajú na

XXV. Tatranský večer
Milan Rastislav Štefánik  

– astronóm, politik, cestovateľ

6. apríla 2011 (streda) o 18.30 h
v spoločenskej sále SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok

Program:  
Premietanie dokumentov o tragickej smrti M. R. Štefánika

Astronomická expedícia M. R. Štefánika na Tahity  
a súčasné cestovateľské aktivity po jeho stopách  

– dokumentárny film

Vstup voľný.

Po voľbách, ktoré sa na 
Valnom zhromaždení usku-
točnili, ostal predsedom spol-
ku jeho zakladateľ a duša doc. 
Ivan Chalupecký. Jeho pod-
predsedom sa stal Kežmar-
čan Mgr. Miroslav Števík. Vo 
výbore ďalej pracuje Mgr. Eri-
ka Cintulová, riaditeľka kež-
marského múzea a náhrad-
ník Mgr. Milan Choma. Spo-
lok má 339 aktívnych členov, 
z toho vyše 20 Kežmarčanov.

V programe zhromažde-
nia odznela zaujímavá pre-
zentácia PhDr. Zuzany Kol-
lárovej, PhD o živote a diele 
kežmarského študenta, zakla-
dateľa tatranských zimných 
športov a významného leká-
ra dr. Michala Guhra. V plá-
ne prác bola schválená okrem 
iného aj spoluúčasť spolku na 
konferencii - Historik Jozef 
Špirko a filozof Ladislav Ha-
nus (UNESCO), ktorá bude v 
Kežmarku. Spolupracujúcim 
subjektom konferencie bude 
kresťanské občianske zdru-
ženie Domov v Kežmarku, 
Mesto Kežmarok, Rímsko-ka-

tolícky farský úrad Kežmarok 
a Kňazský seminár J. Vojtašá-
ka v Spišskej kapitule.

Významný cirkevný histo-
rik Jozef Špirko pôsobil v Kež-
marku ako kaplán v r. 1920 – 
27 a zároveň ako učiteľ nábo-
ženstva na našom nemeckom 
evanjelickom gymnáziu. Z je-
ho iniciatívy a náročnej orga-
nizátorskej aktivity vzišlo v 
r. 1927 Memorandum čs. vlá-
de na zriadenie paralelných 
tried, neskôr Slovenského 
štátneho gymnázia. Memo-
randum podpísané väčšinou 
slovenskými rímsko-kato-
líckymi kňazmi, vplyvnými 
štátnymi úradníkmi, ale aj 
gazdami a podnikateľmi z 
Kežmarku a okolia, bolo ešte 
v r. 1927 zrealizované. V skrá-
tenej verzii ho uvedieme v 
jednom z ďalších čísel novín 
KEŽMAROK. Našiel som ho 
v Diplomovej práci Mgr. Má-
rie Pirkovskej a jeho pravdi-
vosť potvrdili viacerí histo-
rici.

Aj Ladislav Hanus, kres-
ťanský filozof svetového me-

Spišský dejepisný spolok a jeho aktivity
V popradskom múzeu sa 12. marca 2011 uskutočnilo Val-

né zhromaždenie Spišského dejepisného spolku. Kolektív-
nym členom tohto spolku, svojho druhu ojedinelého a reno-
movaného, je aj mesto Kežmarok.

na, ocenený dokonca UNE-
SCOm, mal blízky vzťah ku 
Kežmarku. Ako kaplán v r. 
1937 – 38 a potom už ako dô-
chodca. Mnohí Kežmarčania 
s na neho celkom živo pamä-
tajú. 

Obom kňazom sa odhalí 
na budove rímsko-katolícke-
ho farského úradu v Kežmar-
ku pamätná tabuľa a zhodno-
tí sa ich život a dielo na pri-
pravovanej konferencii v júni 
tohto roku.

Je potešiteľné aj to, že obaja 
kňazi boli učiteľmi nábožen-
stva rímsko-katolíckych štu-
dentov na evanjelickom lýceu 
v Kežmarku. Veď takto začí-
na aj etapa štúdia vzájomnos-
ti duchovných osobností tej-
to školy národov a konfesií. V 
súčasnosti už druhý rok roz-
víja so spolkom myšlienku 
vzájomnosti aj Genersichov-
ská spoločnosť v Budapešti.

Pripravované podujatia 
tak odkryjú ďalšiu stránku 
našej neznámej histórie. Ob-
čianskemu združeniu Do-
mov, SDS a všetkým spolu-
pracujúcim subjektom želá-
me veľa šťastia a entuziazmu 
k príprave týchto podujatí. 

Milan Choma
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PRED S TAVU JEME  VÁM  K E ŽMARSK ÝCH  PO S L A NCOV

1. Vek
Narodil som sa v apríli 

1968 – teda mám takmer 43 
rokov.

2. Zamestnanie
Od roku 1993, kedy som 

ukončil Fa-
kultu archi-
tektúry pra-
cujem ako 
architekt, od 
roku 1998 
ako autori-
zovaný ar-
chitekt – 
člen Sloven-
skej komory 
architektov. 
V roku 1995 
som si za-
ložil vlast-
ný architek-
tonický ate-
liér . Mojou 
hlavnou čin-
nosťou je navrhovanie sta-
vieb a architektonické pora-
denstvo. V neposlednom rade 
sa venujem aj výkonu činnos-
ti stavebného dozoru. 

3. Rodina
Som ženatý s manželkou 

Zuzanou máme tri deti: Ma-
túša, Katarínu a Máriu.

4. Voľný čas
Podstatnú časť voľného ča-

su venujem  práci okolo do-
mu a záhrady. Mojou záľubou 
je chov papagájov a poľovníc-
tvo.

5. Obľúbený film, alebo 
kniha

Mám rád filmy dobrodruž-
né, akčné, historické a príro-
dopisné. (Gladiátor)

Ing. Jozef Figlár – volebný obvod č. 2

6. Obľúbené jedlo
Mám rád bryndzové piro-

hy, jedlá z diviny.

7. Hudba, ktorú počúvam, 
ak počúvam hudbu.

Rád počúvam modernú 
hudbu súčasnú, ale aj hudbu 
80-tych rokov (Bad Boys Blue, 
Alphaville). Zároveň si ale aj 
vychutnám chrámovú a orga-
novú hudbu.

8. Životné krédo alebo zá-
sady

Viera v Boha, rodina ako 
základ,práca,úsmev.

9. Prečo 
som šiel/šla 
do komunál-
nej politiky

Komunál-
nu politiku 
beriem ako 
živý záu-
jem o mesto, 
v ktorom 
som sa naro-
dil a v kto-
rom žijem. 
O aktivity vo 
vyššej poli-
tike nemám 
záujem. 

10. Ako vnímam volebný 
obvod, ktorý zastupujem

Ako súčasť mestského or-
ganizmu, ktorý treba vylep-
šovať a zdokonaľovať.

11. Čo by som rád/ra-
da realizova/zrealizova-
la počas pôsobenia vo 
funkcii poslanca MsZ v 
Kežmarku

Už piate volebné ob-
dobie sa venujem staveb-
nej oblasti mesta, ktorú 
sa snažím v rámci mož-
ností mestského zastupi-
teľstva vylepšovať v du-
chu hesla – Prostredie vy-
chováva.

12. Čo sa mi na Kež-
marku páči

Na našom meste sa mi 
páči hlavne jeho univer-
zálnosť a priestorovo-funkč-
ná všestrannosť. Kežmarok 
má bohatú históriu a kultúr-
ne zázemie, možnosti pre bý-
vanie a prácu, šport a voľno-
časové aktivity, peknú okolitú 
prírodu a dostupnosť Vyso-
kých Tatier. Tieto skutočnos-
ti treba len vylepšovať, zdo-
konaľovať a vzájomne kon-
solidovať. Všetko to zhrniem 
do sloganu – Kežmarok, pek-
né mesto.

13. Čo by som v Kežmar-
ku v budúcnosti rád videl

Všeobecný poriadok, čis-
totu, fungujúci systém a spo-
kojných ľudí.

Kontakt: jfiglar@stonline.
sk, 0905 321 229, www.archi-
tekt-figlar.sk 
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V utorok 8. marca sa usku-
točnil v Bratislave štvrtý roč-
ník celoslovenskej súťaže 
Sestra roka 2010. V kategó-
rii „Sestra roka – manažér-
ka“ do finále postúpila spo-
medzi 17 nominovaných sú-
ťažiacich z celého Slovenska 
Mgr. Janka Bartková, ktorá 
pôsobí v kežmarskej nemoc-
nici na poste námestníčky pre 
ošetrovateľstvo. Na slávnost-
nom galavečere v priestoroch 
divadla Nová scéna sa zú-
častnila premiérka Iveta Ra-
dičová, manželka preziden-
ta pani Gašparovičová a mi-
nister zdravotníctva MUDr. 
Ivan Uhliarik, ktorí sestrám 
finalistkám osobne odovzda-
li ocenenia.  Poslaním súťa-
že Sestra roka je zvýšiť spo-
ločenskú prestíž ošetrovateľ-
skej profesie na Slovensku 
a morálne oceniť nenahradi-
teľnú prácu sestier.

Mgr. Janka Bartková pra-
cuje vo vedúcej funkcii ná-
mestníčky pre ošetrovateľ-
stvo v už od roku 1993 a do 
súťaže ju nominovali nielen 
vedúce sestry kežmarskej ne-
mocnice, ale aj predsedníc-
tvo Asociácie agentúr domá-
cej ošetrovateľskej starostli-
vosti v SR. 

Z nominačného formulára 
citujeme: „Sestry v kežmar-
skej nemocnici si v roku 1993 
v tajnom hlasovaní zvolili za 
vedúcu sestru pani magister-
ku Janku Bartkovú. Bolo to 
práve v čase, keď sa v dôsled-
ku odštátňovania ambulant-
nej starostlivosti stali sestry 
nadbytočnými. Prvým ma-
nažérskym úspechom pani 
Bartkovej bolo, že ani jedna 
sestra z kežmarskej nemoc-
nice nemusela byť prepuste-
ná: pri NsP Kežmarok zria-
dila štátnu agentúru domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 
(ADOS), kde našli uplatnenie 
nielen všeobecné ale aj det-
ské sestry. Pomohla tak nie-
len sestrám k udržaniu pra-
covného miesta, ale najmä 
pacientom v spádovej oblasti 
okresu Kežmarok. 

Začala aktívne pracovať 
ako členka Asociácie ADOS 

v Slovenskej republike, kde 
vo funkcii tajomníčky pô-
sobí nepretržite už štrnásty 
rok. Od začiatku ich existen-
cie agentúry zviditeľňova-
la, propagovala a obhajova-
la činnosť sestier DOS me-
dzi lekármi prvého kontaktu, 
nemocnice, ako aj zdravot-
nými poisťovňami či poslan-
cami Národnej rady SR. Ma-
povala spokojnosť pacientov 
agentúr prostredníctvom do-
tazníka a jeho výsledky vy-
užila na zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb a tiež 
na lepšiu informovanosť pa-
cientskej i zdravotníckej ve-
rejnosti o tejto novej forme 
starostlivosti. Spoluorganizo-
vala odborné podujatia a val-
né zhromaždenia asociácie 
ADOS, kde vždy vedela maj-
strovsky usmerniť a zmierniť 
napäté situácie. Problemati-
ku agentúr rozoberala z via-
cerých hľadísk nielen na ce-
loslovenských a medziná-
rodných odborných poduja-
tiach, ale o téme publikovala 
aj v odborných periodikách 
i regionálnych médiách. 

Ďalšou veľkou témou pro-
fesijného života pani Bartko-
vej je fenomén manažérstva 
kvality zdravotnej starostli-
vosti. Venuje sa mu v rámci 
kumulovanej funkcie referen-
ta kontroly a sťažností a ma-
nažérky kvality kežmarskej 
nemocnice. Aj jej zásluhou 
nemocnica absolvovala v ro-
ku 2010 recertifikačný audit 
bez jedinej nezhody. Nomi-
nujúce vedúce sestry si veľ-
mi cenia, že ich námestníčka 
aktívne podporuje vzdeláva-
nie sestier nemocnice, ale naj-
mä to, že nielen dvere jej pra-
covne, ale aj jej srdce je pre ne 
otvorené kedykoľvek a doko-
rán“.

Prezraďte, ako zvládate 
toľko náročných pracovných 
povinností?

Odpoveď je pomerne jedno-
duchá: keď ráno vstanete a teší-
te sa do práce, tak nie je problém 
veľa vecí riešiť a zvládať.  Samo-
zrejme, sú dni, kedy by som naj-
radšej podľahla sladkému nične-
robeniu a počkala si keď sa prob-

Finalistka celoslovenskej súťaže Sestra roka 
– manažérka z kežmarskej nemocnice

lémy nejako sami vyriešia, ale 
mám rada svoju prácu, nové vý-
zvy  a ľudí okolo seba. Úspechy 
v práci ma tešia a motivujú, ne-
úspechy ma neodrádzajú, učia 
ma k pokore. Rola sestry mana-
žérky je práca v tíme a ja mám 
to šťastie, že mám podporu v ma-
nažmente kežmarskej nemocni-
ce a okolo seba veľa dobrých ko-
legýň a priateľov. Vedúce sestry 
z oddelení sú mojimi „pravými 
rukami“, sestry pri lôžku pa-
cienta alebo na ambulancii den-
ne vykonávajú neľahkú mraven-
čiu prácu pri svojich pacientoch. 
Ani bez ich dennodennej prá-
ce by kežmarská nemocnica  ne-
obhájila certifikát kvality pod-
ľa medzinárodnej normy ISO 
9001:2008.

 V kežmarskej nemocni-
ci riadite najpočetnejšie za-
stúpenú skupinu sestier, 
ošetrovateľov a sanitárov. 
Ako vnímate ich postavenie 
v systéme zdravotnej sta-
rostlivosti?

Práca zdravotníckych pracov-
níkov je práca s ľuďmi a pre ľu-
dí. A hlavne práca sestier si vy-
žaduje nielen zvýšenú fyzickú, 
ale aj psychickú záťaž. Sestry sú, 
bohužiaľ, ešte stále nedostatoč-
ne ohodnotené, či už je to z as-
pektu morálneho, alebo aj finanč-
ného. Je to dlhodobý, systémo-
vý a celoslovenský problém. Aj 
na slávnostnom galavečere od-

znel z úst vrcholových predstavi-
teľov vlády prísľub riešenia eko-
nomických problémov  v rezorte 
zdravotníctva.  Myslím si však, 
že hlavne spokojnosť našich pa-
cientov je určitou formou morál-
neho ohodnotenia práce sestier 
a zamestnancov našej nemocni-
ce. A vďaka aktivitám súčasného 
manažmentu kežmarskej nemoc-
nice je reálny predpoklad, že jej 
existencia nebude ohrozená a bu-
deme tu pre tých, ktorí naše služ-
by najviac potrebujú – pre našich 
pacientov. 

Vyjadrenie manažmen-
tu nemocnice: S Jankou Bart-
kovou som sa zoznámil na 
sklonku roku 2009, kedy som 
sa stal predsedom Správnej 
rady Nemocnice. V tom ob-
dobí bola nemocnica vo veľ-
mi kritickom stave. Bolo po-
treba urobiť niekoľko nepo-
pulárnych opatrení za krát-
ky čas. Ako sa hovorí človeka 
najlepšie spoznáš ako sa cho-
vá v kritickej situácii. A prá-
ve tam som spoznal, že Jan-
ka dokáže veľmi rýchlo po-
chopiť, čo je najlepšie pre pa-
cientov ako aj zamestnancov. 
Bola a je vždy pripravená ro-
biť veci správne a potrebné vo 
svojej odbornosti aj na úseku 
kvality. Som rád, že s ňou mô-
žem spolupracovať a že je sú-
časťou manažmentu nemoc-
nice.              Tomáš Tvarůžek
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Už VI. ročník celosvetové-
ho podujatia World Kidney 
Day 2011 ( ďaľej WKD ), ktorý 
organizuje na všetkých kon-
tinentoch Medzinárodná ne-
frologická spoločnosť a Me-
dzinárodná federácia pre 
výskum obličiek je tradične 
usporiadavaný druhý mar-
cový štvrtok v roku ako ko-
ordinované podujatie uni-
verzitných medicínskych 
pracovísk, tentoraz s aktuál-
nym mottom: „ Chráň svo-
je obličky, šetri svoje srdce“. 
V Slovenskej republike pre-
behol WKD 2011 v Kežmar-
ku v kongresovej sále hote-
la CLUB vo štvrtok 10.mar-
ca 2011 za účasti popredných 
slovenských medicínskych 
kapacít, nefrológov, internis-
tov, iných špecialistov a vše-
obecných lekárov. Kežmarok 
už druhýkrát hostil organi-
začný tím z Univerzity Pav-
la Jozefa Šafárika Košice, kto-
rý charizmaticky vedie dl-
horočný nestor slovenskej 
nefrológie prof. MUDr. Mi-
roslav Mydlík, DrSc. V plnej 
kongresovej sále uvítal prof. 
Mydlík prítomných účastní-
kov podujatia povzbudivými 
slovami profesora De Santa 
z talianskej Neapole, nakoľ-
ko naše podujatie prebieha-
lo v kooperácii s taliansky-
mi nefrológmi. K zdarnému 
priebehu WKD 2011 prispel 
taktiež Mestský úrad Kežma-
rok, účastníkov za mesto pri-
vítal a s históriou i moder-
nou súčasnosťou Kežmarku 
oboznámil primátor Ing. Igor 
Šajtlava. 

Rektor Univerzity P.J. Ša-
fárika prof. MUDr. Ladislav 
Mirossay,DrSc .poďakoval za 
prívetivé privítanie v Kež-
marku a zdôraznil úzku his-
torickú spojitosť medzi ko-
šickou univerzitou a štúdiom 
Pavla Jozefa Šafárika na kež-
marskom evanjelickom lýceu 
v rokoch 1810 -1814. Ńa tieto 
slová nadviazal dekan Lekár-
skej fakulty UPJŠ Košice prof.
MUDr. Leonard Siegfried, 
CSc. keď uviedol, že práve 
v tomto roku oslavuje košic-
ká univerzita okrúhle jubile-
um. Prof. Mydlík odovzdal 
tiež pozdrav od MUDr. Ive-
ty Marinovej, MPH, riaditeľ-
ky Univerzitnej nemocnice L. 
Pasteura Košice. Prezidentka 
Slovenskej nefrologickej spo-
ločnosti prof. MUDr. Viera 
Spustová, DrSc. ocenila boha-
tý program WKD 2011, vyso-
kú účasť135  lekárov a zdra-
votníckych pracovníkov 
i sprievodné aktivity na úze-
mí mesta, zamerané na mera-
nie hodnôt krvného tlaku. 

Podujatie podporil svo-
jou osobnou účasťou i pre-
zident Slovenskej lekárskej 
spoločnosti prof. MUDr. Pe-
ter Krištúfek, CSc., ktorý zdô-
raznil nenahraditeľný výz-
nam vzdelávacích a spolo-
čenských podujatí, aké zor-
ganizoval Spolok lekárov 
MUDr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku na čele s predse-
dom MUDr. Petrom Slovíkom 
v spolupráci s košickými ko-
legami a univerzitou. Za do-
máci organizačný tím sa pri-
hovorila MUDr. Katarína Ja-

Svetový deň obličiek (WKD 2011) v Kežmarku úspešne pokračuje

vorská, vedúca lekárka dia-
lyzačného strediska Dialcorp 
Kežmarok.

V odbornom programe 
okrem slovenských predná-
šok zaznela taktiež prezentácia 
českého hosťa MUDr. Štefana 
Vítka, CSc. z pražského IKEM-
-u, v ktorej analyzoval 20-roč-
né skúsenosti s transplantácia-
mi obličiek v ČR a vyhodno-
til možnosti prežívania trans-
plantovaných obličiek v tele 
príjemcov. Z kežmarských le-
károv predniesli príspevky 
najskôr MUDr. Eva Smreko-
vá z nefrologickej ambulancie, 
keď sa venovala vyšetrovaniu 
obličiek ultrazvukom. Druhú 
prednášku z radov kežmarča-
nov odprednášala MUDr. An-
na Uhrová, ktorá sa venovala 
úlohe psychiatra pri ischemic-
kej chorobe srdca a vysokom 
krvnom tlaku. 

Súčasťou WKD 2011 bo-
li sprievodné podujatia na 
území mesta Kežmarok, kto-
ré prebehli za organizačnej, 
materiálnej a personálnej po-
moci dialyzačného pracovis-
ka Dialcorp v Kežmarku. Cel-
kove na 6-tich  miestach si 
mohli občania nechať zmerať 
hodnoty krvného tlaku a tep, 
pričom tieto výsledky budú 
následne štatisticky spraco-
vané a publikované. Meracie 
miesta v Tescu, Kauflande, 
Obvodnom úrade, Mestskom 
úrade, hoteli Club, lekárni 
Luna a na autobusovej sta-
nici dopĺňala i mobilná mo-
tohliadka, ktorá zrealizovala 
merania v niekoľkých podni-
koch. Celkovo bolo uskutoč-

nené meranie u 552 osôb, pri-
čom práve motohliadka vy-
konala najviac meraní, a to až 
u 157 osôb.

V súčasnosti pracujú na 
dialyzačnom pracovisku 
v Kežmarku 3 lekárky so špe-
cializáciou nefrológia, spo-
ločnosť Dialcorp s.r.o. posky-
tuje dialyzačnú starostlivosť 
toho času  37 pacientom so 
zlyhávajúcimi obličkami, za 
použitia najmodernejšej dia-
lyzačnej techniky. V priebehu 
jedného kalendárneho roka 
kežmarskej dialýze pribudne 
priemerne 12 nových pacien-
tov na dialýzu, rovnaký po-
čet dialyzovaných pacientov 
zomiera na najrôznejšie kom-
plikácie a pridružené ocho-
renia. Na území Prešovské-
ho samosprávneho kraja je ta-
kýchto dialýz celkovo 9, kež-
marská zahájila svoju činnosť 
4. septembra 2006. 

Dôležitým posolstvom 
WKD 2011 pre laickú verej-
nosť je pochopenie dôležitosti 
dokonalej kontroly krvného 
tlaku ošetrujúcim všeobec-
ným lekárom, disciplinované 
dodržiavanie liečebného reži-
mu s reštrikciou soli a pravi-
delné užívanie ordinovaných 
liekov. Iba harmonickou sú-
hrou všetkých ochranných 
vplyvov a faktorov sa poda-
rí skutočne naplniť tohtoroč-
né motto svetového dňa ob-
ličiek: „ chráň svoje obličky, 
šetri svoje srdce“

MUDr. Peter Marko, 
MPH, Spolok lekárov 
MUDr. V. Alexandra 

v Kežmarku

Predsedníctvo podujatia – sprava prof. Krištúfek, prof. Mirossay, 
Ing. Šajtlava, prof. Siegfried, prof. Mydlík.

Publikum 6. svetového dňa obličiek v Kežmarku.
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

25. 3. 2011 (piatok) o 8.15 
hod.

ROZTANCOVANÁ JAR
Výchovný koncert
V MsKS Kežmarok

27. 3. 2011 (nedeľa) o 16.00 
hod.

JACK a FAZUĽKA
Rozprávka v podaní Divadla 

Bez opony z B. Bystrice
V MsKS Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

ACTUAL ART Spiš/Sloven-
sko

Výstava potrvá do 29. mar-
ca 2011.

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Výstava študentských prác 
Výstava prác študentov 

Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku je otvorená od 9. 
marca 2011 do 31. marca 2011.

Druháci Základnej školy, 
Hrad. námestie 38, Kežmarok 
dňa 11. marca  navštívili pri 
príležitosti marca, mesiaca,  
ktorý je venovaný knihám, 
mestskú knižnicu, kde  si teta 
knihovníčka  Janka Belončá-
ková  pre nich pripravila zá-
žitkovou formou sprostred-
kovanú hodinu, na ktorej de-
ťom priblížila a predstavila 
detskú literatúru so zviera-
cou tematikou. Najprv jej žia-
ci porozprávali o svojich do-
mácich miláčikoch, o tom 
ako sa o nich starajú. Potom 
ich vyskúšala  hádankami  o 
zvieratkách. Nedali sa zahan-
biť ani žiaci a hádanky há-
dala aj teta knihovníčka. Tak 
ako to „chodí“ na každom 
vyučovaní, aj tu sa žiaci nie-

čo nové naučili. Z Encyklopé-
die zvierat  sa dočítali o zaují-
mavých rekordoch zo zviera-
cej ríše. A na záver sa dozve-
deli aký nezbedník je opička 
z knihy Zverinec na siedmom 
poschodí. Ukážka sa žiakom 
veľmi páčila, lebo bola zábav-
ná a my sme sa rozhodli, že si 
ju celú prečítame. 

Týmto by sme radi poďako-
vali aj pracovníčkam Mestskej 
knižnice v Kežmarku za alter-
natívne spôsoby vyučovania 
a tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu, lebo zvyšovaním záuj-
mu o knihu môžeme spoločne 
prispieť  k zlepšeniu čitateľ-
skej gramotnosti našich detí.

Mgr. Pisarčíková, 
Mgr. Gemzová, 

Mgr. Lešková

Zážitkové vyučovanie 
v mestskej knižnici

Mesto Kežmarok, Slovenská národná knižnica  
– Slovenské národné literárne múzeum v Martine

vypisujú v rámci 46. ročníka Literárneho Kežmarku
Celoslovenskú literárnu súťaž

žiakov základných škôl v Slovenskej republike
šudentov stredných škôl v Slovenskej republike
a slovenských žiakov a študentov základných  

a stredných škôl v zahraničí

1. kategória (8-roční až 11-roční) – poézia a próza
2. kategória (12-roční až 15-roční) – poézia a próza
3. kategória (16-roční až 18-roční) – poézia a próza

Podmienky súťaže:
Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 
3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normova-
ných strán (30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), kto-

ré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je po-
trebné poslať v 5 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, 
vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. 
Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi 
len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Te-

maticky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

Adresa pre odosielanie prác: 
Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok.

Uzávierka súťaže: 15. apríla 2011.

Vyhodnotenie súťaže: 16. – 17. júna 2011 v Kežmarku
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Festival sa bude konať 
v priestoroch Kaštieľa Stráž-
ky. Pre širokú verejnosť sa bu-
de premietať počas víkendov 
so začiatkom o 18.00 hod.

Program dokumentár-
nych filmov pre širokú ve-
rejnosť:

25. 3. 2011 piatok
18.00 - Čelom k stene
Nemecko, 85 minút, ne-

mecko-české titulky
Výpovede obetí represív-

neho režimu NDR
19.45 - Zem bez ľudí
Grécko, 52 minút, české ti-

tulky
Bránia Masajovia turis-

tom vo výhľade na slony, le-
vy a zebry?

21.00 - Lekcia bieloruštiny
Poľsko, 51 minút, sloven-

ské titulky
Dokument dynamicky 

opisuje ťaživú situáciu v Bie-
lorusku

26. 3. 2011
18.00 - Nenávisť v krvi

Srbsko, 51 minút, české ti-
tulky

Alarmujúci nárast neona-
cizmu v Srbsku

19.00 - Londýnčania
V. Británia, 58 minút, an-

glicko-české titulky
Hľadanie si svojho miesta 

v Londýnskom mravenisku
20.00 - Divadlo bez domo-

va
Austrália, SR, 60 minút, 

anglicko-slovenské titulky
Divadlo ako cesta od pred-

sudkov k inklúzií bezdomov-
cov

21.00 - Deti zo stanice Le-
ningradská

Poľsko, 35 minút, sloven-
ské titulky

Film nominovaný na Os-
kara 2005, ktorý poukazuje 
na komunitu detských bezdo-
movcov, živoriacich na mos-
kovskej stanici.

Vstupné je symbolické 1 
euro.

Kolektív Kaštieľa Strážky

Jeden svet 2010
 V priebehu mesiaca marec 2011 sa v Kaštieli Strážky 

uskutoční regionálny festival dokumentárnych filmov – Je-
den svet 2010, pod záštitou občianskeho združenia Človek 
v ohrození. 

V mesiacoch február a ma-
rec tohoto roku prebiehala 
v Strednej umeleckej škole na 
Slavkovskej ulici v Kežmar-
ku literárno-výtvarná súťaž 
Európa v škole- školské kolo, 
ale aj kolo krajské. Jej 58.roč-
ník sa niesol v znamení mot-
ta: „Dobrovoľnícke hnutie vo 
svete-spolupráca ľudí s vyso-
kou morálkou. Solidarita krá-
ča naprieč kontinentmi.“

Práce študentov, ktorí sa 
zúčastnili školského kola boli 
vystavené na paneloch v spo-
ločenskej miestnosti školy. 
Následne z nich porota vy-
brala štyri výtvarné práce, 
ktoré postúpili do krajského 
kola súťaže, ktorého organi-
zátorom bola tiež SUŠ v Kež-
marku. V školskom kole nás 
reprezentovali predovšetkým 
práce pod vedením učiteliek 
Mgr.Girgášovej, Ing.Vallušo-
vej a Mgr.Srokovej. V literár-
nej časti súťaže do krajského 
kola postúpili dve prozaické 
práce. 7.marca 2011 bola v bu-
dove školy inštalovaná vý-

stava umeleckých prác z ce-
lého Prešovského kraja. Vy-
hodnotenie za prítomnosti 
trojčlennej poroty sa konalo 
v nasledujúci deň pod vede-
ním akademickej maliarky 
Evy Končekovej. Aj členov li-
terárnej poroty čakala neľah-
ká úloha a to prečítať a zhod-
notiť 34 kvalitných literár-
nych prác. Učinili tak počas 
jarných prázdnin v zložení: 
PhDr.Nora Baráthová, PaeDr.
Viera Kaprálová a Mgr.Ele-
na Gančová. Svoje rozhodnu-
tie o umiestnení jednotlivých 
príspevkov zverejnili 7.mar-
ca 2011. O niekoľko dní, pres-
nejšie dňa 10.marca 2011sa za 
prítomnosti víťazov a prizva-
ných hostí konalo slávnostné 
vyhodnotenie a odovzdáva-
nie cien, ktoré odovzdala ria-
diteľka školy Ing.Marta Pe-
rignáthová.

Veríme, že aj budúci roč-
ník tejto súťaže sa ponesie 
v takom tvorivom a originál-
nom duchu jako v tento rok.

Eva Sroková

Únia žien Slovenska a 
Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku dňa 9.marca 
2011 usporiadali okresné ko-
lo 58.ročníka recitačnej sú-
ťaže žien a dievčat pod ná-
zvom Vansovej Lomnička. 
Našu školu reprezentovali 3 
študentky Veronika Lavková 
(2.A), Eva Raffajová (2.A) a Si-

mona Ondičová (3.B).Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách: ženy 
do 25 rokov a nad 25 rokov. Z 
každej kategórie postúpili 3 
recitátorky, medzi nimi aj na-
ša študentka Simona Ondičo-
vá, do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční dňa 19.marca 2011 
v Poprade. Elena Gančová

Úspech na recitačnej súťaži 
Vansovej Lomnička

Európa v škole

Výstava žiackych prác SUŠ 
v Kežmarku je jednou z mno-
hých, ktoré škola pripravuje 
každoročne. Sú na nej prezen-
tované práce žiakov tejto ško-
ly. Tie sú odzrkadlením nie 
len úrovne prostredia v kto-
rom výučba prebieha a prí-
stupu pedagógov, ale samo-
zrejme aj zručnosti a talentu 
samotných žiakov. Na výsta-
ve máte možnosť vidieť vý-
stupy žiakov z 3. a 4. ročníkov 
z ich klauzúrnych a maturit-
ných prác odborov Propagač-

né výtvarníctvo, Fotografic-
ký dizajn, Ručné spracúvanie 
textílií a Umelecký rezbár. 

Od maľby cez textil, dre-
vo, fotografiu a grafiku sa na 
výstave objavujú rôzne po-
hľady na tvorbu a v tom spo-
číva jej rozmanitosť a zaují-
mavosť.   

Výstava v priestoroch Kež-
marského múzea na ulici 
Dr. Alexandra 11 potrvá do 
31.3.2011

Magdaléna Bačová, 
foto Adriana Saturyová

Výstava žiackych prác
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Touto cestou chceme po-
ďakovať katolickému spo-
ločenstvu MOST, ktoré 5. 3. 
2011 usporiadalo  ples spolo-
čenstiev a rodín na Cirkev-
nej škole v Kežmarku. Veko-
vý premier zúčastnených bol 
od 16 do 25 rokov. Na plese sa 
zúčastnili aj hrdí rodičia. Tá-
to mládež nám ukázala, že sa 
vie baviť aj bez alkoholu. Keď 
sa tancovalo, tancovali všetci, 
keď sa súťažilo, súťažili všet-
ci. Program na plese bol veľ-
mi poučný a zábavný a tiež 
nechýbala ani bohatá tom-
bola. Dievčatká sa zmenili 

v plesových šatách na dámy 
a z chlapcov sa stali džentl-
meni.  Organizáciu mala pod 
palcom Zuzka Slamná a Mag-
da Bednarčíková samozrejme 
im pomáhali aj všetci zo spo-
ločenstva. Tento ples ukázal 
ako sa mládež dokáže zabá-
vať a tiež bol veľmi pekným 
vyvrcholením tohtoročných 
fašiangov. Tešíme sa aj na ďal-
ší ročník.

Jediné čo kazilo dojem 
z celej akcie bola zima, keďže 
Cirkevná škola zabudla vy-
kúriť plesovú miestnosť.

Hoff.

Aj Kežmarok má skvelú mládež

V našom projekte sme po-
rovnávali školské systémy, 
prácu s deťmi a podmienky 
učiteľov. Hlavne fínsky škol-
ský systém sa osvedčil, keďže 
sa Fínsko umiestnilo na pr-
vom mieste v medzinárodnej 
PISA štúdii.

  Testovanie PISA sa vo sve-
te uskutočňuje od roku 2000 
každé tri roky a poskytuje 
údaje o vedomostiach a zruč-
nostiach 15-ročných žiakov 
zúčastnených krajín v troch 
oblastiach - čitateľskej, mate-
matickej a prírodovednej gra-
motnosti. Posledné meranie 
PISA z roku 2009 ukázalo, že 
slovenskí žiaci v čitateľskej a 
prírodovednej gramotnosti 
zaostávajú za svojimi roves-
níkmi z krajín V4, no v mate-
matike sme spomedzi V4 naj-

lepší. Zameriava sa predo-
všetkým na školské prostre-
die, organizáciu škôl, ako aj 
na efektívnosť vzdelávania...

Fínsko je rozdelené na 20 
krajov. Jedným z nich je ma-
lebná Severná Karélia, ležia-
ca vo východnej časti Fínska, 
známa vďaka  jazerám a ry-
bárčeniu. Hlavným mestom 
Severnej Karélie je Joensuu   
Mesto bolo založené v ro-
ku 1848 ruským cárom Niko-
lajom I. a v súčasnosti v ňom 
žije 58 000 obyvateľov. Joen-
suu býva prezývané aj hlav-
né mesto Európy v lesníctve, 
lebo blízke univerzity a ďal-
šie inštitúcie sa špecializujú 
na lesníctvo, ktoré bolo a je 
významným priemyselným 
zdrojom tohto regiónu..

 Navštívili sme teda vo 

Výmenný pobyt učiteľov zo 
ZŠ Nižná brána vo Fínsku
Len nedávno  hosťovali na našej škole učitelia a žiaci 

z Nemecka (Augsburg a Bobingen), Fínska(Outokumpu), 
Španielska(Valdepenas)a Rakúska(Perg). Tentoraz sme my  
navštívili  Fínsko kvôli školám a školskému systému, v rám-
ci medzinárodného projektu Comenius, ktorým je už naša 
škola dlhodobo známa.

Fínsku základné školy, uči-
lište i strednú školu. Rozhod-
li sme sa mať oči i uši otvore-
né, aby sme prišli na koreň 
ich úspechu.

Prvý markantný rozdiel 
sme zbadali v celkovom prí-
stupe k práci a štúdiu. Učite-
lia nie sú nikým kontrolova-
ní. Podľa ich vlastných slov 
to nie je potrebné, keďže si 
uvedomujú zodpovednosť za 
svoju prácu a chcú podať ma-
ximálny výkon. Rovnako i 
žiaci sú od prvých ročníkov 
vedení k samostatnosti a zod-
povednosti. Nie je nič výni-
močné, ak sú žiaci ponechaní 
časť vyučovacej osamote, aby 
pracovali na zadanom prob-
léme. A oni naozaj pracujú. 
Žiadne behanie, krik...

Pri návšteve Fínska vás 
môže milo prekvapiť jazy-
ková zdatnosť obyvateľstva. 
Po anglicky sa dohovoríte 
takmer všade. V školách je 
angličtina povinná od tretie-
ho ročníka, od siedmeho sa 

žiaci musia učiť aj po švédsky. 
V rámci voliteľných predme-
tov si môžu zvoliť aj iné jazy-
ky a tak nech vás nezarazí ak 
sa dohovoríte i po nemecky či 
rusky. 

Fínsky systém školstva by 
milovali určite nie len učite-
lia, ktorí musia odrobiť 16 ho-
dín týždenne v porovnaní s 
našimi 23 a zarobia od 2000 
– 3000 Eur, nemusia si robiť 
žiadne plány ani prípravy, ale 
i žiaci, keďže sa tam menej 
skúša a testuje. A možno prá-
ve tento pocit voľnosti, mož-
nosti sa slobodne rozhodnúť 
a zároveň aj zodpovednos-
ti je najdôležitejším dôvodom 
úspechu fínskeho vzdeláva-
cieho systému. Fínom trvalo 
20 rokov, kým sa dostavili vý-
sledky zmien vo vzdelávaní. 
Ktovie, ako dlho by to trvalo 
nám a či by sa takýto systém 
u nás osvedčil...

Ing. Zlatica Martančíková 
a Ing. Jana Ďateľová

ZŠ Nižná brána Kežmarok
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Regionálne úrady verejné-
ho zdravotníctva pod gestor-
stvom RÚVZ Banská Bystri-
ca sa podieľajú na príprave ce-
lonárodnej kampane „Vyzvi 
srdce k pohybu“, ktorá je za-
meraná na zvýšenie fyzickej 
aktivity dospelej populácie. 
Štúdie o spôsobe života náš-
ho obyvateľstva potvrdzujú 
veľmi nízky stupeň pohybo-
vej aktivity nielen  u osôb so 
sedavým zamestnaním, ale aj 
u mladej generácie. Veľmi má-
lo ľudí si uvedomuje, že ne-
dostatočná intenzita pohybo-
vej aktivity je pri vzniku srd-
covocievnych a ostatných 
civilizačných ochorení rovna-
kým rizikovým faktorom ako 

je napr. fajčenie, vysoký krv-
ný tlak, vysoké hodnoty cho-
lesterolu a ďalšie, ktoré vo ve-
rejnosti ako rizikové faktory 
sú vo všeobecne akceptované. 
S uvedeného dôvodu sa pro-
pagácia pohybovej 
aktivity s cieľom jej 
zvýšenie javí ako 
jeden z najúčin-
nejších preventív-
nych opatrení na 
zlepšenie zdravot-
ného stavu obyvateľstva. Ak 
pohybovej aktivite človek ve-
nuje minimálne 20 min. den-
ne a ju vykonáva aspoň 4 dni 
v týždni s dostatočnou inten-
zitou výrazne si znižuje riziko 
nielen srdcovocievnych ocho-

rení ale aj vysokého krvného 
tlaku, obezity, cukrovky, os-
teoporózy, nádorových ocho-
rení hrubého čreva a ďalších 
poškodení zdravia. Paleta po-
hybových aktivít, ktoré po-

máhajú k zlepše-
niu zdravia je širo-
ká a každý  si môže 
vybrať druh, ktorý 
jej najviac vyhovu-
je. Sú to pohybo-
vé aktivity vytr-

valostného charakteru do kto-
rých sú zapojené veľké svalo-
vé skupiny ako chôdza, beh, 
plávanie, bicyklovanie, aero-
bik a pod. 

Preto by bolo vhodné, aby 
v dňoch 14. 3. – 22. 5. 2011 

sa do kampane „Vyzvi srd-
ce k pohybu“ zapojilo čo naj-
viac osôb. Vítané sú aktivity 
v rámci celých rodín. Podrob-
nejšie informácie o zapojení 
do súťaže nájdete na webo-
vej stránke www.ruvzpp.sk 
. Podmienkou prihlásenia sa 
do súťaže a zaradenia do zlo-
sovania je vykonávať a evi-
dovať počas štyroch týždňov 
pohybové aktivity v rozsahu 
nad 30 minút denne.  

Každý kto sa kampane zú-
častní zaručene vyhrá, aj keď 
nebude vylosovaný. Kto v ak-
tivitách bude naďalej pokra-
čovať vyhrá zdravie. Je to má-
lo?  

Podpora zdravia

ZDRAVIE

Je pravdepodobné, že 
mnoho ľudí význam zdra-
vej výživy podceňuje. Zdravá 
výživa však môže rozhodnúť 
o našom zdraví, alebo choro-
be. Zdraví tak telesnom, ako 
i duševnom. Zdravá strava 
neznamená kvalitnú výživu 
len pre svaly, no aj pre mo-
zog. Správnu funkciu moz-
gu môžeme ovplyvniť stra-
vou - v dobrom, i v zlom. Ak 
budeme vedieť, aké účinky 
na nás majú rôzne potraviny, 
budeme vedieť, že niektorým 
jedlám sa oplatí vyhnúť. Ro-
zumný človek by mal doká-
zať odolať pokušeniu, ak vie, 
že mu jedenie môže ublížiť. 
Býva ťažké uprieť si pochúť-
ku kvôli tomu, že o 10 rokov 
nám možno bude na svete 
lepšie. Keby si však 30-ročný 
človek vedel jasne predstaviť, 
aké ťažkosti bude mať v päť-
desiatke, zrejme by prerušil 
čokoľvek, čo práve robí, a ute-
kal cvičiť a zdravo jesť…

Zdravá výživa sa oplatí.
Zdravie je hodnota, kto-

rú si musíme aj zaslúžiť. Uve-
domele užívať blahodarné 
účinky vody, prírody, pohy-
bu, chuti, i odriekania. Cie-
ľavedome získavať informá-
cie o možnostiach prevencie 
pred chorobami a známe po-
znatky aj uplatňovať vo svojej 
životospráve. Nečakať pasív-
ne na srdcovo-cievne ochore-
nia (vysoký krvný tlak, ische-
mickú chorobu srdca, infarkt 

myokardu, mozgovú prího-
du), na rakovinu, cukrovku, 
obezitu, odvápnenie kostí... 
Stravou môžeme význam-
ným podielom ovplyvniť, či 
sa aj nás budú týkať alergie, 
artritída a dna, bolesti hlavy, 
obličkové kamene, žlčníko-
vé kamene, tráviace ťažkosti, 
kŕčové žily, ba aj zubný kaz. 
V prípade mnohých chorôb 
sa vplyv stravy na ich vznik 
považuje za viac ako 50-per-
centný! Pôsobenie výživy na 
zdravie je dlhodobé, preto sú 
veľmi dôležité stravovacie ná-
vyky získané v detstve. 

Odporúčania v oblasti 
zdravej výživy môžeme pri-
jímať ako nežiaduce obme-
dzenia, niekedy až s pohor-
šením, že zakazujú každo-
denné radosti života. Ale aj 
ako potvrdené fakty, ktorých 
prijatie a dodržiavanie nám 
umožní prežiť plnohodnot-
ný život bez degeneračných 
chorôb. Aj keď si málokto sta-
via cieľ dožiť sa 100 alebo viac 
rokov, každý by sa mal starať 
o to, aby netrpel v druhej po-
lovici života, aby významnú 
časť svojho života nestrávil 
v čakárňach lekárov a v ne-
mocniciach. 

Aj medzi odborníkmi na 
výživu sa vyskytujú nejed-
notné názory. To vyplýva zo 
zložitosti problematiky vply-
vu výživy na zdravie, ale ne-
malo by byť dôvodom na ľa-
hostajnosť k výberu svojej 

stravy, skôr naopak, malo by 
každého podnecovať na  ak-
tívne získavanie vlastných 
poznatkov a kritické posu-
dzovanie ich uplatňovania na 
svoje zdravie. 

Stále viac odborníkov 
na výživu potvrdzuje, že pes-
trý jedálny lístok, ktorý ob-
sahuje veľký podiel surovej 
rastlinnej stravy, je jednou 
z najlepších vecí, ktoré pre 
svoje zdravie môžeme urobiť. 
Rastliny obsahujú nielen vi-
tamíny a minerály, ale stov-
ky ďalších látok a medzi nimi 
nemálo takých, o ktorých vý-
zname majú vedci ešte len tu-
šenie. Tieto živiny navyše nie 
sú len súborom izolovaných 
látok, ale fungujú spoločne. 
Niektoré navzájom zvyšu-
jú svoju účinnosť alebo pod-
porujú vstrebávanie, iné zase 
ochraňujú pred zničením pri 
prechode kyslým prostredím 
v žalúdku. 

Na základe mnohých po-
znatkov vytvorili odborníci 
na výživu všeobecné odporú-
čania na udržiavanie zdravia, 
medzi ktoré patria:

• Konzumovať pestrú 
a vyváženú stravu.

• Svoju hmotnosť udržia-
vať na optimálnej hodnote.

• Udržiavať spotrebu tu-
kov pod 30 % denného kalo-
rického príjmu a zabezpečo-
vať pre organizmus dostatok 
nenasýtených mastných ky-
selín. 

• Udržiavať spotrebu cho-
lesterolu pod 300 mg denne.

• Udržiavať spotrebu biel-
kovín na priemernej hodnote 
(0,8 g bielkovín/kg hmotnos-
ti/deň) a obmedzovať najmä 
bielkoviny živočíšneho pô-
vodu.

• Zabezpečovať dosta-
točnú spotrebu škrobovín, 
komplexných uhľohydrátov 
a vlákniny.

• Konzumovať denne naj-
menej 100 g ovocia alebo ze-
leniny na každých 10 kg svo-
jej hmotnosti – najmä tmavo-
zelenú listovú zeleninu a cit-
rusové ovocie.

• Obmedzene používať 
soľ, solené, údené, chemicky 
ošetrované a konzervované 
potraviny. 

• Obmedzovať spotre-
bu alkoholu, tabaku, kofeínu 
a ostatných dráždivých, to-
xických a návykových látok 
na najnižšiu možnú mieru.

• Vyhýbať sa pravidelné-
mu a nadmernému užívaniu 
syntetických vitamínových 
a minerálových prípravkov.

škc
Vaša potrava nech je vaším 

liekom! (Hippokrates)

Zdravá výživa kvôli plnohodnotnému životu

4. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ 14. 3. – 22. 5. 2011
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„Ako blesk z jasného ne-
ba preletela dňa 10. marca 1931 
napoludnie Kežmarkom správa, 
že profesor Oskar Prepeliczay 
zomrel po náhlom srdcovom in-
farkte. Ešte v čase medzi 8.-10. 
hodinou ako obyčajne učil na 
Obchodnej škole. Potom, cez pre-
stávku, odišiel domov, pohral sa 
s deťmi a zdanlivo zle sa cítiaci 
si ľahol na diván. Keď jeho man-
želka prišla o jedenástej domov, 
našla ho už vychladnutého... Tá-
to pekná, no pre rodinu hroz-
ná smrť, zastihla nášho občana 
v kvitnúcom mužskom veku. Od 
profesora Oskara Prepeliczaya, 
najschopnejšieho a najúspešnej-
šieho pracovníka zo spišských 
Nemcov, ktorý sa nachádzal 
v 46. roku života, sa očakávala 
ešte užitočná činnosť pre náš ná-
rod. No Pán si zvolil inak...“

Týmito mrazivými riadka-
mi začínal novinový článok 
v týždenníku Karpathen-Po-
st, informujúci o náhlej smr-
ti významnej osobnosti. Pro-
fesor Prepeliczay bol celým 
srdcom Kežmarčan. Narodil 
sa v roku 1885 ako tretí syn 
známeho staviteľa Alexandra 
Prepeliczaya, v Kežmarku 
„vychodil“ základnú aj stred-
nú školu. Na univerzite v Bu-
dapešti vyštudoval moder-
nú filozofiu. Po jej ukončení 
pôsobil jeden rok ako výpo-
mocný učiteľ na evanjelickom 
dištriktnom lýceu. V roku 

1911 dostal miesto na kežmar-
skej vyššej obchodnej škole, 
ktorá v tej dobe ešte niesla ti-
tul Obchodná akadémia.

Počas študentských čias 
patril k najobľúbenejším mlá-
dencom, živých a spoločen-
ských vo všetkých činnos-
tiach, k pokojným a spoľahli-
vým kamarátom. Cez školské 
prázdniny rád organizoval 
bály či iné letné slávnosti. 
Ako pedagóg sa zase vyzna-
čoval moderným štýlom vyu-
čovania, kvalitou a chuťou do 
práce, láskou k študentom, 
kolegialitou. Svedomito sa 
staral o žiakov, hlavne o tých 
z cudzích a ďalekých miest. 
Pestrý život viedol i mimo 
školských múrov.

Po vypuknutí prvej sve-
tovej vojny v roku 1914 mu-
sel narukovať na štyri rok na 
front ako záložný dôstojník. 
Bojoval aj v prvej línii, pokým 
ho nezastihlo zranenie. Zažil 
namáhavú prácu, mnohé ne-
bezpečenstvá a ťažké ochore-
nia. Hneď po návrate sa vrá-
til k učeniu, ale vznikom Čes-
koslovenska a prebratí ško-
ly štátom o toto miesto na pár 
mesiacov prišiel. Počas tej do-
by založil a podporoval no-
vý mužský spevácky spolok 
s názvom „Kežmarskí spe-
váci“. Ten fungoval pod ve-
dením chórmajstra profeso-
ra Kornela Gottharda. Za je-

Profesor Oskar Prepeliczay (1885 – 1931)
den rok vyrástla táto inštitú-
cia medzi najlepšie na Spiši. 
Organizoval taktiež početné 
spoločenské podujatia, štu-
dijné cesty. Založil i Spišský 
spevácky zväz (kde pôsobil 
ako zapisovateľ), zaslúžil sa 
o zorganizovanie prvej Spiš-
skej speváckej slávnosti v ro-
ku 1920 a tiež všetkých na-
sledujúcich krajských a hlav-
ných speváckych slávností na 
Spiši.

Záslužnú prácu vykonal 
pri zakladaní mestského mú-
zea. Prevzal na seba náročnú 
úlohu spoluzakladateľa, sta-
ral sa o zháňanie potrebných 
artefaktov. Celú zimu ich čis-
til a fixoval. Za týmto účelom 
navštívil mnoho iných mú-
zeí po celej krajine. Otvorenia 
múzea sa, žiaľ, už nedožil.

V roku 1922 sa rozhodol 
pre zmenu v osobnom živo-
te, keď sa oženil s Gertrúdou 
Gondovou, tiež učiteľkou. 
Šťastný zväzok im priniesol 
dve deti. Vo svojej usilovnosti 
a pracovnom nasadení posta-
vil pre svoju rodinku útulnú 
vilu blízko Obchodnej ško-
ly. Ako hrdý pestovateľ vy-
budoval i nádhernú záhra-
du, v ktorej s obľubou pesto-
val kvety a rôzne ovocie.

Z týchto riadkov je možné 
vidieť, ako aktívne žili naši 
predkovia. V dobe bez počíta-
ča, internetu, televízie vedeli 

naplno a zmysluplne využí-
vať svoj čas nielen sami pre 
seba, ale i ľudí navôkol. Žiaľ, 
akosi sa na nich nezastaviteľ-
ným časom zabúda. Jedným 
faktom je nezáujem, druhým 
nedostatok historických ma-
teriálov. Našťastie, čo-to sa 
ešte nájde. Historická dobová 
tlač teda aspoň z časti ponúka 
možnosť oprášiť slávu a výz-
nam osobností, ktoré sa sta-
rali o vzdelanostný, kultúrny, 
spoločenský život v našom 
meste v období prvej polovi-
ce 20. storočia.

Celkovú charakteristiku 
tejto osobnosti opäť najlepšie 
vystihnú slová z novinového 
článku: „Milý, dobrý, ušľachti-
lý človek, oddaný a obetavý pria-
teľ, svedomitý pedagóg a starost-
livý opatrovník študentov, odu-
ševnený ctiteľ pravdy, dobra 
a krásna v človečenstve, láskypl-
ný a starostlivý manžel a otec bol 
vložený do hrobu v podobe Oska-
ra Prepeliczaya. Opora spišských 
Nemcov, pilier a ochranca nemec-
kých piesní. Nielen rodina, ale 
i mesto a celý národ stratil verné-
ho ochrancu, nádej do budúcna. 
Na Spiši sme znova chudobnej-
ší o človeka, ktorého v žiadnom 
prípade nemožno v jeho mno-
hostrannej činnosti nahradiť. Ne-
očakávane skoro si ho zobrala rod-
ná zem. Česť jeho pamiatke...“ 

Podľa Karpathe-Post spra-
coval Vladimír Ševc

V príprave na sezónu po-
kračovali jazdci JO MŠK Ranč 
Čajka Kežmarok aj počas jar-
ných prázdnin. Prvý deň tré-
novali na koňoch na parkúre 
v areáli ranča. Druhý deň sa 
presunuli do Jasnej, kde po-
kračovali dva dni v príprave 
na lyžiach. Ďalšie dni prebie-
hala príprava technikou jaz-
denia a skokov, spolu s nie-
ktorými jazdcami JO ACER 
Mlynica pod drobnohľadom 
skúseného trénera Tomáša Ja-
vorského. Na záver týžden-
ného cyklu jazdci trénovali v 
hale.

V sobotu 12. marca 2011 
úspešne absolvovala na-
ša adeptka jazdeckého špor-
tu Veronika Slobodníková 
skúšky základného výcviku 

jazdcov parkúrového skáka-
nia v JaR klube Poprad. Tá-
to mladá jazdkyňa je príkla-
dom pre ďalších adeptov toh-
to športu hlavne prístupom k 
tréningom a povinnostiam. 

Za dobrý prístup k trénin-
gom treba vyzdvihnúť aj Vik-
tóriu Jurčovú, Barboru Bak-
sovú, Dominiku Tokarčíko-
vú, Deana Litkowieca a hlav-
ne nášho najstaršieho jazdca 
Janka Ragalyho. V tomto ob-
dobí prípravy sa zlepšil aj prí-
stup mladých adeptov na li-
cenciu jazdca parkúrového 
skákania, u Lucky Selneko-
vičovej, Táni Kurta, Michae-
ly Szentyványiovej a Kamila 
Kuľku. Cestu k úspechom im 
predviedla Veronika Slobod-
níková. 

Aktivity kežmarských jazdcov

Jazdeckú sezónu začnú 
kežmarskí jazdci 8. Mája 2011 
na domácich pretekoch o po-
hár primátora mesta Kežma-
rok. Na tento sviatok jazdec-
tva pozývame všetkých obča-

nov mesta a širokého okolia. 
Preteky budú sprevádzané aj 
bohatým kultúrnym progra-
mom a nebudú chýbať aj stán-
ky s občerstvením a gulášom.

Ph
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Úspešná kvapka
Valentínskej kvapky krvi 

v čase od 14. 2. – 11. 3. 2011 sa 
zúčastnilo 826 darcov a z to-
ho bolo:

odberov 736, prvodarcov 
217, vyradených 90.        SČK

Choroba je negáciou zdra-
via. 

Ide o fyzickú a psychickú 
dezintegráciu jedinca, a/ale-
bo narušenie jeho biologic-
kých funkcií a spoločenskej 
role, a/alebo stratu adaptač-
ných schopností (funkčnej re-
zervy) v zmysle fyziologickej 
a sociologickej homeostázy.  

Každá choroba je:
- subjektívnou skúsenos-

ťou utrpenia jedinca (illness), 
ktorá nemusí vždy zodpove-
dať   objektívnemu nálezu 

- z hľadiska stanovenej 
diagnózy,  symtomatického 

a/alebo syndromologického 
obrazu je objektívnou skutoč-
nosťou (disease)

- z hľadiska je príčinou 
vzájomného očakávania me-
dzi pacientom a sociálnym 
prostredím, pacient nadobú-
da rolu chorého (sickness) 

Choroba je teda poruchou 
adaptácie človeka, na pod-
nety vonkajšieho prostredia 
(životné prostredie, spoloč-
nosť), predstavuje poruchu 
jednoty – integrity živého or-
ganizmu a prostredia.

Choroba je dynamický 
a multifaktorovo podmiene-

ný proces – neexistuje jediný 
dôvod vyvolávajúci chorobu 
u konkrétneho jedinca. Mno-
ho štúdií uvádza odhady, že 
viac ako 50% náhlych úmrtí 
je ovplyvnených činiteľmi sú-
visiacimi so životným štýlom. 

Nie je možné predpokla-
dať jednoduché príčinné sú-
vislosti medzi zdravím a cho-
robou. Neexistuje iba jediná 
príčina, ktorá by vyvolávala 
chorobu.

Choroba vynucuje v pros-
tredí spoločnosti na pacien-
tovi povinnosti a/alebo ob-
medzenia za účelom ochra-
ny ostatných členov spoloč-
nosti (prenosné ochorenia), 
vynucuje povinnosť usilovať 
o pozitívnu zmenu zdravot-
ného stavu liečbou, a nevy-
hnutne má za následok špeci-
fické, alebo všeobecné zníže-
nie spoločenského stavu – so-
ciálneho statusu.

V prostredí sociálneho 
systému choroba súčasne za-
kladá právnu skutočnosť, na 
základe ktorej nadobúda cho-
rý právo na úľavy vo vzťa-
hu k jeho povinnostiam vo-

či sociálnemu systému spo-
ločnosti, a právo na kompen-
záciu utrpenia v rozsahu, v 
charaktere a podľa pravidiel 
sociálneho systému.

Choroba
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PREDAJ
Predám tatranský profil pero-

-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 
2. trieda 3 eurá, v ponuke aj dláž-
kovica a dokončovacie lišty. DOVE-
ZIEM. Tel. 0915 86 32 27, 0911 16 89 82.  
 P-18/11

Predám plne funkčný, predajný 
stánok pri Sintre na sídlisku JUH v 
KK (cena 1 500€). Prípadne dám do 
prenájmu. 0910 991 516. 

Predám plyšový koberec hnedej 
farby 3x4m /ako nový/ a rohovú ku-
chynsku sedaciu súpravu a stôl. Ce-
na dohodou. Tel.  0918 502 348.  A-6/1

Predám šaty na prvé sv. prijíma-
nie, šité v značkovom módnom saló-
ne, väčšia veľkosť. Info: 0917 532 664. 

A-5/6
Predám ošípané od 120 do 150 

kg. Možnosť porážky. Cena za 1 kg je 
1,80 €. Tel.: 0911/57 93 85.  T-3/11

Predám rozťahovaciu válendu 
3-ročnú, červenej farby, málo použí-
vanú + k tomu predám dve drevené 
police 1,5 m vysoké. Cena 70 €. Tel.: 
0905/37 65 16.  T-4/11

Predám záhradku pod turbínou. 
Tel.: 0949/47 59 71.  T-5/11

MOTO
Predám AVIU 31. Lacno. Kontakt: 

0905 35 08 33.  P-11/11

ZAMESTNANIE
Hľadám šikovné kozmetičky, ka-

derničky, predikérky... na vytvorenie 
salónu krásy v Kežmarku v nových 

priestoroch na prízemí. Veľmi dob-
re viditeľný s parkovaním a dobrým 
umiestnením. 0903 774 779. babic.fo-
ur@gmail.com. 

HĽADÁM PRÁCU – kúrenie/
plyn (600 kW), mám preukaz CO2, 
SBS, vodičské oprávnenie E. Tel. 0908 
989 104.  A-6/2

RÔZNE
 Liahne na vajíčka, tel.0914 29 12 65.  

 M-4/3/11
Ponúkame na prenájom priestory 

na podnikanie v centre KK na príze-
mí, 50 m2, na 1. poschodí 300 m2 a 82 
m2 v novej polyfunkcii s parkovaním. 
0903 774779. 

Psychologické vyšetrenie vodi-
čov. Mgr. Chomišáková. 0908 988 061.  

Lakovanie áut za super ceny. 0915 
963 324. 

Čistenie, prehliadky, servis ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

Prenajmeme kancelársky priestor 
na Hviezdoslavovaej 2. 0905 290 520. 

Servis, čistenie a prehliadky ply-
nových kotlov. 0907 541 750. 

Spracujem mzdy, jednoduché 
a podvojné účtovníctvo. Tel. 0948 
008 051, ucty.mzdy@gmail.com, 
www.ucty-mzdy.sk.                 A-5/1

Tepovanie a čistenie interiérov 
áut aj u vás doma za výhodné ceny!!! 
Tepovanie autosedačiek, sedacích 
súprav, postelí, matracov, čalúnených 
stoličiek, kobercov. 0910 998 642, 052 
459 20 83. 

Vezmem do prenájmu záhradku s 
chatkou, aj bez chatky. 0908 825 963. 

Opravujem posilovacie stroje, 
netypické zariadenia, cyklotrena-
žéry, stacionárne bicykle, brúsim 
náradie. Oprava bicyklov Imrich, 

garbiarksa 12, tel. 0905 434 153. 
A-5/3

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izb. byt v OV, 4. posch., 

sídlisko Juh, Petržalská 11, KK. Kon-
takt: 0905 35 08 33.  P-10/11

Predám záhradku s chatkou 
(pekná, murovaná) v Kacvinkách. 
Tel. 0908 33 50 85.  P-15/11

Predám veľký (40 m2) slnečný 
1-izb.byt v OV na Severe v KK - 6.p. 
s výhľadom na les. V blízkosti škola, 
škôlka, obchody. Bytovka sa zatepľu-
je. Odporúčam, dobrá cena Tel: 0905 
980 652, 0907 691 776.  M-14/11

Ponúkam na prenájom 3-izbový 
byt, prerobený, zariadený v KK na 
Severe. 0903 774779. 

Kúpim RD. Malý, starší so záhrad-
kou. KK, blízke okolie. 0902 419 536. 

Predám 2-izbový byt v KK s 
lodžiou, 4 poschodie, Lanškrounská 
4. 052 456 53 48. Volať po 13.00 h.

Predám 3-izbový byt s balkónom, 
OV, Kežmarok Juh, byt je voľný. Cena 
45 000€. 0903 016 242. 

Predáme 2-izb. byt v centre KK 
za 35 000 €, stánok vhodný na bufet, 
pri zastávke KK, za 2 500 €. Hľadáme 
pre klientov 2-izb. byt v Poprade do 
39 000 €, 3-izbový byt v Matejovciach 
do 44 000 €, 3 izbový byt v Poprade 
do 47 000 €. 0911 214 724, 0911 214 124. 

Dám do prenájmu 3-izb. byt v Kež-
marku. Cena dohodou. 0904 922 914. 

Predám 1-izbový byt v OV na síd-
lisku Juh, Kežmarok. 0915 791 561. 

Predám 2-izbový byt v Kežmarku 
v OV. 0902 581 426. 

Predám 2-izbový byt v OV na uli-
ci Martina Lányho (oproti drevené-
mu kostolu). 0907 400 382. 

Predám 3-izbový byt v OV, ul. Le-
vočská, KK. 0944 144 309. 

Predám 3-izbový byt v OV, KK, 
Cena 48 000€. 0904 967 168. 

Predám 1-izbový byt s balkó-
nom v dobrom stave, Kežmarok – 
Juh. Tel. 0904 295 938. Cena 26 560 
€ (800 000 Sk).                         A-3/11

Predám 1-izbový byt v pôvod-
nom stave na Toporcerovej ulici, 35 
m2, 3. poschodie, zasklená loggia, 
bezpečnostné dvere, pivnica. Cena 
25 500 €, Tel. 0907 420 561.  A-5/2

Predám ornú pôdu (za hydinár-
ňami) v Kežmarku, 4433 m2. Ce-
na dohodou. Tel. večer 0902 409 425, 
0949 277 136.  A-5/4

Dám do prenájmu slnečný 2-izbo-
vý byt v St. Ľubovni. 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

Už len kytičku 
na hrob Vám môže-
me dať a s láskou na 
Vás spomínať.

Dňa 19. marca 
2011 uplynuli 2 roky odkedy nás 
navždy opustila naša mama, ba-
bička, prababička a svokra Zlatica  
GALLIKOVÁ.

Ďakujeme všetkým, ktorí ve-
novali spomienku zosnulej. S úc-
tou spomína smútiaca rodina

P l a m i e n o k 
sviečky na hrobe 
horí, odišiel si dáv-
no, no srdce stá-
le bolí. S kytič-
kou kvetov príde-

me i dnes, lebo v našich srdciach na-
vždy ostaneš.

Dňa 27. marca 2011 si pri-
pomenieme 20. výročie úmr-
tia manžela, otca a deda Juraja 
HARMANA.

Ak ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.       
Smútiaca rodina

V januári sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia nášho drahého 
otecka a deduška Jozefa HUT-
KU a 2. apríla 1. smutné výročie 
našej drahej mamičky a babičky 
Angely HUTKOVEJ.

Venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.

Spomínajú dcéra Iveta, bra-
tia Vladislav a Jozef s rodinami.

 
ĽUBOVIASKA EMOCICA, n.o. ,,Sme tu aj pre Vás“ 

Každý  z nás  už  pocítil   ťarchu  choroby, či  už  svojej   vlastnej alebo svojich blízkych. Práve 
v takýchto chvíľach si uvedomujeme, že zdravie nie je samozrejmosťou. Často hľadáme  pomoc 
v rodine, u  lekára. Zrazu nie je nič dôležitejšie, než byť opäť zdravý. Náš tím lekárov, zdravotných 
sestier a ostatných pracovníkov Vám každodenne pomáha pri napĺňaní tejto Vašej túžby.  Lôžkové oddelenia  

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 
Jednodňová chirurgia. 
Laparoskopické, cievne a iné operácie. 
Artroskopické operácie kolenného  
Operácie v oblasti cievnej chirurgie prostredníctvom lasera. 
 
Oddelenie gynekológie a pôrodníctva 
Všetky druhy laparoskopických diagnostických a operačných  

výkonov, diagnostika a liečba sterility. 
Pôrody v epidurálnej analgézii počas celých 24 h. 
Celá paleta gynekologických operácii.  
Možnosť prítomnosti otca pri pôrode. 

Ďalšie oddelenia 
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. 
Detské oddelenie a novorodenecké oddelenie. 
Doliečovacie oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých. 
Neurologické oddelenie. 
RDG – CT, mamografia, denzitometria, USG. 
FBLR – masáže, elektroliečba, vodoliečba, termoliečba, 

ultrazvuková terapia. 

Interné oddelenie 
Liečba ochorení tráviaceho traktu, srdcovocievne ochorenia, 

ochorenia dýchacieho systému, metabolické ochorenia. 
Disponuje novým gastroenterologickým a endoskopickým 

vybavením. 
24 hodinové sledovanie EKG a krvného tlaku. 
Vyšetrenia srdca a ciev novým USG . 
Ergometrické záťažové vyšetrovania obehového systému. 
 

V prípade potreby kontaktujte primárov jednotlivých 
oddelení, kontaktne údaje uvedené na www.nspsl.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

Adresa: 
Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Obrancov mieru č.3 
064 01 Stará Ľubovňa 

Tel.: (+421) 052 / 43 17 111 
Fax: (+421) 052 / 43 21 367 
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V posledný februároví ví-
kend sa zúčastnili tanečníci 
TŠC TEMPO MŠK Kežma-
rok bodovacej súťaže v Pod-
brezovej. A úspešne! Kež-
marský pár Tomáš Slavkov-
ský – Martina Kišková v ka-
tegórii Dospelí triedy D 
obsadili v ŠT tancoch prvé 
miesto a získali kategóriu C. 
V latinsko-amerických tan-
coch obsadili šieste miesto.

 Sobotu 12. marca 2011 sa 
reprezentanti TŠC TEMPO 
MŠK Kežmarok zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenska v ŠT 
tancoch v Prešove. V kategó-
rii JUN.I obsadili šestnáste 

miesto pár Martin Zibura – 
Klára Purtzová a sedemnáste 
miesto Tadeáš Paluga – Lucia 
Hámorová.

V kategórii JUN.II si vy-
tancovali jedenáste miesto 
v semifinále pár Tomáš Slav-
kovský – Martina Kišková. 
V kategórii Mládež si semi-
finálové miesta vytancovali 
Marek Figlár – Sára Šimoňá-
ková a Filip Zemančík – Niko-
leta Kredátusová. V kategórii 
Dospelí v silnej konkurencii 
42 párov si 28. miesto vytan-
coval pár kategórie A Matej 
Madeja – Alena Reznická.

Gertrúda Scholtzová

Úspech kežmarských tanečníkov

3. liga mužov – Západ
skupina o 1. - 6. miesto 
18. kolo: Veterán Poprad A 

- Margecany B 9:9, Rožňava C 
– St. Ľubovňa B 9:9, Margeca-
ny B - Rožňava C 8:10, St. Ľu-
bovňa B – Spiš. Vlachy 8:10, 
ŠKST Spišské Vlachy - TJ 
Severka Kežmarok A 11:7 (Š. 
Vnenčák a Mikša po 2,5, Kel-
bel 2), TJ Severka Kežmarok 
A - ŠK Veterán Poprad A 8:10 
(Kelbel a Mikša po 3, R. Popo-
vič a Š. Vnenčák po 1).

skupina o 7. - 12. miesto 
Veterán Poprad B - Javorin-

ka Levoča B 7:11, St. Ľubovňa 
C - Krompachy B 14:4, MŠK 
STO Krompachy B - 1. PPC 
Fortuna Kežmarok 3:15 (Voj-
tička a Kancír po 4,5, Ištok 
3,5, Mir. Harabin 2,5), TJ Se-
verka Kežmarok B - TJ Slo-
bytermia Stará Ľubovňa C 
16:2 (Królik, Habiňák a Ko-
cúr po 4,5, Pojedinec 2,5), TJ 
Javorinka Levoča B - TJ Se-
verka Kežmarok B 9:9 (Kró-
lik 3,5, Habiňák 2,5, Kocúr 2, 

Pojedinec 1), 1. PPC Fortuna 
Kežmarok - ŠK Veterán Po-
prad B 13:5 (Ištok 4,5, Vojtič-
ka 3,5, Kancír 2,5, Nebus 1,5, 
Mat. Harabin 1). Humeník
1. St. Ľubovňa B 19 242:100 53
2. Poprad A 19 203:139 48
3. Rožňava C 19 187:155 43
4. Sp. Vlachy 19 187:155 40
5. Margecany B 19 174:168 37
6. Severka KK A 19 166:176 36
7. Severka KK B 19 193:149 42
8. Levoča B 19 163:179 39
9. Fortuna KK 19 180:162 38
10. Poprad B 19 156:186 34
11. St. Ľubovňa C 19 117:225 26
12. Krompachy B 19 84:258 19

4. liga mužov – Podtatranská
skupina o 7. - 12. miesto 
TJ STO Slovenská Ves C - 

TJ Severka Kežmarok C 11:7 
(R. Popovič 3,5, Koša 2, Gro-
man 1,5), TJ Severka Kež-
marok C - STO Azor Poprad 
Veľká 3:15 (Koša 3).
1. Sp. Štiavnik 19 215:127 49
2. Rakúsy 19 183:159 48
3. Svit 19 226:116 47
4. Sp. Štvrtok 19 186:156 42
5. Sp. St. Ves 19 161:181 35
6. Slov. Ves B 19 161:181 35
7. Severka KK C 19 174:168 40
8. Nová Lesná 19 183:159 40
9. Poprad-Veľká 19 163:179 34
10. Sp. Bystré 19 152:190 33
11. Slov. Ves C 19 150:192 32
12. Poprad 19 100:242 21

Dňa 12. 3. 2011 v lyžiar-
skom stredisku Lopušná do-
lina sa uskutočnilo posledné, 
VII. kolo Východoslovenskej 
lyžiarskej ligy 2010/2011. Na 
ňom štartovalo 188 lyžiarov.

Výsledky kežmarských 
pretekárov, ml. predžiač-
ky (klasifikovaných 16): 5. N. 
Pažáková. Ml.predžiaci (27): 
2. M. Uličný. St. predžiačky 
(16): 1. Lucia Vojtašeková, 3. 
D. Bičárová, 6. M. Burdíčková, 
14. T. Pristačová. St. predžia-
ci (30): 1. Radovan Šiška, 5. J. 
Modla, 13. A. Hrivík, 17. D. 
Leštinský. Ml. žiačky (20): 17. 
V. Hozzová. Ml. žiaci (17): 2. - 
3. R. Nagy, D. Pristač. St. žiač-

Skončila Východoslovenská lyžiarska liga
ky (8): 5. N. Ondrášiková, 6. 
L. Matejková. Juniori (17): 2. 
J. Barica 4. V. Kiska. Juniorky 
(16): 5. A. Nagyová, 11. B. Ma-
tejková.      

Celkovo bolo klasifikova-
ných 244 pretekárov. Maxi-
málny počet započítaných 
bodov v každej kategórii bol 
400.

Celkové výsledky kež-
marských pretekárov, Ml. 
predžiačky (klasifikovaných 
17): 2. Nina Pažáková 360. 
Ml. predžiaci (34): 3. Martin 
Uličný 320. St. predžiačky 
(20): 1. Lucia Vojtašeková 400, 
4. Dorota Bičárová 250, 6. Te-
rézia Pristačová 190, 8. Mile-
na Burdíčková 165, 9. Ema Pa-
túšová 137. St. predžiaci (36): 
3. Radovan Šiška 300, 4. Jakub 
Modla 260, 10. Alexander Hri-
vík 129, 18. Denis Leštinský 
84, 19. Adam Richtarčík 83, 
32. Marek Krempaský 22. Ml. 

žiačky (27): 19. Viktória Hoz-
zová 68. Ml. žiaci (21): 1. Dá-
vid Pristač 400, 3. Roman Na-
gy 300, 7. Samuel Patúš 168, 
18. Jakub Lukas 67. St. žiač-
ky (16): 8. Natália Ondrášiko-
vá 195, 10. Laura Matejková 
162. Juniorky (23): 3. Andrea 
Nagyová 270, 12. Barbora Ma-
tejková 108, 20. Veronika On-
drášiková 55, 18. Kristína Ho-
lovová 69. St. žiaci (23): 22. 
Denis Vopálenský 22. Juniori 
(27): 1. Ján Barica 380, 10. Vla-
dimír Kiska 155 bodov.

Kežmarskí pretekári aj na 
regionálnej úrovni dokázali, 
že patria v niektorých kategó-
riách k absolútnej špičke.

Tieto výsledky sú potešu-
júce hlavne v súčasnej zložitej 
ekonomickej situácii TJ Štart 
Kežmarok, za čo patrí poďa-
kovanie nielen samotným de-
ťom, ale aj ich trénerom a ro-
dičom. Ing. Stanislav Škára

Tomáš Slavkovský – Martina Kišková.         FOTO: archív TŠC
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THE
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala Tatranská hokejbalová 
extraliga.

Rats Kežmarok – Bardejov 
11:6 (Gomba, Schneider 3, Šiš-
mič , Jakubčo2, Oravec), Košice 
Youth – Spišská Belá 5:0 kontu-
mačne, Košice old boys – Koši-
ce Youth 12:3, Rats Kežmarok 
– South Park Kežmarok 6:7 
(Kromka 2, Oravec, Bachleda, 
Gally, Schneider – Malich 4, Š. 
Majer 2, Marcinek).
1. Košice OB  11  76:35  27
2. Rats KK  10  74:48  23
3. Prešov  10  68:38  22
4. South Park KK  12  59:54  17
5. Košice Youth  10  39:55  14
6. Bardejov  10  34:75    5
7. Spiš. Belá  11  34:79    3

KHbL
Ď a l š í m i 

zápasmi po-
k r a č o v a l a 
Kežmarská 

MARCO POLLO hokejbalo-
vá liga.

Poprad – Tornádo 10:2 
(Baran 3, Teplický, Lipták 2, 
Kuzmik, Šoltís, Zeman – Smej-
sík 2), Poprad – Spiš. Bys-
tré 8:0 (Kuzmik, Zeman, Lip-
ták 2, Baran, Šoltís), Spiš. Bys-
tré – Spiš. Belá 2:5 (Ferko, Ko-
renko – M. Siska 2, Kiska, 
Nebus, Jacenko), GTC – Po-
prad 1:14 (Gemza – Baran, Tep-
lický 4, Lipták, Kuzmik 2, Šol-
tís, Zeman), Matrix – Poprad 
2:6 (Godla 2 – Baran 3, Teplic-
ký 2, Šoltís), Spiš. Belá – Hun-
covce 2:1 (M. Siska 2 – Labuda), 
Tornádo – Huncovce 6:1 (Cva-
niga 3, Straka, Pavličko, Marci-
nek – Adamjak), Matrix – Rats 
1:2 sn (Jakubčo – D. Glevaňák, 
Klein), Rats – GTC 7:4 (Gally, 
Gomba, D. Glevaňák 2, Mikša 
– Pirhala, Venerovský, M. Džu-
bas, Gemza), Kubachy – Ľu-
bica 6:18 (J. Ferko, D. Budaj 2, 
Kubičko, M. Jurčo – Schneider, 
Havíra 7, Bachleda 2, Jasovský, 
Polaček), South Park – Torná-
do 7:1 (J. Kovalčík, Zavacký, M. 
Jankura 2, Varga – Valenčík).
1. Rats KK  17    78:37  45
2. South Park  17    95:42  39
3. Ľubica  17  134:79  34
4. Poprad  16  101:61  33
5. Matrix KK  16    68:53  31
6. Tornádo KK  17    68:77  21
7. Spiš. Belá  16    56:80  15
8. Huncovce  16    46:86  13
9. Spiš. Bystré  16    58:93    8
10. GTC KK  16    36:130    5

ŠPORT

Muži, I. liga
Kežmarok - Sobrance 0:3 

(-22, -19, -16), 3:0 (12, 14, 23). 
Revúca - Kežmarok 3:0 (29, 13, 
18), 3:1 (23, -21, 19, 21). 
1. Vranov nad Topľou  30  83:25  57 
2. Revúca  32  72:49  52 
3. Sobrance  30  53:60  45 
4. Stropkov  30  49:65  40 
5. Kežmarok  30  24:82  34

Ženy, I. liga
Kežmarok - Martin 3:2 

(-20, 18, 15, -22, 10), 3:1 (21, -19, 
26, 15). 
1. Kežmarok  30  90:21  60 
2. Martin  30  66:55  47 
3. Kysucké NM  32  56:69  45 
4. Brezno  30  53:62  43 
5. Tvrdošín  30  26:84  33

Juniorky, I. liga
Kežmarok - Žiar nad 

Hronom 0:3 (-15, -22, -20), 0:3 
(-16, -25, -23). Poltár - Kež-
marok 3:0 (15, 20, 21), 3:0 (16, 
9, 22). 
1. Poltár  28  81:13  55 
2. Zvolen  28  69:34  50 
3. Lipt. Hrádok  30  68:41  50 
4. Vranov  28  54:43  44 
5. Žiar n/H  30  51:53  44 
6. Spiš. N. Ves  28  44:51  41 
7. Krupina  28  42:59  38 
8. Žilina  28  21:73  32 
9. Kežmarok  28  15:78  30 

Kežmarská volejbalová liga
14. kolo: Schomburg - 

Chrobáci 0:3 (-8, -23, -23), 
Vojsko - CVČ 1:3 (-20, -19, 
26, -19), Ľubica - Almma 3:2 
(16, -29, 22, -17, 8), Slovenská 
Ves - TatraLift 1:3 (-21, 20, 
-16, -22), Kadeti - Plesnivec 
3:1 (18, 19, -22, 19). 15. Kolo: 
Slovenská Ves - Schomburg 
3:0 (24, 18, 19), Plesnivec - 
Almma 1:3 (-16, 19, -18, -12), 
Kadeti - Vojsko 0:3 (-19, -18, 
-14), CVČ - TatraLift 3:2 (15, 
-19, -18, 20, 6), Ľubica - Chro-
báci 3:0 (16, 21, 10).                               

Humeník
1. Ľubica  15  45:13  30
2. TatraLift  15  36:20  25
3. Vojsko  15  36:23  25
4. CVČ  15  32:25  24
5. Almma  15  33:34  22
6. Slov. Ves  15  29:30  22
7. Plesnivec  15  27:34  20
8. Kadeti  15  22:34  20
9. Chrobáci  15  17:37  19
10. Schomburg  15  10:41  17

Extraliga U 14
Druhý turnaj vo Vrút-

kach: Kežmarok – Vrútky 3:0, 
Pruské – Martin 3:2, Vrútky – 
Pruské 0:6, Martin – Kežma-
rok 4:5, Pruské – Kežmarok 
1:3, Martin – Vrútky 6:0.
1. Kežmarok  6  21:14  10
2. Pruské  6  17:7    9
3. Martin  6  21:16    5
4. Vrútky 6    5:27    0

Extraliga U 16
Bratislava – Pruské 9:3, 

Partizánske – Vrútky 5:1, Bra-
tislava – Čadca 2:5, Partizán-
ske – Martin 5:0, Pruské – 

Čadca 0:3, Martin – Bratislava 
4:7, Čadca – Partizánske 1:4.

JK Medokýš Martin – 
MŠK CVČ Worms Kežma-
rok  1:5 (Lukáč, Ko-
rec, Kosár, Kundľa, Matalík), 
HBK Kometa Vrútky – MŠK 
CVČ Worms Kežmarok 0:0.

(ph)
1. Partizánske 8 34:15 14
2. Čadca 8 34:19 13
3. Bratislava 8 39:28   9
4. Kežmarok 7 22:13   9
5. Vrútky 7 19:15   7
6. Pruské 7 10:39   2
7. Martin 9 10:39   0

Striedavé úspechy mladých hokejbalistov

Na majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch sa presadili 
aj Kežmarčania, ktorí tancujú za Fortunu Poprad. Dušan Gruľa – Ale-
xandra Ksiažeková (na fotografii) v kategórii do 19 rokov vyhrali. V ka-
tegórii do 16 rokov (Juniori 2) vyhrali Branislav Šoltýs – Emília Scher-
felová. Finálové piate miesto získal i pár Oliver Pavličko – Kristína Baj-
usová v rovnakej kategórii.              FOTO: archív Fortuny Poprad
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Muži – 2. liga, sk. Východ Kadeti – VsRM

ŠPORT

Basketbalové play-off mužov definitívne bez Kežmarku Prvá dorastenecká hoke-
jová liga: Kežmarok – Piešťa-
ny 3:9, Kežmarok – Trnava 4:5.
1. Pov. Bystrica  42  276:74  118 
2. Senica  40  253:60  105 
3. Piešťany  42  280:92  103 
4. Michalovce  40  318:99  93 
5. Trnava  42  191:136  83 
6. Ružomberok 41  183:108  82 
7. Humenné  42  210:146  76 
8. Prievidza  41  188:194  63 
9. Levice  42  161:149  57 
10. Detva  44  126:177  53 
11. Martin B  42  118:183  53 
12. Žilina B  42  132:150  52 
13. Brezno  42  136:182  50 
14. Kežmarok  41  142:164  49 
15. Trebišov  40  113:245  34 
16. Bratislava  40  125:278  19 
17. Púchov  41  106:264  19 
18. Lučenec  42    57:414  10

Družstvo A v zložení: 
Vladimír Majerčák, Michal 
Kriško a len 14 ročný Martin 
Kobza  do semifinále postú-
pil z 2. miesta kvalifikácie bez 
boja, tu si hravo poradili z B 
tímom  UVL Košice  217:188. 
Vo štvrťfinále, veľa vrások na 
čele im nenarobilo ani domá-
ce družstvo BA Viničné, kto-
ré porazili o 10 bodov 203:193. 
A prekvapujúco ani víťaz 
kvalifikácie UVL Košice A, vo 
finále im veľký odpor neklá-

dol 221:209. Veľkou oporou  
družstva bol práve najmladší 
člen M. Kobza, ktorý si pripí-
sal titul M-SR aj vo svojej ka-
tegórii st. žiak OL a vo svojom 
osobnom rekorde  526 bodov 
vyhral kvalifikáciu. V tejto 
kategórii Matej Kozák získal 
5. miesto a Martin Štefanka 8. 
miesto V súťaži družstiev OL, 
mal MŠK Kežmarčania ďalšie 
dve družstvá , ktoré sa tak-
tiež nestratili a obsadili 6. a 9. 
miesto.  

Najcennejší titul M-SR v halovej 
lukostreľbe putoval do Kežmarku

V dňoch 12. – 13. 3. 2011 sa vo Viničnom konali už 19. 
Majstrovstvá SR v halovej lukostreľbe a 18. Majstrovstvá SR 
TPŠ v halovej lukostreľbe.  Nominovalo sa 150 lukostrelcov 
z 20 klubov Slovenska. Najpočetnejšie zastúpenie 20 strel-
cov mali lukostrelci MŠK Kežmarok, ktorí ani tentoraz ne-
sklamali a ziskom 11 medailí sa zaradili medzi najúspešnej-
šie tímy, pričom  získali i najcennejší titul, titul Majstra SR 
v družstvách Olympijský luk. 

V súťaži jednotlivcov mu-
ži OL sa na M-SR nomino-
valo 22 strelcov: M. Kriško 
5. miesto, Vl. Majerčák  8. 
miesto M. Gregor a I. Šimo 18. 
a19. miesta. U žien Lucia Ko-
valčíková obsadila 5.priečku. 

Ďalší titul M-SR v kategórii 
kadetiek, prekvapujúco získa-
la Tatiana Šoltýsová, ktorej vo 
finále stála v ceste, už skúse-
ná reprezentantka SR Alexan-
dra Šišková, nad ktorou vy-
hrala v piatich setoch 6:4 Štvr-
tý titul pridal Peter Kaščák 
MŠK KK v kat. KL, M-SR TPŠ 
pred svojimi oddielovými ko-
legami Mariánom  Marečá-
kom a Vladimírom Majerčá-
kom. Kežmarčania  zásluhou 
Tomáša a Petra Michlíkovcov, 
premiérovo získali medaily za 
2. a 3. miesta aj v divízii holý 
luk. Peter Michlík ako viťaz 
kvalifikácie muži HL, na tých-
to majstrovstvách vypomáhal  
v družstve L. Mikuláša, kde 
sa najviac zaslúžil o zisk titu-
lu M-SR. 

V súťaži družstiev KL 
MŠK Kežmarok mal zastúpe-
nie dvoch družstiev, družstvo 
A získalo bronz a družstvo B 
obsadilo 7. miesto. V súťaži 
jednotlivcov KL skončil Peter  
Kaščák na 7.mieste, Peter Ki-
nik pre poruchu na luku ob-
sadil v kvalifikácii poslednú 
priečku no v rozstreloch vy-
radil v súčasnosti najlepšieho 
kladkača Miroslava Bojcuna, 
no neprešiel cez Radoslava 

Žideka a obsadil 8 priečku. 
Na 10. mieste skončil Marián 
Marečák. Aj v tejto kategórii  
umiestnenie na M-SR do de-
siateho miesta je úspech. 

V kategórii veteránov KL 
sa Kežmarčanom po dlhom 
čase nepodarilo získať me-
dailu: Majerčák 4., P. Svetlík 5. 
miesto. V Kategórii  kadet KL 
si Alexandar Ťažký rozšíril 
zbierku medaily o dve zlaté. 

Svoje prvé vystúpenie na 
M-SR v kat. ml. žiak, má za se-
bou naša mimoriadne úspeš-
ná „chrobáčka“  Ninka Kle-
inová, ktorá získala pre Kež-
marok bronz. Zastúpenie sme 
mali aj u najmladších - chro-
bákov,  súrodenci  Juraj a Ra-
dovan Živický síce medailu 
nepriniesli,  ale už v lete to 
bude inak. Toto podujatie bo-
lo ukážkou integrácie telesne 
postihnutých športovcov me-
dzi zdravú populáciu . 

V tomto roku čaká našich 
paralympionikov veľmi ťaž-
ká úloha. Majú pred sebou tri 
rankové turnaje a Majstrov-
stvá sveta a až traja Kežmar-
čania majú veľkú šancu pre-
bojovať sa na LPH 2012 do 
Londýna. Je úplne jasné, že 
bez finančnej pomoci to ne-
pôjde, preto Vás prosím o po-
ukázanie 2% z daní pre MŠK 
Kežmarok – lukostreľba. Vo-
pred srdečne ďakujú : Vladi-
mír Majerčák-0905 305 482, 
Marián Marečák a Peter Kaš- 
čák.                                    VM

Kežmarskí basketbalisti si v 
posledných dvoch kolách defini-
tívne privreli dvere do play-off. 

V domácom stretnutí proti BK 
Kapybary Košice im vyšiel úvod 
zápasu, keď vyhrávali 9:0. Hostia 
však potom udržali priestor pod 
košom, začali získavať pod ním 
prevahu v obrane i v útoku, čo 
vyvrcholilo v tretej štvrtine, kde 
jasne dokázali svoju prevahu. V 
poslednom dejstve sa ešte hráči 
Kežmarku snažili niečo s výsled-
kom urobiť, avšak hostia už žiad-
nu zmenu nepripustili.

V Prešove, kde išlo Kežmarča-
nom už úplne o všetko, nastúpili 

domáci, ktorí boli poslední v tabuľ-
ke, len so šiestimi hráčmi. Kežmar-
čanom tento zápas vôbec nevyšiel a 
zaslúžene prehrali. Touto prehrou 
sa Kežmarčanom dvere do play-off 
úplne zavreli.

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – BK Kapybary Koši-
ce 62:74 (19:16, 16:17, 10:25, 17:16), 
body Kežmarku: Šmálik 22, Ha-
rabín 11, Cehlárik 8, Kolečanyi 
7, Stančák a Tybor 6. BK EILAT 
Prešov – Kežmarok 63:47 (14:10, 
15:6, 18:12, 16:19), body Kežmar-
ku: Stančák 10, Husák a Šmálik 8, 
Harabín 6, tybor 4, Hukpa, Kro-
ták a Marhefka 2.

Kežmarok je v tabuľke pred 
posledným kolom na 10. mieste.

Omladina MŠK BK Kežma-
rok odohrala ďalšie dve dvojko-
lá v regionálnej súťaži.

V dvojzápase proti Prešovu si 
Kežmarčania schuti zastrieľali a 
posledný celok súťaže poslali do-
mov s vysokými prehrami.

V derby dvojzápase v Spiš-
skej Novej Vsi si oslabení hostia 
o troch hráčov základnej zosta-
vy nedokázali poradiť s pestrou 
hrou súpera a zaslúžene prehra-
li.

Výsledky: MŠK BK Kežmarok 
– BK 99 Prešov 100:36, 111:32, AC 
LB Spišská Nová Ves – Kežmarok 
77:58 a 78:38.                            (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži SOŚ Pradiareň 26. 3., 17.00 h Kežmarok – BKM Svit

VsRM kadeti SOŚ Pradiareň 26.3., od 11.00 h Kežmarok – Sabinov

Futbal IV. liga seniori futbalový štadión 26. 3., 15.00 h Kežmarok – Hanušovce n/T

Volejbal
1. liga muži športová hala 27.3, od 11.00 h Kežmarok – Stropkov

1. liga juniorky ŠH T2, GPOH 3.4., od 11.00 h Kežmarok – Krupina

V ostatnom dvojkole šacho-
vej extraligy privítali kežmar-
skí šachisti na domácej pôde 
súperov z Košíc a Michalo-
viec. Najmä nedeľný zápas 
s Michalovcami bol pre obidve 
mužstvá dôležitý, pretože sa 
v priamom súboji stretli dve 
mužstvá bojujúce o záchranu. 
Vysoké víťazstvo Kežmarku 
zabezpečuje pred záverečný-
mi tromi kolami, ktoré sa hra-
jú na neutrálnej pôde v Žiline 
urobili kežmarskí šachisti dô-
ležitý krok k záchrane. 

V Žiline sa postupne 
stretnú s Bardejovom, Prie-
vidzou a Dunajskou Stredou. 
Jasnou prioritou tohto troj-
kola bude pre Kežmarčanov 
hneď úvodný súboj, v ktorom 
sa stretnú s posledným Bar-
dejovom. V ňom by mali ví-
ťazstvom potvrdiť nielen svo-

je postavenie, ale odolať i po-
sledným atakom mužstiev, 
ktoré sú v tabuľke pod nimi.

7. kolo: Trenčín – Prie-
vidza 5,5:2,5, Dubnica 
n/V - Dunajská Streda 3,5:4,5, 
INBEST Dunajov – Modra 
4:4, Čadca - Slovan Bratisla-
va 5,5:2,5, Bardejov – Micha-
lovce 3:5.

MŠK KdV Kežmarok - TJ 
Slávia TU Košice 3:5 (Velič-
ka 0,  E. Hagara 0, Michenka 
0,5, Druska 0,5, Lukáč 0,5, F. 
Tropp 0,5, L.Tropp 1, Šromov-
ský 0).

8. kolo: Trenčín - Dunajská 
Streda 4:4, Dubnica n/V - Prie-
vidza 5:3, Dunajov - Bratisla-
va 5:3, Čadca - Modra 5,5:2,5, 
Bardejov - Košice 2,5:5,5.

MŠK KdV Kežmarok - 
Zemplín Michalovce 6,5:1,5 
(Velička 1,  E. Hagara ml. 0,5, 

Priaznivci volejbalu sa 
v dňoch 2. – 3. 4. 2011  doč-
kajú v Mestskej športovej ha-
le v Kežmarku po dlhšej do-
be skutočnej lahôdky. Po 14 
rokoch sa v Kežmarku opäť 
hrá ženský volejbal a hneď sa 
ženám KV MŠK Oktan Kež-
marok podarilo vyhrať 1. li-
gu žien (stred). Ako víťazo-
vi skupiny stred mu pripadla 
povinnosť zorganizovať prvý 
z dvoch turnajov Prelínacej 
súťaže o postup do Extrali-
gy žien. Druhý turnaj sa bu-
de konať u víťaza skupiny vý-
chod v dňoch 9. – 10. 4. 2011.  
Kežmarčanky budú bojovať 
proti víťazom 1. ligy žien (vý-
chod) VK Slávia TU Košice, 
1. ligy žien (západ) VK Slá-
via UK Bratislava B a proti 

Prelínacia súťaž o postup do Extraligy žien vo volejbale
družstvu umiestnenému na  
7. mieste po základnej čas-
ti extraligy, a tým sú TJ Spoje 
UNINOVA Bratislava. Druž-
stvá odohrajú 2 turnaje, oba 
systémom každý s každým. 
Do Extraligy žien postúpia 
prvé dve družstvá na zákla-
de sumáru výsledkov tých-
to dvoch turnajov. Družstvá 
umiestnené na 3. a 4. mies-
te budú hrať príslušnú 1. ligu 
ročníka 2011/12.   

Družstvo žien hrá pod ve-
dením hrajúcej trénerky B.
Špakovej a asistentov Ľ. Bré-
du a I. Kredátusa v tomto zlo-
žení: Smandrová, Špaková, 
Šilonová, Hanisková, Sopko-
vá, Labudová, M.Kredátu-
sová, Varšová a doplňajú ho 
juniorky Z.Kredátusová, Sku-

Dôležité víťazstvo šachistov

Michenka 1, Druska 1, Seelin-
ger 1, Lukáč 0,  F. Tropp 1, L. 
Tropp 1). 

Pavol Humeník
1. Čadca  8  39,5  22
2. Trenčín  8  40,0  17
3. Dunajov  8  36,0  17
4. Košice  8  34,5  16

5. Prievidza  8  36,5  14
6. Dun. Streda  8  35,5  14
7. Dubnica n/V  8  30,5  12
8. Bratislava  8  34,5  10
9. Modra  8  25,5    7
10. Kežmarok  8  27,5    6
11. Michalovce  8  20,5    3
12. Bardejov  8  23,5    0

pinová, Hodorovičová, Kuš-
niráková a Majerčáková. 

Srdečne pozývame všet-
kých priaznivcov a milov-
níkov volejbalu do Mestskej 

športovej haly, aby prišli po-
vzbudiť naše ženy a spolu 
s nami prežili tento sviatok 
volejbalu v našom meste.  b.š.


