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160 rokov od narodenia Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie v Uhorsku

(pokračovanie na 2. strane)

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

Kežmarok sa prezentoval v Bratislave
V dňoch 19. - 22. januára 2012 sa mesto Kežmarok prezen-

tovalo spoločne s mestom Bardejov, Levoča a Stará Ľubov-
ňa v rámci spolupráce Slovenských kráľovských miest na 18. 
ročníku najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVA-
KIATOUR, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. 

Veľtrh ITF Slovakiatour je 
najdôležitejším veľtrhom ces-
tovného ruchu na Slovensku 
a patrí medzi najvýznamnej-
šie podujatia v regióne Stred-

nej Európy. Prináša komplex-
ný pohľad na dovolenky a 
cestovanie prostredníctvom 
zúčastnených cestovných 
kancelárií, domácich a zahra-

ničných regiónov, zahranič-
ných turistických centrál a 
subjektov poskytujúcich služ-
by cestovného ruchu. Veľtrh 
sa konal pod záštitou prezi-
denta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča a ministra 
dopravy a regionálneho roz-
voja Jána Figeľa.

Slovenské kráľovské mestá 

– Bardejov, Kežmarok,  Levo-
ča a Stará Ľubovňa sa  pre-
zentovali v stánku Prešovské-
ho samosprávneho kraja, kto-
rý bol zároveň partnerským 
regiónom veľtrhu. Na ten-
to ročník sa prihlásilo vyše 
400 vystavovateľov z 21 kra-
jín, okrem iných z Brazílie, Ja-
majky, Izraela, Namíbie, ale aj 

Komédia postavená na iskrivom humore a trefných 
dialógoch. Hra troch charakterov ponúka rôzne pohľady 
na život a veľa vtipných situácií. V réžii Zoltána Ergessy-
ho sa vám predstavia protagonisti Slovenského národného 
divadla v Bratislave Vladimír Kobielsky, Branislav Bys-
triansky a Tomáš Maštalír.

14. 2. 2012 (utorok) o 19.00 hod. v Mestskom kultúr-
nom stredisku Kežmarok, Starý trh 46. Vstupné: 11 eur.

Predpredaj: MsKS Kežmarok, Starý trh 47, tel. 
052/452 2165 (v pracovné dni: 7.00 – 12.00, 13.00 – 
15.30).

ROZHODCOVIA
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Podujatie sa uskutočnilo 
na hradnom nádvorí kežmar-
ského hradu. Organizátorom 
bola miesta organizácia Slo-
venského zväzu protifašis-
tických bojovníkov. Hlavný 
príhovor predniesol vicepri-
mátor mesta Kežmarok Igor 
Kredátus, v ktorom priblížil 
nielen priame boje v Kežmar-

ku, ktoré sa odohrali pred 67 
rokmi, ale apeloval aj na boj 
proti dnešnému nepriateľo-
vi, ktorým je svetový tero-
rizmus. K slávnostnému ak-
tu prispeli nielen slávnostné 
salvy, ale i čestná stráž pri sa-
motnom pamätníku obetiam 
druhej svetovej vojny. 

Humeník

Pekná účasť na pietnom akte

Kežmarok sa prezentoval 
v Bratislave

z tradičných, u Slovákov ob-
ľúbených destinácií, akými 
sú napríklad Egypt, Chorvát-
sko, Grécko a ďalšie.

V roku 2001 Bardejov, Le-
voča, Kežmarok a Stará Ľu-
bovňa vytvorili úspešnú mar-
ketingovú značku - Sloven-
ské kráľovské mestá, pod kto-
rou sa spoločne prezentujú. V 
živom vstupe televízie Mar-
kíza priamo z Incheby pozva-
li zástupcovia Slovenských 
kráľovských miest odbornú 
verejnosť, média a všetkých 
návštevníkov na oslavu 10. 
výročia podpísania deklará-
cie o spolupráci Slovenských 
kráľovských miest priamo 
v stánku Prešovského samo-
správneho kraja (PSK). Sláv-
nostná prezentácia sa usku-
točnila za účasti predsedu 
PSK Petra Chudíka, vicepri-
mátora mesta  Bardejov Petra 
Prokopoviča, primátora mes-
ta Kežmarok Igora Šajtlavu, 
prednostu mesta Levoče Iva-
na Majerského a primátora 
Starej Ľubovne Michala Biga-
niča. Každé mesto si privied-
lo so sebou na veľtrh postavu 
zo svojej histórie a to barde-
jovského kata, levočskú Bie-
lu pani, kežmarskú kľučiar-
ku - Čiernu pani a mešťana 
Gaspáreka zo Starej Ľubov-
ne. Pre návštevníkov veľtr-
hu mali Slovenské kráľov-

ské mestá pripravený súťaž-
ný kvíz s otázkami o jednot-
livých mestách, kde mohli 
výhercovia možnosť vyhrať 
zaujímavé propagačné pred-
mety.

Stánok Prešovského samo-
správneho kraja okrem iných 
navštívil aj prezident SR Ivan 
Gašparovič, predseda PSK 
Peter Chudík, 1. podpredse-
da vlády Ján Figeľ, štátny ta-
jomník ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho roz-
voja SR Ján Hudacký, primá-
tor Bratislavy Milan Ftáčnik a 
mnohí ďalší hostia. 

Priamou účasťou na veľtr-
hu sa zástupcovia kráľov-
ských miest počas štyroch 
dní snažili o zvýšenie pove-
domia o svojom regióne pro-
stredníctvom bezprostrednej 
komunikácie a taktiež pro-
pagačnými materiálmi, o kto-
ré bol zo strany návštevníkov 
nemalý záujem.

Naša prezentácia bola 
úspešná a veríme, že aj takou-
to formou prezentácie našich 
kráľovských miest na prezen-
tačných podujatiach, prispe-
jeme k zvýšeniu návštevnosti 
a rozvoju CR v celom našom 
regióne, ktorý má pre náv-
števníkov zo Slovenska, ale 
aj zo zahraničia čo ponúknuť.

Mgr. Lucia Dzugasová, 
Mestský úrad Kežmarok, 
odd. regionálneho rozvoja 

a cestovného ruchu

Niečo  vyše  70  Kežmarčanov,  medzi  ktorými  nechýbali 
žiaci Základnej školy Hradné námestie, sa v piatok 27. janu-
ára 2012, v deň 67. výročia oslobodenia mesta Kežmarok od 
fašistických okupantov v druhej svetovej vojne, sa uskutoč-
nil pietny akt slávnostného kladenia vencov.

V sobotu 21. januára 2012 sa slávnostným prestrihnutím pásky 
oficiálne otvorila v Kežmarku zrekonštruovaná športová hala. Celko-
vé náklady boli 156 tisíc eur. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo ve-
denie mesta na čele s primátorom Igorom Šajtlavom a zástupcovia fi-
riem, ktorí túto rekonštrukciu športovej haly zrealizovali.                         

FOTO: Humeník

Počas veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR 2012 si našiel 
čas na prezentáciu Slovenských kráľovských miest aj prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič. A na výraze dobrej nálady môže-
me prečítať, že prezentácia, v ktorej bolo aj mesto Kežmarok, ho pozi-
tívne zaujala.                                                        Foto: archív MsÚ
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Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

„Od pána primátora dostali po-
ďakovanie formou ďakovného lis-
tu a následne budú aj finančne od-
menení. Jednalo sa o vysokopro-
fesionálny zásah, kde si policajti 
zachovali chladnú hlavu a rozváž-
nosť. Hrozilo nebezpečenstvo zo 
strany páchateľa, či ešte „dora-
zí“ obeť, alebo použije zbraň voči 
sebe, manželke postreleného ale-
bo proti policajtom. O prípade bo-
li informované všetky zložky po-
lície, ale naša hliadka sa dostavi-
la na miesto ako prvá a okamžite 
musela vyhodnotiť situáciu“- po-
vedal náčelník Mestskej polície 
v Kežmarku Milan Slota krát-
ko po slávnostnom stretnu-
tí ocenených policajtov s pri-
mátorom mesta Igorom Šajtla-
vom a riaditeľom Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Kežmarku Jozefom Marhef-

kom. Trojici mestských poli-
cajtov, ktorí mali službu v deň, 
keď sa v Kežmarku odohrala 
rodinná tragédia, bola o nie-
koľko dní po incidente poďa-
kovať aj manželka postrelené-
ho podnikateľa. Tá priniesla 
trojici policajtov aj sošku anje-
la, ktorý ich má chrániť pri vý-
kone ich povolania.

Prípad, o ktorom sme písali 
aj na stránkach novín Kežma-
rok, zarezonoval v kežmar-
ských kuloároch najmä pre to, 
že sa strieľalo medzi švagra-
mi a pre peniaze. Ako uvied-
li privolaní mestskí policaj-
ti, takmer polhodinová drá-
ma bola doslova praktickou 
skúškou zo školení, ktoré ne-
dávno absolvovali všetci prís-
lušníci Mestskej polície v Kež-
marku.          T/F -AdriSatury-

Mestská polícia 
Kežmarok ponúka  

v mesiaci  
Marec – Apríl 2012  

50 % zľavu 
napájacieho 

poplatku na PCO 
(pult centralizovanej 

ochrany).

Čoho sa človek nedožije. 
Len deviataci z dvoch základ-
ných škôl sa utiekli k tomu, 
aby s nožom v ruke olúpili 
mladšie deti. Cestou zo školy 
si vytypovali iných školákov, 
od ktorých si s nožom v ru-
ke vypýtali peniaze a aby za-
chovali drsný imidž, šokova-
ným školákom rozrezali aj sá-
čok s chrumkami, na ktorých 
si deti cestou zo školy pochut-
návali. Ako to už býva, k veľ-
kým peniazom neprišli, od 
detí získali 1,30 €. Zato šted-

rejší k nim boli zjavne šoko-
vaní rodičia, ktorí si mladých 
lupišov vyzdvihli na obvod-
nom oddelení policajného 
zboru v Kežmarku.

Tam ich odviezla hliadka 
mestskej polície, ktorá vďa-
ka rýchlej spolupráci s po-
škodenými výtržníkov chyti-
la v parku pri tanku. A keďže 
od 14. Rokov je človek trestne 
zodpovedný, budú sa akční 
deviataci zodpovedať za svo-
je skutky rovnako, ako dospe-
lí.                          -AdriSatury-

Školáci – lúpežníci s nožom

Trojica mestských policajtov mala v ten večer úlohy rýchlo rozde-
lené. Andrej Petrovský (vľavo) mal po príchode do domu, v ktorom 
sa strieľalo „na starosti“ zranenú obeť a jeho manželku, ktorá políciu 
privolala. Jozef Birošík v úlohe vyjednávača so strelcom zvládol svo-
ju neľahkú úlohu vysoko profesionálne a svoj rukopis na akcii zane-
chal aj pracovník stálej služby Marián Frankovič, ktorý spoza operač-
ného pultu riadil a informoval o dianí všetky zúčastnené bezpečnost-
né a záchranné zložky. 

Nadriadení policajtom 
osobne poďakovali

Hlad je zlý, zima je zlá a nie 
všetci naši spoluobčania majú 
kde hlavu skloniť a veru, mno-
hí nemajú ani teplé jedlo, aby 
ich mohlo zahriať a nasýtiť. Už 
po druhýkrát ÚPSVaR Kežma-
rok z podnetu Spišskej katolíc-
kej charity, ktorá je pod vede-
ním PhDr. Ing. Pavla Vilčeka  
organizuje výdaj teplého jed-
la jeden krát denne vo svojich 
priestoroch. Stravu zabezpe-
čuje SKCH a stravu vydávajú 
uchádzači o zamestnanie, ktorí 
sú umiestnení v Dome Božieho 

milosrdenstva v Ľubici (patrí 
pod Inštitút Krista Veľkňa-
za Žakovce). Nepatrí nám sú-
diť iných, ale je našou povin-
nosťou sa o núdznych posta-
rať a okrem jedla, ošatenia im 
dať aj kúsok lásky, kúsok náš-
ho srdca. Všímajme si ľudí oko-
lo seba, nebuďme ľahostajní 
a hlavne necitliví. Nikto z nás 
nevie, kedy bude potrebovať 
pomoc zo strany iných.

Ing. Eleonóra Levická
riaditeľka  OSZ

ÚPSVaR Kežmarok

ÚPSVaR Kežmarok v spo-
lupráci s Pedagogicko – psy-
chologickou poradňou Kež-
marok opäť zorganizoval 
BURZU    INFORMÁCIÍ pre 
žiakov ZŠ, ich rodičov, peda-
gógov a všetkých, ktorým leží 
na srdci  budúcnosť a profes-
ná orientácia našich detí.  Tie 
majú svoje povolanie niekedy 
vysnívané, niekedy sa orien-
tujú podľa smerovania svo-
jich  kamarátov. Je veľmi dô-
ležité, aby v tomto rozhodu-
júcom momente mali dosta-
tok správnych a pravdivých 
informácií, aby mali podpo-
ru svojich rodičov, pedagó-
gov a vedeli sa správne roz-
hodnúť. Táto aktivita sa kaž-
doročne stretáva s veľkým 
záujmom zo strany všetkých 
zúčastnených. Keby nebolo 
zapálených ľudí, nebolo by 
možné to ani organizovať.

Touto cestou chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí nám 
pomohli či už finančne, ale-
bo aj iným spôsobom a mno-
hokrát sú to ľudia, ktorí snáď 

ani nemajú tak veľa, ale ma-
jú srdce a záleží im na rozvoji 
a vzdelaní detí a mládeže.
Naše poďakovanie patrí  :
1.  SSOŠ Poprad   -  Ing. 

Vladislav Mitický
2.  Mäso  -  údeniny    FE-

DÁK   -  Kežmarok
3.  Tatranská mliekareň a. 

s. Kežmarok
4.  Tlačiareň Kežmarok – 

pán  Ján Griglák 
5.  SOŠ Kežmarok, Kuš-

nierska 2
6.  ZSUŠ Kežmarok, Slav-

kovská 19
7.  SOŠ Kežmarok,  Gar-

biarska 1
Vďaka patrí aj SOŠ, ktorá 

poskytla priestory a pani ria-
diteľke tejto školy a všetkým 
pedagógom, študentom,  ktorí 
sa žiakom ZŠ venovali, priho-
várali sa im s láskou a trpezli-
vosťou. Veríme, že sa v takom-
to duchu porozumenia, pocho-
penia stretneme aj nabudúce. 

 ÚPSVaR Kežmarok 
Ing. Eleonóra Levická

riaditeľka  OSZ

VI. BURZA INFORMÁCIÍ

Hlad je zlý
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Párkrát sa stane, že na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva sa poslanci dotknú 
i partnerských miest mesta Kežmarok. 
Často vtedy nastane polemika načo je 
Kežmarku desať partnerských miest? Tá-
to polemika je aj medzi občanmi mesta. 
Jedni obhajujú tým, že mesto je príťaž-
livé pre zahraničných partnerov, odpor-
covia zas argumentujú zbytočnými ná-
kladmi na udržiavanie kontaktov s nie-
ktorými mestami, ktoré nie sú prospešné 
pre občanov Kežmarku.

Aj jedna aj z druhá 
strana však ako keby na 
fakt, že máme desať part-
nerských miest, pozera-
la iba cez priezor, ktorý nám umožňuje 
sa pozerať iba jedným smerom. Myslím 
tým, akoby sme iba čakali, čo nám da-
ný partner ponúkne a my sa buď prispô-
sobíme, alebo odmietneme nejakú part-
nerskú aktivitu. Akoby sa nik v Kežmar-
ku nepozeral ako potenciál desať part-
nerských miest využiť.

Už pred pár rokmi sme uverejni-
li v novinách anketu, keď ku každému 
partnerskému mestu sme pridali jeden, 
či dve atraktívne miesta na dovolenku. 
Anketa bola prospešná na to, že sa roz-
behli riadne turistické aktivity s niekto-
rými partnerskými mestami. Najlepšie 
to fungovalo s Hajdúszoboszló. Tam sa 
chodilo pravidelne a vždy boli autobusy 
plné spokojných Kežmarčanov, ktorí išli 

Partnerské mestá – čo s nimi?
dovolenkovať do partnerského mesta. To 
bola minulosť. Prečo to ale nepokračuje? 
Niektoré veci sa zmenili, no ale naprí-
klad to, že daný hotel už nepatrí mestu, 
ale súkromníkovi, nemôže byť kameň, 
ktorý sa nedá rozbiť a zamedziť tomu, 
aby sa spolupráca s týmto partnerským 
mestom opäť naplno nevyužila. Samo-
zrejme to platí iba vtedy, ak je na oboch 
stranách snaha pokračovať v partner-
stve našich miest. V tomto maďarskom 

meste je veľa iných uby-
tovacích možností, kde 
môžu byť Kežmarčania 
ubytovaní a maďarský 
partner by nám mal po-

núknuť a pomôcť v tomto smere. Ak sa 
na tomto základnom bode obe strany ne-
dohodnú, tak potom je ďalšia spolupráca 
medzi nami zbytočná, lebo priorita mes-
ta Kežmarok nebude splnená.

A tak môžeme pokračovať ďalej. Tre-
ba si určiť našu(!) prioritu s daným part-
nerom. Väčšinou to bude asi cestovný 
ruch, tak ho teda aj využívajme. Veď na-
ši občania chcú cestovať, spoznávať cu-
dzie krajiny, a tak určite by využili si 
pozrieť Prahu (Příbram), Paríž (Lesne-
ven), Varšavu (Zgierz), Vilnius, Rigu, či 
St. Peterburg (Kupiškis), Krakov a Vie-
ličku (Bochnia), či safari v Dvore Krá-
lové (Lanškroun), alebo ísť na púť do do 
Czenstochovej (Gliwice). A to sú iba zá-
kladné a východiskové body a mestá pre 

pravidelný kontakt s našimi partnermi. 
Možností na spoluprácu s partnerskými 
mestami je dosť. Treba však, aby inicia-
tívu prebralo naše mesto a vyhľadalo si 
u každého partnera prioritu, čo chceme 
z partnerstva využiť pre náš prospech. 
Ak si nedokážeme sami určiť priority, 
tak potom je pravda, že toľko partner-
stiev je mestu zbytočných. 

Ja sa však na partnerstvo s desiati-
mi mestami pozerám tak, že mali by 
sme byť radi, že ich máme toľko. Treba 
to len správneho manažéra, ktorý to vie 
správne využiť v prospech občanov náš-
ho mesta. Veď už dávno malo mať mesto 
v informačnej agentúre zopár možnos-
tí ubytovania v každom z týchto miest 
a ponúkať cez lokálne médiá možnosť 
vycestovať našim občanom do týchto 
miest. Už dávno. My namiesto toho sa 
bavíme o predĺžení nájmu informačke, 
rok čo rok a nevieme potenciál, ktorý by 
mala informačná agentúra mesta mať, 
využiť naplno. Pre rozvoj mesta a pre na-
šich občanov.

Nepozerajme sa teda na partnerské 
mestá ako na nejakú príťaž, či nechcené 
deti. Pozerajme sa na ne, ako na možnosť 
ponúknuť našim občanom niečo zaují-
mavé, čo nenájdu v žiadnej inej cestovke. 
Ak nedokážeme využiť ponúknutú prí-
ležitosť, možnosť mať v desiatich mes-
tách v Európe lepšie podmienky ako iní 
turisti, tak potom je ťažko hovoriť o roz-
víjaní cestovnom ruchu v meste Kežma-
rok.                                    Pavol Humeník

Mesto Kežmarok v zmysle §4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy, Nižná brána 8,Kežmarok

 Kvalifikačné predpoklady : 
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogického smeru podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-

vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov, 

dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

 Iné kritéria a požiadavky :
občianska bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti,
znalosť aktuálnej školskej legislatívy.

 K žiadosti je potrebné doložiť : 
overené kópie dokladov o vzdelaní,
overený doklad o absolvovaní 1.atestácie alebo jej náhrady,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej podobe (max.2 strany), 
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
štrukturovaný profesný životopis, 
odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o osob-

ných údajoch 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie č.1/2012 – ZŠ, Nižná brána 8, Kež-
marok“ je potrené zaslať poštou alebo osobne doručiť najneskôr do 29.02.2012 do 15:00 hod. na adresu :

Mesto Kežmarok
Hlavné nám. 1
060 01 Kežmarok
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PRIŠLI STE O SLUCH, ALEBO STE NEPOČUJÚCI OD NARODENIA? PRE VÁS BOLO ZRIADENÉ KOMPLEXNÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM V BUDOVE NA KOSTOLNOM NÁMESTÍ Č. 12 V KEŽMARKU (PRI OBJEKTE 
KATOLÍCKEJ CHARITY). 

PORADÍME VÁM, ALEBO SPROSTREDKUJEME PRE VÁS, AKO KOMPENZOVAŤ VÁŠ PROBLÉM SO 
SLUCHOM. NAPRÍKLAD AJ PREDAJOM BATERIEK DO KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK, ZABEZPEČENÍM 
NAČÚVACÍCH APARÁTOV A ĎALŠÍCH KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK, VÝUČBOU POSUNKOVÉHO 
JAZYKA, TLMOČNÍCKYMI SLUŽBAMI. 

 
KISSP                               
( KOMPLEXNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY SLUCHOVO POSTIHNUTÝM)             Otváracia doba: 
 
PONÚKA TIETO SLUŽBY:                              PONDELOK:  11:00 – 15:00 HOD. 
1. POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.                           UTOROK:       11:00 – 15:00 HOD. 
2. SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY PRE ZABEZPEČENIE SLUCHOVO                      STREDA :       11:00 – 15:00 HOD. 
     POSTIHNUTÝCH.                             ŠTVRTOK:     11:00 – 15:00 HOD. 
3. SPROSTREDKOVANIE  SERVISNÝCH  SLUŽIEB KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK.                     PIATOK :        11:00 – 15:00 HOD. 
4. VYHOTOVENIE ODTLAČKOV PRE VÝROBU UŠNÝCH KONCOVIEK K NAČÚVACÍM 
     APARÁTOM.                                         PREVÁDZKA: KOSTOLNÉ NÁMESTIE 12, KEŽMAROK 
5. SPROSTREDKOVANIE A PREDAJ KOMPENZAČNÝCH POMÔCOK PRE SLUCHOVO                                     KONTAKT: 0949538922 
    POSTIHNUTÝCH ( SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA, MIKROLINK, VIBRAČNÝ BUDÍK,...)           EMAIL: kissp.kk@gmail.com 
6 .DROBNÝ  PREDAJ DOPLNKOV KU KOMPENZAČNÝM POMÔCKAM ( BATERKY,     
     TABLETKY  NA SUŠENIE  NAČÚVACIEHO APARÁTU, TESTER NA BATERKY......)  
7. ASISTENČNÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY. 
8. VÝUČBA POSUNKOVÉHO JAZYKA V RÁMCI VZDELÁVANIA. 
9. SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI SLUŽIEB. 
 

Ak z nejakého dôvodu vytŕča-
te z radu, musíte rátať s tým, že 
nastane jedna z piatich variant. 
Buď vás po čase niekto dorastie 
a nebudete jediný, alebo sa nájdu 
vyšší od vás, ktorí vám dajú pár 
krát po hlave, aby ste sa zaradi-
li do správnej výšky a držali hu-
bu a krok. Tretia možnosť je, že si 
na vás zvyknú. Alebo tí, komu sa 
vaša výška nepáči, budú uvažo-
vať, ako vás „odstreliť“. To, že by 
vás niekto potiahol vyššie, sa stá-
va málokedy – musíte mať potreb-
né kvality. 

A to platí odvtedy, čo je člo-
vek hodený do vody života, te-
da  od čias, čo existujú inštitú-
ty ako škola, láska a medziľudské 
vzťahy, práca, obchod, šport, po-
litika. Už v školskej lavici cítite, 
či je vám človiečik vedľa vás prí-
jemný a sympatický alebo či člo-
vek, s ktorým musíte sedieť v au-
tobuse na jednom sedadle cestou 
na dovolenku je ten, s ktorým to 
vydržíte iba do cieľa a viac ho 
nechcete ani vidieť. Mnohí doká-
žu „prežiť“ prítomnosť nechce-
nej osoby tak nonšalantne, že to 
na sebe nedajú ani znať. A vďaka 
svojmu tolerantnému postoju sa 
stávajú neraz obľúbenými prá-
ve preto, že vedia akceptovať iný 
názor, vzhľad, povahu. 

Je však znakom ľudskej malo-
sti a dnes už aj na každom tele-
víznom kanáli možné vidieť, že 
v móde je verejné osočovanie, po-
smievanie a ponižovanie nieko-
ho, kto sa v tej chvíli nevie brá-
niť a niekedy ani o tomto podlom 
správaní netuší. A keď sa o ňom 
dozvie, potom aj roky dokáže du-
siť v sebe túžbu po pomste a ča-
kať na chvíľu, kedy zráta nazbie-
rané. Či už ide o krivdu, ktorú si 
nesie z detstva, posmešky zo školy 
či z práce, alebo o to, že sa na va-
šom „vyznaní lásky“ bavia ďalší. 

Možno tak nejako to bolo aj 
v medializovanej kauze Gorila, 
ktorá vyplávala po rokoch na po-
vrch. Bez ohľadu, o akých mega 
obchodoch sa v nej píše, je iba zna-
kom toho, že ľudia naozaj v sebe 
dokážu nosiť akúsi túžbu po pom-
ste aj roky. A len z im známych 
dôvodov vytiahnu zbrane, keď to 
druhá strana najmenej čaká. A ne-
musí ísť o gorilu. Aj pravidelná 
opica v domácnosti, či správanie 
voči iným vo všeobecnosti sa v ži-
vote vráti ako bumerang.    -Adri-

To, čo bolo pre Kežmarok 
v minulosti príznačné, to sa chcú 
pokúsiť oživiť organizátori kež-
marských Literárnych večerov. 
Ten prvý sa uskutočnil uplynu-
lý štvrtok 26.januára a hostite-
ľom bol Hotel Hviezdoslav, vlast-
ne jeho riaditeľka Sylvia Holopo-
vá. Spolu s ňou privítal nečakané 
množstvo priaznivcov literatúry 
aj Jaroslav Šleboda, mladý kež-
marský vydavateľ, ktorý večer 
moderoval a ktorého mnohí po-
znajú aj z cestopisných Premieta-
ní s Jadrom. Hosťom prvého lite-
rárneho večera, ako tomu už na-
povedá i samotný názov hotela, 
kde sa večery budú konať, bola 
spisovateľka a historička Nora 
Baráthová, autorka románu Štu-
dent. Knihy, ktorá podľa slov au-
torky obsahuje 95% skutočných 
historických udalostí zo živo-
ta Pavla Országha Hviezdosla-
va počas jeho štúdií na kežmar-
skom Lýceu. 

Niekoľko desiatok posluchá-
čov rôznych vekových kategórií 
sa nechalo vtiahnuť do pútavé-
ho rozprávania Nory Baráthovej, 
od ktorej sa dozvedeli mnoho za-
ujímavých informácií – o tom, že 
inteligencia v Kežmarku sa ke-
dysi zhovárala výlučne po la-
tinsky, o tom akú úlohu v živo-
te Hviezdoslava zohral jeho uči-
teľ Adolf Medzihradský, ale i to, 
koľko poznámok v čiernej kni-
he súviselo s porušením škol-
ských pravidiel mladým básni-
kom a spisovateľom. 

Nenemej pútavé boli informá-

Hviezdoslav prilákal nečakané množstvo ľudí

cie o niekdajšom kežmarskom 
pivovare, básnickej tvorbe a ro-
dine P. O. Hviezdoslava. Prítom-
ní poslucháči neskrývali spokoj-
nosť nad poučným a príjemným 
večerom a nádej v svetlú budúc-
nosť podujatia mali aj hlavní ak-
téri.

„Mne sa akcia pozdávala, no bol 
som dosť zaskočený veľkou účasťou. 
Všetko, čo sa začína má svoje mušky 
a aj na literárnych večeroch ešte bu-
de treba popracovať. Hlavne čo sa 
týka priestoru, veď prišlo tri krát 
viac ľudí, ako sme počítali... Literár-
ny večer sa časom možno obohatí aj 
o históriu v regióne a preberú sa aj 
osobnosti viažuce sa k mestu. Moja 
osobná predstava je, aby celý večer 
mal nádych debaty a nie prednášky. 
Bolo by skvelé, ak by sa aj „poslu-
cháči“ stali aktívnymi v rozhovo-
re. Kládli by otázky a sami by sme-
rovali tok informácií smerom, kto-
rý ich zaujíma najviac. Bolo by fajn, 
ak by som mal aj spätnú väzbu od 

účastníkov, lebo bez nej bude oveľa 
náročnejšie pripravovať ďalšie ve-
čeri,“ povedal Jaroslav Šleboda, 
ktorého básne avízovala v nie-
ktorých budúcich literárnych ve-
čeroch aj Sylvia Holopová.

A čo hovorí na prvý umelec-
ký večer kežmarská spisovateľ-
ka Nora Baráthová? „Pani Ho-
lopová mala veľkú odvahu, keď sa 
pustila do organizovania literár-
nych večierkov, pretože v minu-
losti už takéto snahy boli a veľmi 
rýchlo pre nezáujem skončili. Tu vyšla 
organizátorke perfektne propagácia, 
ľudí prišlo nad očakávanie - dokonca 
každá veková kategória a nikto nebol 
„nahnaný“, ako sa to kedysi robieva-
lo. Jednoducho - diváci mali záujem. 
Podľa mňa akcia v zaujímavom pro-
stredí stredovekého domu nemala 
chybu a určite nebudú mať ani ďal-
šie.“

Najbližší literárny večer by sa 
mal uskutočniť ..................
T/F Adriana Saturyová
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia papiera:
 Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje 
korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí 
pred naším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje 
škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa           
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny, 
katalógy, prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové 
obaly (napr. papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky, 
lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky 
(napr. krabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka, 
pauzovacie papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere, 
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia skla:
 Sklo je veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa v prírode v čistej forme 
nevyskytuje. Vyrába sa však z prírodných surovín. Je považované za najstaršiu 
vyrábanú hmotu v dejinách ľudstva. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: veľkou 
tvrdosť, vysokou pevnosťou v ťahu, malou elektrickou a tepelná vodivosťou, 
ľahkou čistiteľnosťou, ľahkou tvarovateľnosťou. Tvorí asi 12% odpadu. Z vytrie-
deného skla sa v sklárňach vyrobí nové. Patrí do zelenej nádoby, kde odhadzu-
jeme neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených 
�iaš a fľaštičiek. Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky, 
obrazovky z televízorov, ostatné sklo kombinované s inými materiálmi 
napríklad s drevom, s kovom a pod.

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného skla:
 Vyseparované sklo sa ďalej triedi na farebné a číre, a v sklárňach sa 
ďalej spracováva v týchto  fázach: a) úprava odpadového skla, b) zakladanie - 
príprava sklárskeho kmeňa, c) tavenie, d) tvarovanie, e) chladenie, f) zušľachťo-
vanie alebo ra�novanie. Z takto upraveného skla sa potom opätovne vyrábajú  
fľaše, sklenené tabule atd. Vedeli ste, že: • sklo je recyklovateľné na 98% až 100%, 
• recykláciou každej fľaše ušetríme energiu až 400 Wh, • recyklácia odpadového 
skla znamená menej emisií, • ak sa vráti do sklárne na recykláciu 100 miliónov 
odpadových �iaš a pohárov, ušetrí sa 30 000 ton sklárskeho piesku, 100 000 ton 
sódy, 6 000 ton vykurovacieho oleja, 18 000 MWh elektrickej energie,                    
76 000 000 m3 zemného plynu

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia plastov:
 Plasty boli objavené  v prvej polovici 19. storočia. Charles Macin-
tosh v roku 1820 vyrábal plášte odolné proti vlhkosti tak, že pokryl tkaninu 
tenkou vrstvou gumy.  Tvoria asi 7% odpadu. Majú širokospektrálne využitie         
a to najmä v strojárstve, v textilnom priemysle, v elektronickom priemysle,           
v automobilovom priemysle, v obalovej technike, ... Patria do žltej nádoby, kde 
odhadzujeme fľaše označené ako PET fľaše. Fľaše z jedlých olejov musíme pred 
separovaním dobre vymyť horúcou vodou. Fľaše je potrebné pred vhodením do 
kontajnera stlačiť. Zmesové plasty - obaly od šampónov, sprchových gélov, 
saponátov, a pod. Nepatria sem: plastové obaly kombinované s iným materiá-
lom, silno znečistené obaly a výrobky. Na recykláciu nemožno použiť plasty, 
ktoré prišli do styku s  nebezpečnými látkami ako napr. obaly z  chemikálii, 
minerálnych olejov ...

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných plastov:
 Po vyseparovaní sa plasty ďalej triedia a recyklujú. Poznáme tri 
základné spôsoby recyklácie. Fyzikálnu (čiže materiálovú), chemickú (surovi-
novú), ktorá sa niekedy označuje aj ako regenerácia a energetické zhodnotenie. 
Čo konkrétne sa vyrába z recyklovaných plastov? Z PET �iaš sa vyrábajú vlákna 
– z nich potom koberce alebo aj oblečenie. Z fólií, vreciek alebo tašiek opäť fólie. 
Z tvrdých obalov (krémy a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa 
nedajú inak využiť, sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo 
alternatívneho paliva. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 
energiu. Percentuálna úspora energie je až  97%. Okrem toho sa plasty  vyrábajú 
z ropy, takže ich recykláciou šetríme ropu, čo je viac ako žiaduce, vzhľadom na 
jej malé zásoby, a chránime životné prostredie.

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia kovov:
 V súčasnom štádiu rozvoja ľudskej spoločnosti – v etape vedecko-
technickej revolúcie si snáď nevieme predstaviť oblasť ľudskej činnosti, kde by 
sme sa nestretli v takej, či inej forme s kovovými materiálmi. Tvoria 4% 
odpadov. Patria do červenej nádoby, kde odhadzujeme konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, ... V meste Kežmarok do  
červenej zbernej nádoby odhadzujeme aj viacvrstvové kombinované obaly           
z mlieka, džúsov a lacných druhov vína (tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové 
kartóny). Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové 
obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a iné kovové obaly, ktoré 
prišli do styku s nebezpečnými látkami.

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných kovov:
 Pri recyklácii kovov sa myslí recyklácia kovov, ktoré sú pri zakúpení 
výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) 
materiál, z  ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od 
jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Spracovanie vyseparova-
ný kovov prebieha následovne: kovy sa vytriedia, podrvia, zbavia povrchových 
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa roztavia. Výsledkom tohto 
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom vyrábajú nové výrobky. 
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej 
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín. 
Recykláciou hliníka sa ušetrí 95 % energie a redukuje sa obsah emisií o 99 %.   

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia BRO:
 BRO - biologický rozložiteľný odpad - je odpad, pri ktorom dochá-
dza vplyvom vonkajšie prostredia k jeho rozkladu. Patrí sem kuchynský odpad 
(zvyšky z ovocia a zeleniny) a odpad zo záhrad (zelené šťavnaté zvyšky rastlín 
bohaté na dusík a pevné zvyšky rastlín, ako sú konáre, lístie, ... bohaté na uhlík). 
Hlavnými producentmi tohto odpadu sú obce (domácnosti, inštitúcie, obchody 
...), poľnohospodárstvo, priemysel (najmä drevospracujúci priemysel, potravi-
nárstvo, sadovníctvo), vodárenské spoločnosti. Medzi základné spôsoby 
spracovania BRO patrí: materiálové využitie – vlhkosť biomasy 40% - kompos-
tovanie, energetické využitie po predchádzajúcom spracovaní – vlhkosť bioma-
sy 30% - výroba energie a tepla.
 

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Materiálové využitie BRO - kompostovanie
 - je založené na biochemickom procese, pri ktorom  z organických 
látok za prítomnosti kyslíka vzniká kompost – organické hnojivo.  Poznáme tri 
úrovne kompostovania: 1. Domáce – v súkromných záhradách – vlastné 
využitie, 2. Komunitné – skupina ľudí v záhradkárskej osade - ročne sa takto 
vyprodukuje cca 10 t kompostu, 3. Komunálne alebo priemyselné – bioodpad sa 
zbiera z väčšej zvozovej oblasti a spoločne sa kompostuje v centrálnej  
kompostárni – vykonáva ho �rma na to zaškolená. Zariadenie, ktoré sa používa 
na priemyselnú výrobu kompostu sa nazýva Fermentor.
Kompostovaním vznikne z jednej tony odpadu cca 0,550 tony kompostu.

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Fermentor:
 - je hermeticky uzavreté zariadenie, v ktorom prebieha fermentácia 
bioodpadu za anaeróbnych podmienok. Cieleným regulovaním fermentácie        
v automatickom režime sú v procese korigované 2 stupne procesu:
1. Stupeň spracovania – stabilizácia a hygienizácia, 2. Stupeň – dosúšanie zmesi. 
Doba jedného uzatvoreného cyklu od naskladnenia po vysušený produkt je cca 
96 hodín s energetickou náročnosťou 4,8 kW/t produktu. Výsledkom je 
organické hnojivo - kompost.

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO 
 Jedným zo spôsobov energetického využitia BRO je jeho spaľova-
nie. V takýchto prípadoch sa biomasa len mechanicky respektíve fyzikálne 
upraví na dosiahnutie parametrov požadovaných výrobcom konkrétneho 
zariadenia na výrobu tepla, alebo elektrickej energie.
Vedeli ste, že 1000 kg suchej drevnej hmoty sa energetický rovná 450 kg čierne-
ho uhlia, respektíve 520 kg koksu, respektíve 340 kg vykurovacieho oleja,  alebo 
320 kg butánu. Spaľovať je možné aj slamu, ktorej výhrevnosť je vyššia ako 
výhrevnosť hnedého uhlia. Takto vyrobené teplo respektíve elektrická energia 
sa využíva v domácnostiach ako i v priemysle.

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO
 Druhý spôsob využitia biomasy je chemická úprava na bioplyn, 
respektíve na drevené uhlie, alebo biopalivá.
Premena biomasy na bioplyn za pomoci mikroorganizmov sa nazýva anaerób-
ne vyhnívanie. Považuje sa za najlepší z biochemických postupov. Koncovým 
produktom anaeróbneho vyhnívania organického materiálu je bioplyn – zmes 
metánu, oxidu uhličitého a ďalších zložiek. Táto technológia je dôležitá pre 
ochranu životného prostredia z dôvodu znižovania emisií skleníkových plynov.
Zariadenie, ktoré dokáže spaľovať bioplyn a meniť ho na teplo, respektíve na 
elektrickú energiu sa nazýva kongregačné jednotka.

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Milí spoluobčania.
 Veríme, že tento miniseriál Vám napomohol sa zorientovať                  
v systéme separovania odpadov v našom meste a spolu s nami prispejete               
k ochrane životného prostredia, a ku krajšej tvári nášho mesta.

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

 Záverom nášho seriálu si pripomeňme, čo je základnou �lozo�ou 
separovaného zberu. Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným 
riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva 
stále aktuálnejšou témou miest a obcí. Pri separovanom zbere sa nepotrebná 
vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobné-
ho procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne 
vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, 
ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny 
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Základom úspešného fungo-
vania komplexného odpadového hospodárstva je požiadavka uskutočňovania 
dôsledného plošného separovaného zberu jednotlivých druhov odpadov.

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného papiera: 
 Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa kvality, balí do balíkov       
a odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spracovanie v 3 fázach:
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) úprava papiera. Z takto 
recyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každodennej spotreby, ako 
sú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposlednom rade hygienické 
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej 
drevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74% elektrickej energie             
v porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa zníži aj spotreba vody 
oproti prvovýrobe až o 58%,  • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74% 
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg bieleho papiera vznik-
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecnosti 4-5 krát

časť 5.

V minulom roku zazna-
menali Štátne lesy TANAPu  
v nimi spravovanom území 
Tatranského národného par-
ku a Pieninského národné-
ho parku takmer sedemdesiat 
prípadov krádeží dreva. Naj-
väčšiu škodu za takmer 700 
euro spôsobil výrubom smre-
kového dreva neznámy pá-
chateľ v ochrannom obvode 
Tatranská Javorina. V ochran-
nom obvode Červený Kláštor 
si neznámy páchateľ odniesol 
12,5 m3 dreva v hodnote viac 
ako 600 euro. Najväčší počet 
krádeží drevnej hmoty však 
Štátne lesy TANAPu opätov-
ne zaznamenali v okolí róm-
skych osád. „Lesné porasty 
sú atakované najmä v ochran-
nom obvode Tatranské Mat-
liare. Polícia tu riešila viac 
ako šesťdesiat prípadov krá-
deží dreva, ktorých hodnota 
sa pohybovala od jedného do 
päťdesiat eur. Tak ako v pred-
chádzajúcom roku aj vla-
ni išlo zväčša o krádeže dre-
va v objeme nepresahujúcom 
1 m3 na jeden prípad a o vy-
nášanie haluziny ponecháva-
nej z dôvodu ochrany prírody 
ako biomasa v lesných poras-
toch,“ konštatuje Peter Uram 
zo Štátnych lesov TANAPu. 
Škoda na majetku štátu sa tak 
vyšplhala na takmer 1 750 eur. 
V porovna-
ní s minu-
lým rokom 
stúpol počet 

zistených krádeží a vyčíslená 
škoda na majetku štátu je vyš-
šia o približne 300 eur. 

Drevo z územia Tatranské-
ho národného parku sa nená-
vratne vytráca aj napriek to-
mu, že Štátne lesy TANAPu 
ponúknu záujemcom ročne 
približne 2 000 m3 palivového 
dreva. Navyše drevo si môžu 
záujemcovia pripraviť v le-
se aj svojpomocne. V rámci 
samovýroby si tak môžu od 
Štátnych lesov TANAPu roč-
ne odkúpiť približne 8 000 m3 
dreva. Jeho cena za meter ku-
bický nepresahuje 4,50 eu-
ra. Aj napriek tomu väčšina 
obyvateľov rómskych osád 
o možnosť takto získať pali-
vové drevo nemá záujem. 

Väčším škodám na majet-
ku štátu predchádzajú pra-
covníci Štátnych lesov TA-
NAPu neustálym pohybom 
a kontrolou v lesných poras-
toch Tatranského národné-
ho parku a Pieninského ná-
rodného parku. Aj v tomto 
roku budú zvýšenú pozor-
nosť venovať aj ochrane mla-
dých lesných porastov pred 
ich poškodzovaním. A to naj-
mä v letnom období pri zvý-
šenom tlaku na lesné porasty 
pri chronickom protizákon-
nom zbere lesných plodov. 

TANAP

Dreva na kúrenie sa kradne 
čoraz viac

Snežný Betlehem je stále v prevádzke
Aj po mesiaci od svojho zrodenia je Snežný Betlehem na Rainero-

vej chate vo Vysokých Tatrách, dá sa povedať, v plnej prevádzke. Je-
ho staviteľ, chatár Peter Petras z Kežmarku, ho pri našom príchode 
práve opravoval, pretože niektorí návštevníci ho z vnútra poškodi-
li. Poškodili mu aj nánosy snehu, ktoré má pripravené na ďalšiu so-
chu, pracovne pomenovaného „Nosič“, ktorá bude priamo pred cha-
tou. Tieto drobnosti ho mrzia, no na druhej strane je rád, že návštev-
níci Tatier si nachádzajú cestu k Rainerovej chate i počas tohtoročnej 
krásnej zimy. A veru občas si aj zaspomína ako ťažko sa tohtoročný 
Snežný Betlehem rodil, keď sneh musel naň nosiť až z niekoľko sto-
metrových vzdialeností.                                 Foto: Pavol Humeník
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Málokto vie, že okrem 
mestskej knižnice na námes-
tí, sa nachádza v Kežmarku 
ešte jedna, historická. K jej 
návšteve oprávňuje čitateľov 
čitateľský preukaz, ktorý vy-
dalo múzeum a spoločnosť či-
tateľom robia v čase návšte-
vy knižnice lektori. Staré kni-
hy sú aj dnes predmetom vý-
skumných a odborných prác 
a prevažná väčšina z nich je 
písaná maďarsky a nemecky. 
V minulosti sa táto knižnica 
nachádzala v dnešnej expo-
zícii hradu – v lekárni. Dnes 
dýcha stará múdrosť kníh 
v priestoroch bývalej koniar-
ne, kde sa dodnes zachova-
li čierne náhrady pôvodných 
mramorových žľabov, ktoré 
mali vstavané zrkadlá v zla-
tých rámoch – aby sa kone vi-
deli a boli odvážnejšie. Pre-
slávená stajňa sa nachádza 
na prízemí traktu, v ktorom 
dnes sídlia kancelárie mú-

zea, teda nie na nádvorí, kde 
by ju väčšina ľudí očakávala. 
„Na tomto mieste sa neskôr 
nachádzal chudobinec a ne-
mocnica, kde pracoval aj zná-
my doktor Alexander. Verej-
nosti je knižnica neprístupná, 
ale na požiadanie je umožne-
né čerpať z nej ľuďom, ktorí 
sa venujú dejinám“ – hovorí 
riaditeľka Múzea Kežmarok 
Mgr. Erika Cintulová v miest-
nosti, kde sa dodnes zachova-
li stropné reliéfy a štyri žľaby 
pre kone. 

V regáloch knižnice náj-
dete nielen staré knihy, ale aj 
zviazané časopisy a staré ma-
py. Nechýbajú však ani Leni-
nové spisy, Stalinov životopis, 
či Kapitál. Špeciálne vytrie-
dené knihy zo sedemnásteho 
storočia však ostávajú pred 
zrakmi verejnosti schované 
najmä pre svoju historickú 
hodnotu. 

T/F Adriana Saturyová

Historickú knižnicu nájdete 
aj v hrade

Staré kežmarské objekty aj dnes skrývajú mnoho zabud-
nutých príbehov, ktoré boli súčasťou našich dejín. Tak je to 
aj v prípade kežmarského hradu, vlastne jeho knižnice.

Únia žien Slovenska, 
okresná organizácia Kežma-
rok v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom v Kež-
marku usporiada súťaž v 
prednese poézie a prózy žien 
a dievčat 45. ročník Vansovej 
Lomničky.

Súťaži sa v dvoch kategó-
riách, od 16 do 25 rokov a 

nad 25 rokov a uskutoční sa 
21. 2. 2012 (utorok) o 14.30 
hod., v malej sále Mestského 
kultúrneho strediska v Kež-
marku.

Prihlásiť sa je možné v 
Mestskom kultúrnom stre-
disku, Starý trh 47, Kežma-
rok, tel. 052/452 2165 do 15. 2. 
2012.                                     úžs

45. ročník Vansovej Lomničky
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Považujem za potrebné, 
ako lekár, verejne položiť tú-
to otázku.

Spoločenský vývoj v Slo-
venskej Republike osobne 
vnímam ako nepriaznivý, 
ohrozujúci budúcnosť našich 
detí a  dezintegráciu spolo-
čenských hodnôt v protikla-
de k totalite peňazí. Súčasná 
kríza spoločnej európskej me-
ny, bola v podstate iniciovaná 
„výpredajom“ štátnosti, ob-
čianskeho princípu a základ-
ných hodnôt občianskej slobo-
dy a rovnosti nezodpovednou 
emisiou štátnych dlhopisov 
niektorými členmi európske-
ho spoločenstva a následným 
neúmerným rastom úrokov 
ďalších a ďalších emisií, poži-
čiavaním si peňazí na spravo-
vanie existujúceho dlhu.

Neprináleží mi, ako neod-
borníkovi komentovať mak-
roekonomický vývoj, dôleži-
té je však poukázať na zmluv-
ný princíp, ktorého sú penia-
ze nositeľom, z hľadiska ich 
zúčtovacej funkcie, pri vyrov-
návaní obchodných záväzkov. 
Zmluvný princíp je súčas-
ne štátotvorným princípom, 
(spoločenská zmluva, ústa-
va, právo), z hľadiska integrá-
cie ľudskej spoločnosti na zá-
klade nepeňažných hodnôt 
(občianska sloboda a rovnosť, 
ako odkaz deklarácie práv člo-
veka a občana).

Je alarmujúce, že naša spo-
ločnosť, ako súčasť európ-
skeho spoločenstva národov, 
sa nachádza v hlbokej krí-
ze z hľadiska ľudských hod-
nôt, nakazená totalitou peňa-
zí, vnímaných na jednej stra-
ne ako spôsob a nástroj moci 
z hľadiska individuálnej spot-
reby „čohokoľvek“, a na sta-
ne druhej, peniaze ako kaž-
dodenný stresor z hľadiska 
spotreby a zabezpečenia do-
mácností, rodiny, spôsobujú-
ce frustráciu jedinca a ekono-
mickú neslobodu, až obme-
dzovanie občianskej slobody. 
V oboch prípadoch snaha jed-
notlivca peniaze mať, alebo 
mať ich čím viac, alebo mať až 
neobmedzene veľa peňazí, bo-
la za posledné roky a desaťro-
čia v spoločnosti „pochopená“ 
ako „prirodzená“, nespochyb-
niteľná a univerzálna. 

Štátnosť, história ľudských 
práv, poznanie ekonomických 
zákonitostí, ako aj „právo“ 
jednotlivca - občana na po-
znanie, výchovu a vzdelanie 
človeka, to všetko ako integ-
rujúce princípy ľudskej spo-
ločnosti, ostali zabudnuté. 

Z hľadiska socioekono-
mického kontextu so zamera-
ním na verejné zdravie, je tre-
ba zdôrazniť potrebu zdra-
votníckej výchovy verejnos-
ti, s vysvetlením jej podstaty 
ako zamerania na cieľ, kto-
rým je sebavedomý, sebestač-
ný a samostatný občan schop-
ný viesť sociálne a ekonomic-
ky produktívny život. Zdravie 
je bezpochyby spoločenskou 
hodnotou, chápanou v súvis-
losti so schopnosťou jednot-
livca vytvárať zdravé sociál-
ne kontakty voči okoliu, teda 
rodine, kolegom a voči spoloč-
nosti –  štátu. 

Riešenia pre zdravotnú sta-
rostlivosť a sociálne zabezpe-
čenie,  pri obmedzených zdro-
joch, ktorými spoločnosť reál-
ne disponuje,  sa ponúkajú sa-
mé, ak účelovo neignorujeme 
zdravotno-sociálne súvislos-
ti. Nie je možné ignorovať teó-
riu sociálneho gradientu a so-
ciálnych determinánt zdravia, 
pretože je nespochybniteľné, 
že zlý stav verejných  nancií 
nevyhnutne zvyšuje sociálne 
napätie v spoločnosti, čo ná-
sledne negatívne ovplyvňuje 
sociálne determinanty zdra-
via a prehlbujú sa rozdiely na 
jednotlivých úrovniach soci-
álneho gradientu. 

Paradoxne, za posledné ro-
ky sa sociálna politika štátu 
zúžila najmä na  nancovanie  
spotreby domácností dlho-
dobo nezamestnaných. Štát v 
„slepej“ viere v peniaze, kto-
ré majú vyriešiť problém soci-
álneho vyčlenenia jednotlivca 
v nadchádzajúcej dobe „tech-
nologickej nezamestnanosti“, 
sa riadi podľa hesla, čím viac 
peňazí, do sociálneho zabez-
pečenia, tým lepší výsledok z 
hľadiska vyrovnania rozdie-
lov medzi „sociálne vyčlene-
nými“  a majoritou. Celkom sa 
stratil zo zreteľa cieľ, ktorým 
mala byť integrácia „sociálne 
neprispôsobivých občanov“. 
Došlo teda k nežiaducemu 

efektu vytvorenia závislosti 
dlhodobo nezamestnaných na 
ich sociálnych dávkach, za ce-
nu prehĺbenia sociálneho gra-
dientu z hľadiska reálnych 
príjmov domácností priemer-
ne zarábajúcich pracujúcich 
a dlhodobo nezamestnaných, 
v porovnaní so zužujúcou sa 
skupinou vysoko nadprie-
merne zarábajúcich. Inými 
slovami, vymierajúca „stred-
ná vrstva“ obyvateľstva je dô-
kazom zlyhania sociálnej po-
litiky štátu a negáciou hod-
noty ľudskej práce. Na jednej 
strane degradácia ceny práce 
(nízka minimálna mzda, re-
latívne vysoké daňové a od-
vodové zaťaženie), na strane 
druhej, výchova dlhodobo ne-
zamestnaných „nepracovať“ a 
vylepšovať príjem domácností 
aj vysokou pôrodnosťou. Roz-
diel v reprodukčnom správaní 
„sociálne neprispôsobivých“ 
a „majoritnou“ populáciou 
nie je možné vysvetľovať len 
etnickou príslušnosťou, ne-
dostatočným vzdelaním a po-
dobne. Je nutné pripustiť, že 
ide aj o zneužívanie zneužiteľ-
ného sociálneho systému.Pre-
hlbujúce sa sociálne napätie 
nevyhnutne vyúsťuje do ri-
zika celospoločenského kon-
 iktu, ktorému predchádza-
jú prejavy neznášanlivosti na 
úrovni jednotlivých komunít 
spoločnosti, často na národ-
nostnom, etnickom, alebo ná-
boženskom princípe. Akékoľ-
vek násilie v spoločnosti, je 
už prejavom zlyhania štátnej 
moci. Naopak, predpokladom 
zdravého života jednotlivca a 
zdravej spoločnosti, 
je férový, spravod-
livý systém sociál-
neho a zdravotného 
zabezpečenia obča-
na.Nie je možné hľa-
dať a akceptovať rie-
šenia, ktoré by ne-
znižovali spotrebu 
verejných  nancií na 
sociálne zabezpeče-
nie. Je nevyhnutné 
výraznejšie zosobniť 
zodpovednosť pra-
cujúcich samostatne 
manažovať svoje za-
bezpečenie (realizá-
cia práva sociálne sa 
zabezpečiť). Pracu-

júci človek musí byť schopný 
z výplaty nielen prežiť, ale aj 
sporiť. Zníženie spotreby ve-
rejných zdrojov v sociálnom 
systéme, vyžaduje nevyhnut-
ne zníženie pôrodnosti v „so-
ciálne odkázaných“ komuni-
tách, čo musí byť realizované 
nástrojmi sociálneho zabez-
pečenia, reformou systému 
dávok, smerom k vyrovna-
niu rozdielov z hľadiska náro-
kov, teda odstránením diskri-
minácie jednotlivých komunít 
v rámci spoločnosti z hľadis-
ka politiky štátu voči rodine 
a dôslednou kontrolou a saná-
ciou práv detí.

Na strane príjmov do štát-
neho rozpočtu, „milionár-
ska daň“, vlnou nevôle, ktorú 
pravdepodobne vyvolá,  sú-
časne poukáže na vážnosť 
hodnotovej krízy spoločnosti, 
z hľadiska „odcudzenia člove-
ka peniazom“.  

Dovoľte mi pozvať všet-
kých na otvorenú komuni-
tu – diskusné fórum slobod-
ných občanov, ktoré sa pokú-
sime iniciovať stretnutiami 
občanov na Úrade práce so-
ciálnych vecí a rodiny v Kež-
marku, v malej zasadačke na 
prvom poschodí, vždy v pon-
delok a štvrtok o 17.00h od 6. 
2. 2012. 

Medzi prvé diskusné té-
my sú zaradené otázky sociál-
nej spravodlivosti, sociálneho 
gradientu, verejného zdravia 
a zdravia komunity, sociálny 
kapitál, výchova ku zdraviu z 
hľadiska socioekonomického 
kontextu a „rómsky problém“.

MUDr. Pavol Štec 

Aké je v súčasnosti právo občana Slovenskej republiky na zdravie?
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Som jeden z tých, ktorí si po 
rokoch snehového pôstu vy-
chutnávajú  nádielku prírodné-
ho snehu formou behania na ly-
žiach.  

V krásnej prírode kežmar-
ského lesoparku je veľa možnos-
tí, kde sa dá spraviť bezpečná be-
žecká stopa. Som si vedomý a 
rešpektujem aj to, že v tejto prí-
rode sa ale nepohybuje len rodi-
na “bežkárov“, ale aj iní vyzná-

Tolerantnosť v prírode

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 060 14 
Kežmarok ponúka na prenájom priestor na prízemí budovy 
školy, list vlastníctva č. 168, parcelné číslo 663/1, súpisné číslo 
1294, katastrálne územie Kežmarok, vo výmere 0,70 až 1 m2 za 
účelom prevádzkovania nápojového automatu.

Minimálna cena nájmu:
- na základe prieskumu trhu: 60,00 €/m2/rok. Ide o cenu náj-

mu bez dodávaných služieb, ktoré budú účtované navyše.

Kontakt:
Bližšie informácie na telefónnom čísle 052/4523032, Mgr. 

Helena Gardošová, riaditeľka školy.
Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením 

identifikačných údajov (overený živnostenský list), predmetu 
nájmu, ceny, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 20. 
2. 2012 do 14.00 v zalepenej obálke s označením: Nájom - nápo-
jový automat - neotvárať“ na adresu školy.

Vraj otrepané detské Ham-
melové texty a hudba! Na-
raz sa vynorili z hĺbky  a na-
dobudli svoju čarovnú silu. 
Dychtivo ich počúva starý 
i mladý, mamičky i deti, le-
bo sú súčasťou ich hlboko za-
koreneného lepšieho Ja. Je to 
náš život.  Ženie sa prudkým 
tempom a nám starším ostá-

vajú  azda len najhlbšie zako-
renené spomienky na detstvo 
a mladosť. A toto veľké očare-
nie  mladosťou nám  v piatok 
predviedol Hammel s Buria-
nom. Ďakujeme nielen im, ale 
aj Paľkovi Kulangovi, ktorý 
nám pripravil tento zážitok 
a zorganizoval toto poduja-
tie  doslova z vlastného vrec-

Legendy pod Tatrami  
V októbri Johnny Cash a teraz v piatok ďalšia legenda Pa-

vol Hammel a Juraj Burian. Nato sa nedá zabudnúť!   V na-
šom MKS vtedy perlila úžasná muzika tak ako pravé šam-
panské, ktoré Vám naraz dodá životnú iskru a chuť žiť. Ge-
niálna inštrumentalizácia  Juraja Buriana  spolu s enegeti-
zujúcim hraným  a speváckym výkonom Pavla Hammela Vás 
uvádzajú do akéhosi virtuálneho sveta a Vy sa cítite  ako na 
svetovej scéne v siedmom nebi. 
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2. februára (štvrtok) 
Kežmarok

pri supermarkete TESCO 
od 15.00 do 18.30 h

ka, hoci aj s rizikom, že na to 
finančne doplatí. Nestalo sa 
to pri jeho populárnych ak-
ciách pre Kežmarčanov prvý 
krát.  Veď pocit potreby dá-
vať niečo ušľachtilé a nezišt-
né pre svoje okolie je dar a zá-
chrana pre všetkých. Prehlu-
šuje vypočítavosť, sebectvo, 
bezohľadnosť, ale aj ľahostaj-
nosť, pohodlnosť a zadube-
nosť ducha. Tieto vlastnos-
ti sa nám prezentujú  takmer 
dennodenne. Tentoraz našiel 
Paľko pochopenie a ústreto-
vosť  v S. Holopovej, riaditeľ-
ke Hotela Hviezdoslav. Pri or-
ganizovaní svojich aktivít pre 
kežmarskú verejnosť sa  tiež 
stretol s pochopením viace-
rých oslovených firiem a or-
ganizácii v Kežmarku a okolí. 
Dokonca ho v minulosti pod-
porilo aj mesto.  Veríme, že to 
tak ostane a viacerí mu po-
môžu v jeho záslužných ak-
tivitách. 

Tatranské  víkendy  s ro-
dinou    Mnohí Kežmarčania 
spomínajú na jeho nedávno 
organizované lacné zájazdy 
k Zelenému Plesu, bývalej 
Kežmarskej chate, Rainero-
vej a Skalnatej chate, Prielo-
mu Dunajca , na Tri Koruny, 
Symbolický cintorín, obser-
vatórium na Skalnatom Ple-
se a podujatia na Štarte. Všet-
ky majú mimoriadne priazni-
vý ohlas, lebo spájajú rodiny 
a vytvárajú pocit spolupat-
ričnosti medzi Kežmarčan-
mi. Držíme mu naďalej pal-
ce v jeho ušľachtilých aktivi-
tách  pre naše mesto a ďaku-
jeme mu za ne. Aby sa mohol 
zo svojich záslužných skut-
kov tešiť a nie na ne doplácať. 
Zaiste tohto mladého člove-
ka plného entuziazmu, chu-
ti a schopnosti niečo veľkole-
pé vykonať  mesto Kežmarok  
a jeho  okolie nesklame.     

Milan Choma

vači pohybu(peší turisti, jazdci 
na štvorkolkách, motocykloch, 
bicykloch a koňoch).

V mene čoraz väčšej rodi-
ny bežkárov sa touto cestou ob-
raciam na ostatné kategórie vy-
znávačov pohybu v prírode, aby 
nám nerušili tie naše „koľajnič-
ky“, ktorých vytvorenie a vyjaz-
denie má za sebou určitú náma-
hu a ich používanie zabezpečuje 
nielen krajší pôžitok z behu, ale 
aj bezpečnosť jazdy, pretože me-
dzi nami sú rôzne kategórie vý-
konnosti tohto behu. V úsekoch 
našej trasy, ktoré nemôžu viesť 
inde, ale len tam, kde je kolízia 
všetkých druhov pohybu, je do-
statok miesta na to, aby sa naša 
trasa dala obísť. 

Za pochopenie za všetkých 
bežkárov vopred ďakujem a teším 
sa na stretnutie v prírode so všet-
kými, ktorí sa vydajú na vychádz-
ku do prírody hociktorým z uve-
dených spôsobov a ktorých z roka 
na rok pribúda, čo je potešiteľné.

Súčasne odporúčam tým, kto-
rí behanie na lyžiach ešte neskú-
sili, aby investovali cca 100 € do 
bežeckého výstroja. Zaručujem 
im, že po prvom vyskúšaní toh-
to behu mu určite ostanú verní 
a objavia vhodný a veľmi pekný 
spôsob zimného udržiavania si 
svojho zdravia.

Ing.Stanislav Škára 
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tónovaná matná interiérová farba
v žiarivých odtieňoch.
Výborná kryvosť a paropriepustnosť.
Výd.: 7-10m2 /kg v jednej vrstve
15 dostupných odtieňov.               

6,404kg

Ekodur Natural Plus
natónovaná inter.farba

4 kg a 7 kg  balenie

V-2098 ProInteriér Plus
biela interiérová farba

5kg, 7kg, 15kg a 25kg

univerzálna biela matná interiérová
farba odolná voči oteru za sucha,
paropriepustná s výbornou krycou
schopnosťou. Výdatnosť 6-10m2 
kg/1 vrstva

5,155kg

predajňa Kežmarok
Tvarožnianska 2490/16 (oproti OD Kaufland

- nová budova “Zakopjanka”)
e-mail: colorprofi.kk@colorlak.sk

FARBY - LAKY - OMIETKY
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www.colorprofi.sk

Široká ponuka sortimentu farieb, lakov,
lepidiel, tmelov, lazúr, štetcov a ostatného

príslušenstva pre hobby aj profi zákazníkov.

Narodil sa 14. januára 1912 
v Prešove. Mal 2 sestry a jed-
ného brata. Matka pracova-
la v textilnej výrobe, otec bol 
hodinárom. Do Kežmarku sa 
presťahovali v roku 1917.

Ako 6-ročný nastúpil do 
Ľudovej školy v Kežmarku 
(5-ročné štúdium). V roku 
1918 mu vo vojne zomrel otec, 
keď pri presune vojsk na ces-
te domov, po skončení vojny, 
stúpil na mínu. V roku 1923 
nastúpil na nemeckú meš-
tiansku školu v Kežmarku 
(3-ročné všeobecné štúdium).

Vyučil sa obchodníkom 
s textilným tovarom (3-ročné 
štúdium v niekdajšom pod-
niku Tatraľan). Tam aj praco-
val, no nebol spokojný, pre-
to sa vyučil za elektrotechni-
ka (3-ročné štúdium). Potom 
pracoval už na Okresnom sta-
vebnom podniku v Kežmar-
ku. Po delimitácii podniku 
bol preložený do Stavebné-
ho podniku východosloven-
ských elektrární v Kežmar-
ku. V roku 1940  bol pracovne 

preložený do starej Ľubovne 
ako obvodný montér. Preto sa 
osamostatnil od rodiny a za-
čal bývať sám. Ako 34-ročný 
uzavrel manželstvo s man-
želkou Helenou. Majú dvoch 
synov a jednu dcéru. V roku 
1968 mu zomrela matka. V ro-
ku 1972 odišiel do dôchodku. 
Popri dôchodku naďalej pra-
coval ako obvodný montér 
v Starej Ľubovni, až do veku 
72 rokov, kedy prešiel na tri 
roky pracovať ako strážnik do 
stavebného podniku. V roku 
1977 kúpil dom na Hlavnom 
námestí v Kežmarku. V roku 
2007 mu zomrela manželka.

Od detstva našiel lásku 
v tenise. Najskôr zbieral lop-
tičky, potom sa vypracoval až 
na trénera. Od mladosti bol aj 
aktívny futbalista. Hrával za 
ŠK LIGA Kežmarok, neskôr aj 
za Starú Ľubovňu.

Najradšej som mal tenis. Aj 
futbal, ale tenis bol vždy na pr-
vom mieste, povedal pre novi-
ny KEŽMAROK oslávenec.

Pavol Humeník

Storočný oslávenec 
František Puchajda
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

2. 2. 2012 (štvrtok) o 10.00 
a 11.30 hod.
JÁNOŠÍK

Divadelná komédia  
v podaní Kočovného divadla 

DRAK z Prešova
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
3. 2. 2012 (piatok) o 19.00 hod.

MLOCI
Hudobno zábavný program  
známej skupiny z Prešova
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
14. 2. 2012 (utorok) o 8.30 hod.

PRÍBEH  
BENJAMINA WEISA

Divadelné predstavenie
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
14. 2. 2012 (utorok) o 19.00 hod.

ROZHODCOVIA
Divadelná komédia  

s výborným obsadením  
postavená na iskrivom  

humore a trefných dialógoch. 
V réžii Zoltána Ergessyho sa 
Vám predstavia protagonisti  

Slovenského národného  
divadla v Bratislave -  
Vladimír Kobielsky,  

Branislav Bystriansky  
a Tomáš Maštalír.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok.

17. 2. 2012 (piatok) o 10.30 hod.
TERA MUSICA  
FANTASTICA

Výchovný koncert
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
20. 2. 2012 (pondelok) o 14.00 hod.
SLOVENSKÁ PÔVODNÁ 
KULTÚRA A HUDBA

Výchovný koncert
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
21. 2. 2012 (utorok) o 14.30 hod.
VANSOVEJ LOMNIČKA

Okresná súťaž v prednese poé-
zie a prózy žien a dievčat
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok
26. 2. 2012 (nedeľa) o 16.00 hod.

DANKA a JANKA
Divadelná rozprávka  

v podaní Divadla BABADLO 
z Prešova

V Mestskom kultúrnom  
stredisku Kežmarok

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46
Naďa Čeklovská 
KVETY V ZIME

Výstava potrvá do 10. 2. 2012.
MALÍ STAVBÁRI

Práce žiakov materských škôl 
z okresu Kežmarok. 

Výstava sa uskutoční 
od 16. 2. do 29. 2. 2012.

Galéria u anjela
Starý trh 53

Dušan Mravec
ZÁTIŠIA

Výstava potrvá  
do 15. marca 2012.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11
ZIMNÝ SALÓN

Výstava Klubu kežmarských 
výtvarníkov potrvá 
do 10. februára 2012.

Pozývame  
deti a rodičov na 
karneval na ľade. 

Kedy:  
nedeľa 5. 2. 2012 od 
9.00 – do 13.00 hod. 

Kde:  
Tenisový kurt pri 

internáte SOŠ  
v blízkosti červeného 

kostola. 
Pre účastníkov 
karnevalu bude 

pripravené občerstvenie 
v podobe teplého čaju  

a malej sladkosti. 
Ocenené budú:  

– Najkrajšie masky, 
najmladšia maska 

– maskot, najstaršia 
maska - maskot. 

Vstup na klzisko len  
v maskách. 

Príďte sa zabaviť  
a prežiť krásne nedeľné 
predpoludnie. Všetky 
masky sú srdečne 

vítané.

Do 10. februára 2012 potrvá zaujímavá výstava vo Výstavnej sie-
ni Barónka na Hlavnom námestí 46 pod názvom KVETY V ZIME 
od Nadi Čeklovskej.                                                    Foto: Humeník
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Dušan Mravec získal za 
svoju maľbu už viaceré oce-
nenia a v súčasnosti mení 
svoje pražské pôsobenie za 
pobyt v Paríži, kde získal re-
zidenčný pobyt spomedzi 90 
autorov z celej Európy. Maľ-
ba Dušana Mravca je origi-
nálna svojím veľkoformáto-
vým zobrazením zátišia. Veci 
zdanlivo všedné sú zobrazo-
vané ako dôležité, výnimoč-
né a výtvarne príťažlivé. Au-
tora fascinujú predmety kaž-
dodennej potreby. Možno sa 
budú zdať mnohým triviálne, 
obyčajné až nezaujímavé. 

Základným umeleckým 
počinom Dušana Mravca je 
nová interpretácia zátišia. Hy-
perrealistické zátišie kombi-
nuje s autorskými výtvarný-
mi zásahmi v podobe škvŕn 

a svetelných lúčov. Získava-
jú tým dynamiku a jedinečnú 
autentickosť. Na prvý pohľad 
vychádza zátišie autora myš-
lienkovo z klasických pred-
lôh, najme holandskej maľby. 
Jeho hyperrealistické zobraze-
nia sú obohatené o nový roz-
mer. Zámerne nedotiahnu-
té, inými zásahmi podmiene-
né vizuálne stvárnenie. Nie-
ktoré obrazy v nás vyvolávajú 
nostalgické asociácie - Obraz 
s aktovkou. Istú nostalgiu za 
minulými časmi ponúka aj 
zvláštna osobitá farebnosť, 
zbavená sýtych odtieňov. Re-
dukovaná na hnedú, čiernu a 
jej jednotlivé odtiene. 

Asociácie s minulosťou nie 
sú náhodné. Sú to spomien-
ky na detstvo. Je to návrat do 
starej drevenice prarodičov, 

Zátišia – Dušan Mravec
V  Galérii  u  anjela  vystavuje  mladý  talentovaný  autor 

maľby, pre ktoré je typický paradox námetu a formátu. Ne-
obyčajná obyčajnosť najlepšie definuje tvorbu autora. 

plnej predmetov, vecí, pamia-
tok, s jedinečnou patinou. Za-
budnuté a stratené sa vyná-
rajú z pamäte autora. Autor 
tak obnovuje rodovú pamäť. 
Pre neho sú to kultové pred-
mety. Sám sa priznáva, že 
pôjd bol jeho najobľúbenej-
ším miestom. Objavom jedi-
nečného sveta, kde bol len on 
s obyčajnými vecami. Možno 
to je tajomstvo redukovanej 
farebnosti jeho obrazov, ktorá 
pôsobí tak minimalisticky a 
vierohodne. Rovnako mono-
chromatické pozadie, jedno-
duché s typickými rozpitými 
škvrnami. Vyvoláva asociácie 
starého domu, anonymného 
priestoru, ktorý už zažil a vi-
del všeličo. Zub času do neho 
vyhryzol drsné ornamenty. 
Krikľavé farby už dávno stra-
tili novotou voňajúci náter, fa-
rebnosť a lesk. Zostala iba pa-
tina času. Predmety poľud-
štené ľudským dotykom do-
stávajú iný rozmer. Tak ako 

Na začiatku školského ro-
ka sme odoslali kolekciu vý-
tvarných prác do súťaže v Ne-
mecku. Pod rukami malých vý-
tvarníkov ožíval svet fantázie. 
Práce na tému Čarovná jeseň, 
Rozprávkový svet, Naše mesto 
a podobne. Aj keď je zima spo-
meniem jeseň, ktorá nám po-
núkla množstvo nápadov na 
tvorivé vyučovanie s deťmi. 
Jeden celý krásny jesenný deň 
sme „čarovali“ s listami a je-
sennými plodmi. Všetci naplno 
popustili uzdu fantázie a vy-
mýšľali na čo všetko sa list po-
dobá a na čo by sa dal využiť, 
tak vznikli zaujímavé obrázky 
inšpirované prírodou, ktoré sa 
páčili aj porote na 44. ročníku 
Medzinárodnej detskej tvorby 
v Nemeckom Schwedt/Oder.

Za grafické práce Stromy a Ma-
čiatko získali Maroš Džadoň 
a Šimon Figlár najvyššie ocene-
nie medaily. Ceny ďalej získali 
Nikola Rusnačíková, Soňa Be-
kešová, Marko Petras, Samko 
Sebeš a Adela Jurčová.

Do VIII. ročníka Medziná-
rodnej výtvarnej súťaže Via-
nočná pohľadnica poslalo svo-
je práce viac ako 5000 detí zo 
Slovenska, Poľska, Chorvátska, 
Srbska, Českej republiky, a Ma-
ďarska. Deti stvárňovali té-
mu Vianoc, ktoré vnímajú ako 
sviatky rodiny, ale aj klasické 
námety najmä postavy troch 
kráľov, mikulášske témy, via-
noční anjeli, zobrazenie sv. ro-
diny obohatené o vlastnú det-
skú interpretáciu. Porota udeli-
la aj v tejto súťaži prvé miesto 

sa čas dotýka ľudí, aj pred-
mety menia svoj charakter. 
Stávajú sa starožitnosťami, 
nostalgickými pripomienka-
mi či obyčajným haraburdím. 
Len je skoro nemožné určiť tú 
pomyselnú hranicu, kam ich 
vlastne zaradiť, pretože pre 
každého z nás majú úplne iný 
význam. 

Autor si rád vyberá tie naj-
obyčajnejšie predmety ako šál-
ku, ceruzku, aktovku alebo no-
tes. Drobné úžitkové predme-
ty, ktoré práve v jeho mega pre-
vedení nás prinútia rozmýšľať 
nad „maličkosťami“ tohto sve-
ta. Veci, ktoré pravidelne pou-
žívame dostávajú ľudský roz-
mer. S mnohými sa len ťažko 
lúčime. 

Majú pre nás svoju neza-
meniteľnú auru, svätožiaru 
každodennosti. 

Výstava Zátišia Dušana 
Mravca prebieha v Galérií u 
anjela v Kežmarku do 15.mar-
ca 2012.                                GA

 Rok 2012 pre ZUŠ Antona Cígera začal úspešne 
za grafiku Mikuláš Markovi 
Petrasovi a jeho prácu vybra-
la aj na titulnú stranu kataló-
gu z tejto súťaže. Aj v Tatran-
skej galérií v Poprade sa páči-

li Anjeli našich žiakov a ocenili 
Adrianu Bajusovú, Sáru Hyclá-
kovú a Mariettu Mihočovú. 

Gabriela Kornajová 
výtvarný odbor
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Nadácia TV JOJ a Nadácia 
Allianz vyhlasujú druhý roč-
ník celoslovenského výberu 
športovo talentovaných žia-
kov vo veku od 10 do 15 ro-
kov. Chceme podporiť mla-
dých športovcov z akejkoľvek 
obce, či mesta na Slovensku, 
ktorí dosahujú vo svojej ve-
kovej kategórii nadpriemer-
né výkony a majú ambíciu 
porovnať si svoje sily s roves-
níkmi na medzinárodných 
súťažiach. Šancu majú jed-
notlivci aj športové tímy. 

Generálnym partnerom 
projektu je poisťovňa Aegon, 
partnermi projektu sú Na-
dácia Slovenskej sporiteľne, 
Adidas miCoach a PO CAR 
Prešov.

Oficiálnu prihlášku a pod-
mienky pre zaradenie do už-
šieho výberu nájdu uchádzači 
o zaradenie do top tímu 2012 
na web-stránkach Nadácie 
TV JOJ (www.nadacia.joj.sk). 
Uzávierka prihlášok bude 31. 
marca 2012. O tom, ktorí mla-
dí športovci z rôznych kútov 

Slovenska získajú sponzor-
ský dar a mediálnu podporu 
pre šk. rok 2012/2013 rozhod-
ne športová superporota, kto-
rú tvoria zná-
mi a úspešní 
slovenskí špor-
tovci a osob-
nosti športo-
vého spravodajstva TV JOJ 
– historicky najúspešnejší 
tréner hokejovej reprezentá-
cie SR a držiteľ zlatej medai-
ly z MS Ján Filc, majster sve-
ta v zápasení, bronzový účast-
ník OH a jeden z najúspešnej-
ších slovenských športovcov 
Jozef Lohyňa, najväčšia osob-
nosť slovenského plávania, 
viacnásobná majsterka sve-
ta a medailistka z OH Marti-
na Moravcová, vedúci športo-
vej redakcie TV JOJ Peter Hol-
lý a divákmi najoceňovanejšia 
športová moderátorka TV JOJ 
Lenka Čviriková - Hriadelová.

Mená tých najlepších 
oznámime v auguste 2012. 
Mediálnu kampaň sleduj-
te od 1. januára 2012 na te-

Podporte mladé talenty levíznych staniciach TV JOJ 
a TV Plus, v denníkoch Nový 
čas, Plus 1 deň a Hospodár-
ske noviny, v týždenníkoch 
Plus7 dní a Život, vo vysiela-
ní FUN Rádia, Rádia Expres 
a na web-stránkach Nadácie 

TV JOJ (www.
nadacia.joj.sk).
Z á k l a d -

né  informácie 
o projekte: 

Cieľom projektu Mla-
dé športové talenty Sloven-
ska (MŠTS) je utvoriť pre per-
spektívnych športovcov vo 
vekovej skupine 10 – 15 rokov 
také podmienky na športo-
vú prípravu, aby mohli štar-
tovať na významných medzi-
národných športových pod-
ujatiach, úspešne reprezen-
tovať Slovensko a vo 
veku 15 rokov uchá-
dzať sa o zarade-
nie do Juniorského 
olympijského tímu 
Slovenska, ktorého 
gestorom je Sloven-
ský olympijský vý-
bor. Cieľom Nadá-
cie TV JOJ je adreso-
vať finančnú, marke-

tingovú a mediálnu podporu 
športovcom, ktorých výsled-
ky sú v slovenskom meradle 
nadpriemerné a ktorí majú 
potenciál úspešne reprezen-
tovať Slovensko na Olympij-
ských hrách, Majstrovstvách 
sveta, Majstrovstvách Euró-
py a špičkových medzinárod-
ných šampionátoch, či pod-
ujatiach. Žiadosť o finančnú 
podporu do maximálnej výš-
ky 1500 € môžu podať len ob-
čania SR, riadne registrova-
ní športovci vo veku od 10 
do 15 rokov. Všetky infor-
mácie o činnosti Nadácie TV 
JOJ a o aktuálnych projektoch 
nájdete na webe www.nada-
cia.joj.sk. 
Nadácia  TV  JOJ, Pomáha-

me tým, ktorí sa snažia

V svetoznámom meste v 
lagúne medzi pevninou a 
otvoreným morom sa každo-
ročne koná slávny benátsky 
karneval, krásny a bláznivý 
fašiangový ošiaľ. Karneval 
v Benátkach patrí do trojice 
najznámejších karnevalov na 
svete a každoročne ho navšte-
vujú turisti takmer zo všet-
kých kontinentov. 

Vychutnajte si aj Vy túto 
jedinečnú atmosféru a poďte 
s nami do Benátok J

Program podujatia:
17.2.2012 ( piatok ) zraz 

účastníkov cca o 20,00 h., na 
trasách podľa prejaveného 
záujmu ( Spišská Belá, Kež-
marok, Tatry, Poprad (mož-
nosť ďalšieho nástupu i počas 
smeru na Bratislavu ).

18.2.2012 ( sobota ) ráno 
cca 7,00 hod. príchod do prí-
stavu Punta Sabione. Odtiaľ 
sa preplavíme loďou cez Be-
nátsku lagúnu priamo na 
námestie Sv. Marka, kde za-
čne náš program. Navštívi-
me hlavnú benátsku doprav-
nú tepnu Canal Grande, za-
stavíme sa na moste Ponte di 
Rialto, posedíme na nám. Sv. 
Marka, navštívime baziliku, 

Dóžov palác. Hlavne však bu-
deme stretávať Benátske kar-
nevalové  masky  a vychut-
návať karnevalový raj. Čas 
zostane aj na individuálny 
program. Vo večerných hodi-
nách cca20,00 hod. sa vrátime 
loďou do Punta Sabione, od-
kiaľ budeme odchádzať auto-
busom po rovnakej trase späť 
domov. 

19.2.2012 ( nedeľa ) príchod 
domov cca 12,00 hod.

Poplatok za podujatie:  
85,00 € ( o prihlášky si je po-
trebné požiadať mailom, ale-
bo telefonicky, uzávierka pri-
hlášok i so zálohovou platbou 
35,00 € do 10.2.2012 ). 

V poplatku je zahrnutá: 
doprava ( luxusným diaľko-
vým klimatizovaným auto-
busom Scania Irizar http://eu-
rotour.skg.sk ), plavba loďou, 
parkovné Punta Sabione, 
tranzitné poplatky, poistné.   

Informácie: Mládežnícky 
hokejbalový klub Centra ta-
lentovanej mládeže so síd-
lom Petržalská 10 Kežma-
rok, cervkk@gmail.com, 0903 
907 038, 0902 056 489, 0904 
013 471.

KARNEVAL V BENÁTKACH 17. – 19. 2. 2012
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Zápis do 1. ročníka 
základných škôl

Oddelenie  školstva  MsÚ  v  Kežmarku 
oznamuje všetkým rodičom a zákonným zá-
stupcom detí, že zápis do prvého ročníka pre 
školský  rok  2012/2013  sa  vo  všetkých  kež-
marských  základných  školách  uskutoční  v 
dňoch 6. - 7. februára 2012.                           MÚ

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia papiera:
 Dnešné pomenovanie „papier“ pochádza od slova papyrus. Svoje 
korene má v starovekom Egypte, kde bol prvý papyrus vyrobený už v 4. tisícročí 
pred naším letopočtom. Tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje 
škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa           
v papierňach vyrobí nový. Patrí do modrej nádoby, kde odhadzujeme noviny, 
katalógy, prospekty, časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, čisté papierové 
obaly (napr. papierik od žuvačky), listy, obálky, pohľadnice, cestovné lístky, 
lístky z kina, kancelársky papier, skartované dokumenty, kartóny a lepenky 
(napr. krabičky z liekov). Nepatria sem: brúsne papiere, obuvnícka lepenka, 
pauzovacie papiere, kopírovacie papiere, lakované papiere, voskované papiere, 
viacvrstvové obaly, celofán, stieracie losy, zamastený a inak znečistený papier.

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia skla:
 Sklo je veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa v prírode v čistej forme 
nevyskytuje. Vyrába sa však z prírodných surovín. Je považované za najstaršiu 
vyrábanú hmotu v dejinách ľudstva. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami: veľkou 
tvrdosť, vysokou pevnosťou v ťahu, malou elektrickou a tepelná vodivosťou, 
ľahkou čistiteľnosťou, ľahkou tvarovateľnosťou. Tvorí asi 12% odpadu. Z vytrie-
deného skla sa v sklárňach vyrobí nové. Patrí do zelenej nádoby, kde odhadzu-
jeme neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených 
�iaš a fľaštičiek. Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, žiarovky, 
obrazovky z televízorov, ostatné sklo kombinované s inými materiálmi 
napríklad s drevom, s kovom a pod.

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného skla:
 Vyseparované sklo sa ďalej triedi na farebné a číre, a v sklárňach sa 
ďalej spracováva v týchto  fázach: a) úprava odpadového skla, b) zakladanie - 
príprava sklárskeho kmeňa, c) tavenie, d) tvarovanie, e) chladenie, f) zušľachťo-
vanie alebo ra�novanie. Z takto upraveného skla sa potom opätovne vyrábajú  
fľaše, sklenené tabule atd. Vedeli ste, že: • sklo je recyklovateľné na 98% až 100%, 
• recykláciou každej fľaše ušetríme energiu až 400 Wh, • recyklácia odpadového 
skla znamená menej emisií, • ak sa vráti do sklárne na recykláciu 100 miliónov 
odpadových �iaš a pohárov, ušetrí sa 30 000 ton sklárskeho piesku, 100 000 ton 
sódy, 6 000 ton vykurovacieho oleja, 18 000 MWh elektrickej energie,                    
76 000 000 m3 zemného plynu

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia plastov:
 Plasty boli objavené  v prvej polovici 19. storočia. Charles Macin-
tosh v roku 1820 vyrábal plášte odolné proti vlhkosti tak, že pokryl tkaninu 
tenkou vrstvou gumy.  Tvoria asi 7% odpadu. Majú širokospektrálne využitie         
a to najmä v strojárstve, v textilnom priemysle, v elektronickom priemysle,           
v automobilovom priemysle, v obalovej technike, ... Patria do žltej nádoby, kde 
odhadzujeme fľaše označené ako PET fľaše. Fľaše z jedlých olejov musíme pred 
separovaním dobre vymyť horúcou vodou. Fľaše je potrebné pred vhodením do 
kontajnera stlačiť. Zmesové plasty - obaly od šampónov, sprchových gélov, 
saponátov, a pod. Nepatria sem: plastové obaly kombinované s iným materiá-
lom, silno znečistené obaly a výrobky. Na recykláciu nemožno použiť plasty, 
ktoré prišli do styku s  nebezpečnými látkami ako napr. obaly z  chemikálii, 
minerálnych olejov ...

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných plastov:
 Po vyseparovaní sa plasty ďalej triedia a recyklujú. Poznáme tri 
základné spôsoby recyklácie. Fyzikálnu (čiže materiálovú), chemickú (surovi-
novú), ktorá sa niekedy označuje aj ako regenerácia a energetické zhodnotenie. 
Čo konkrétne sa vyrába z recyklovaných plastov? Z PET �iaš sa vyrábajú vlákna 
– z nich potom koberce alebo aj oblečenie. Z fólií, vreciek alebo tašiek opäť fólie. 
Z tvrdých obalov (krémy a pod.) sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa 
nedajú inak využiť, sa používajú na výrobu zatrávňovacích dlaždíc alebo 
alternatívneho paliva. Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme 
energiu. Percentuálna úspora energie je až  97%. Okrem toho sa plasty  vyrábajú 
z ropy, takže ich recykláciou šetríme ropu, čo je viac ako žiaduce, vzhľadom na 
jej malé zásoby, a chránime životné prostredie.

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia kovov:
 V súčasnom štádiu rozvoja ľudskej spoločnosti – v etape vedecko-
technickej revolúcie si snáď nevieme predstaviť oblasť ľudskej činnosti, kde by 
sme sa nestretli v takej, či inej forme s kovovými materiálmi. Tvoria 4% 
odpadov. Patria do červenej nádoby, kde odhadzujeme konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, ... V meste Kežmarok do  
červenej zbernej nádoby odhadzujeme aj viacvrstvové kombinované obaly           
z mlieka, džúsov a lacných druhov vína (tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové 
kartóny). Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové 
obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a iné kovové obaly, ktoré 
prišli do styku s nebezpečnými látkami.

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaných kovov:
 Pri recyklácii kovov sa myslí recyklácia kovov, ktoré sú pri zakúpení 
výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) 
materiál, z  ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od 
jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod. Spracovanie vyseparova-
ný kovov prebieha následovne: kovy sa vytriedia, podrvia, zbavia povrchových 
náterov a povlakov. Potom sa dajú do pece, kde sa roztavia. Výsledkom tohto 
procesu sú kovové odliatky (ingoty), z ktorých sa potom vyrábajú nové výrobky. 
Vedeli ste, že recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky sa ušetrí toľko elektrickej 
energie, že by to stačilo na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín. 
Recykláciou hliníka sa ušetrí 95 % energie a redukuje sa obsah emisií o 99 %.   

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Separácia BRO:
 BRO - biologický rozložiteľný odpad - je odpad, pri ktorom dochá-
dza vplyvom vonkajšie prostredia k jeho rozkladu. Patrí sem kuchynský odpad 
(zvyšky z ovocia a zeleniny) a odpad zo záhrad (zelené šťavnaté zvyšky rastlín 
bohaté na dusík a pevné zvyšky rastlín, ako sú konáre, lístie, ... bohaté na uhlík). 
Hlavnými producentmi tohto odpadu sú obce (domácnosti, inštitúcie, obchody 
...), poľnohospodárstvo, priemysel (najmä drevospracujúci priemysel, potravi-
nárstvo, sadovníctvo), vodárenské spoločnosti. Medzi základné spôsoby 
spracovania BRO patrí: materiálové využitie – vlhkosť biomasy 40% - kompos-
tovanie, energetické využitie po predchádzajúcom spracovaní – vlhkosť bioma-
sy 30% - výroba energie a tepla.
 

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Materiálové využitie BRO - kompostovanie
 - je založené na biochemickom procese, pri ktorom  z organických 
látok za prítomnosti kyslíka vzniká kompost – organické hnojivo.  Poznáme tri 
úrovne kompostovania: 1. Domáce – v súkromných záhradách – vlastné 
využitie, 2. Komunitné – skupina ľudí v záhradkárskej osade - ročne sa takto 
vyprodukuje cca 10 t kompostu, 3. Komunálne alebo priemyselné – bioodpad sa 
zbiera z väčšej zvozovej oblasti a spoločne sa kompostuje v centrálnej  
kompostárni – vykonáva ho �rma na to zaškolená. Zariadenie, ktoré sa používa 
na priemyselnú výrobu kompostu sa nazýva Fermentor.
Kompostovaním vznikne z jednej tony odpadu cca 0,550 tony kompostu.

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Fermentor:
 - je hermeticky uzavreté zariadenie, v ktorom prebieha fermentácia 
bioodpadu za anaeróbnych podmienok. Cieleným regulovaním fermentácie        
v automatickom režime sú v procese korigované 2 stupne procesu:
1. Stupeň spracovania – stabilizácia a hygienizácia, 2. Stupeň – dosúšanie zmesi. 
Doba jedného uzatvoreného cyklu od naskladnenia po vysušený produkt je cca 
96 hodín s energetickou náročnosťou 4,8 kW/t produktu. Výsledkom je 
organické hnojivo - kompost.

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO 
 Jedným zo spôsobov energetického využitia BRO je jeho spaľova-
nie. V takýchto prípadoch sa biomasa len mechanicky respektíve fyzikálne 
upraví na dosiahnutie parametrov požadovaných výrobcom konkrétneho 
zariadenia na výrobu tepla, alebo elektrickej energie.
Vedeli ste, že 1000 kg suchej drevnej hmoty sa energetický rovná 450 kg čierne-
ho uhlia, respektíve 520 kg koksu, respektíve 340 kg vykurovacieho oleja,  alebo 
320 kg butánu. Spaľovať je možné aj slamu, ktorej výhrevnosť je vyššia ako 
výhrevnosť hnedého uhlia. Takto vyrobené teplo respektíve elektrická energia 
sa využíva v domácnostiach ako i v priemysle.

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Energetické využitie BRO
 Druhý spôsob využitia biomasy je chemická úprava na bioplyn, 
respektíve na drevené uhlie, alebo biopalivá.
Premena biomasy na bioplyn za pomoci mikroorganizmov sa nazýva anaerób-
ne vyhnívanie. Považuje sa za najlepší z biochemických postupov. Koncovým 
produktom anaeróbneho vyhnívania organického materiálu je bioplyn – zmes 
metánu, oxidu uhličitého a ďalších zložiek. Táto technológia je dôležitá pre 
ochranu životného prostredia z dôvodu znižovania emisií skleníkových plynov.
Zariadenie, ktoré dokáže spaľovať bioplyn a meniť ho na teplo, respektíve na 
elektrickú energiu sa nazýva kongregačné jednotka.

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Milí spoluobčania.
 Veríme, že tento miniseriál Vám napomohol sa zorientovať                  
v systéme separovania odpadov v našom meste a spolu s nami prispejete               
k ochrane životného prostredia, a ku krajšej tvári nášho mesta.

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

 Záverom nášho seriálu si pripomeňme, čo je základnou �lozo�ou 
separovaného zberu. Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným 
riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva 
stále aktuálnejšou témou miest a obcí. Pri separovanom zbere sa nepotrebná 
vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobné-
ho procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne 
vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, 
ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny 
odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy. Základom úspešného fungo-
vania komplexného odpadového hospodárstva je požiadavka uskutočňovania 
dôsledného plošného separovaného zberu jednotlivých druhov odpadov.

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

Využitie vyseparovaného papiera: 
 Vyseparovaný papier sa ďalej triedi podľa kvality, balí do balíkov       
a odváža na ďalšie spracovanie, kde prebieha jeho spracovanie v 3 fázach:
a) príprava papieroviny, b) tvorba papierového listu, c) úprava papiera. Z takto 
recyklovaného papiera sa potom vyrábajú výrobky každodennej spotreby, ako 
sú papiere na potlač tlačovín, papierové tašky a v neposlednom rade hygienické 
potreby. Vedeli ste, že: • 1 tona zberového papiera nahradí 2,5 m3 vyťaženej 
drevnej hmoty, • recykláciou papiera ušetríme 23-74% elektrickej energie             
v porovnaní s prvovýrobou, • recykláciou papiera sa zníži aj spotreba vody 
oproti prvovýrobe až o 58%,  • pri recyklácii papiera je vypúšťaných až o 74% 
menej emisií ako pri primárnej výrobe, • pri výrobe 1 kg bieleho papiera vznik-
ne cca 8 kg emisií CO2, • počet recyklácií je vo všeobecnosti 4-5 krát

časť 5.

Po prázdninových ro-
šádach sa študentský život 
v kežmarskej Pradiarni neza-
stavil a úspešne nadviazal na  
vyše 60-ročnú tradíciu  stred-
ného poľnohospodárskeho 
školstva v Kežmarku, ku kto-
rej sa veľmi rado hlási viac 
ako 3 000 absolventov. 

Škola zmenila svoju orga-
nizačnú formu – stala sa in-
tegrálnou súčasťou SOŠ Kuš-
nierska brána 349/2. V sú-
časnosti tu na vysunutom 
pracovisku v pôvodných 
priestoroch v Pradiarni po-
kračuje v štúdiu poldruhas-
tovky študentov. Vedenie 
školy na čele s Ing. Stanisla-
vom Marhefkom nielenže vy-
tvára optimálne podmienky 
pre žiakov a učiteľov, ale zre-
alizovalo rad opatrení, ktoré 
smerujú k ich zlepšeniu. Úpl-
né stredné odborné vzdelanie 
tu môžu študenti získať v pô-
dohospodárskych odboroch 
a v posledných rokoch najmä 
v ekonomickom a veterinár-
nom zameraní.

Absolventi školy v ekono-
mickom zameraní, porovna-
teľnom s obchodnou akadé-
miou, počas štúdia získajú 
okrem širokého odborného 
profilu, aj požadované vše-
obecné vzdelanie. Sú dosta-
točne adaptabilní vo svojom 
odbore i v príbuzných odbo-
roch mimo agrosektora a zá-
roveň sú pripravení absol-
vovať aj vysokoškolské štú-
dium, ktoré sa neobmedzuje 
len na pôdohospodárske od-

bory, ale aj na vysoké školy 
humanitného, ekonomického 
a technického zamerania.

Štúdium v zameraní ve-
terinárne zdravotníctvo sa aj 
prostredníctvom gescie od-
borníkov z  regionálnej vete-
rinárnej a potravinovej sprá-
vy a vlastného drobnochova-
teľského areálu orientuje na 
zvládnutie základných po-
znatkov a činností v oblasti 
veterinárneho zdravotníctva 
a hygieny s možnosťou uplat-
nenia vo veterinárnych zaria-
deniach, hygienickej službe, 
veterinárnej kontrole, pleme-
nárskych službách, verejnej 
správe i samostatnej podni-
kateľskej činnosti. 

Absolvent poľnohospo-
dárskeho manažmentu spo-
zná princípy a metódy úč-
tovníctva, marketingu a ma-
nažmentu v ekonomickom 
riadení podniku a službách 
v podnikateľskom prostre-
dí. Štúdium agroturistiky 
poskytuje možnosť spoznať 
princípy rozvíjania podnika-
teľských aktivít a špeciálnych 
činností v agroturistike.

Škola, aj keď sa nachádza 
v prímestskej časti Pradia-
reň, má vyhovujúce doprav-
né spojenie do všetkých ob-
lastí podtatranského regió-
nu a zabezpečuje stravova-
nie a ubytovanie všetkým 
záujemcom. Trojmesačné 
spolužitie prinieslo už svo-
je ovocie v podobe medai-
lových umiestnení v okres-
ných športových súťažiach, 

Škola v Pradiarni pod novým názvom k vyššej kvalite

V mene celej rodiny by 
sme sa cheli poďakovat všet-
kým záchranným zložkám, 
ktoré pomáhali dňa 8.1. 2012 
pri zásahu na ulici J.Zábor-
skeho.      Rodina Bachledová

Vážená redakcia novín 
Kežmarok, touto cestou vy-
jadrujem poďakovanie za vý-
herné ceny v súťažnom kvíze 
o P. O. Hviezdoslavovi. Kon-
cert p. Hammela bol vynika-
júci a teším sa ešte na well-
ness v hoteli Hviezdoslav.

Ing. Zuzana Rumlová

Ďakujeme za vysoko pro-
fesionálny, rýchly a ľudský 
prístup pri liečbe nášho syna 
detskej lekárke MUDr. Viere 
Janku, celému tímu detského 
oddelenia Nemocnice Dr. Voj-
techa Alexandra v Kežmar-
ku, Kežmarčanke pracujúcej 
v Poprade MUDr. Beáte Šol-
týsovej, primárke detského 
oddelenia Nemocnice v Po-
prade, MUDr. Patrícii Adzi-
movej i celému tímu lekárov, 
sestier a personálu pracujú-
ceho na Jednotke intenzívnej 
starostlivosti detského odde-
lenia Nemocnice v Poprade. 

Rodina Kaprálova

v činnosti celého radu krúž-
kov, zorganizovaní volejba-
lového maratónu, nohejbalo-
vého turnaja, vydania škol-
ského časopisu, kežmarskej 
míle, jazykových olympiád... 
A aj ďalšie pripravované ak-
tivity (projekty, školský ples, 
súťaž mladý ekofarmár, zlatá 
špinerajská paleta, vianočná 
besiedka, chmeľovka, peda-
gogická päťka...) dávajú  tu-
šiť, že SOŠ na Kušnierskej uli-
ci v organickej jednote s od-
lúčeným pracoviskom v Pra-
diarni zvyšuje svoju úroveň 
a je reálnou alternatívou pre 
získanie úplného stredného 

odborného vzdelania nielen 
pre súčasných žiakov, ale aj 
pre budúcich záujemcov. Po-
tvrdzujú to aj slová jej riadi-
teľa: „Stredná odborná škola za 
uplynulých šesťdesiat rokov vy-
chovala tisíce absolventov, ktorí 
našli svoje uplatnenie v odvet-
viach poľnohospodárstva, potra-
vinárstva, či v rezorte automobi-
lového priemyslu a lebo vidieckej 
turistiky. V takomto duchu chce-
me pokračovať aj naďalej.“                   

Angelovič

Ani Šehrezáda, ani Onur. 
Žiadne nezvyčajné mená 
svojim ratolestiam rodičia 
z Kežmarku a okolia vla-
ni nedali. Azda nezvyčajne 
znejúcim menom bolo me-
no pre dievčatko  - Jovanka. 
V kategórii najobľúbenej-
ších mien viedli vlani Lau-
ra a David. Obľúbeným je aj 
Marko. Tak sa volá aj prvý 
tohoročný Kežmarčan naro-
dený v Kežmarku 5. januára 
2012. Pri pohľade na štatisti-
ku narodení je zjavný fakt, 
že sa vlani narodilo menej 
Kežmarčanov, ako v roku 
2010. V roku 2011 sa naro-
dilo 173 detí, čo je o 22 me-
nej ako v predošlom roku. 
Naopak, pohrebov bolo me-

nej ako v ro-
ku 2010, tým, 
že sme sa na-
vždy rozlúči-
li so 153 Kež-
m a r č a n m i . 
-AdriSatury-

Narodilo sa 
menej detí
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Toto je malý príspevok dôraz-
ného odmietnutia konca sveta, 
ktorý by sa mal odohrať na kon-
ci tohto roku, presnejšie tri dni 
pred Štedrým dňom z dôvodu  
ukončenia mayského kalendára. 

Dnešný kalendár sa vyvi-
nul z pôvodného rímskeho ka-
lendára, ktorý zreformoval Cae-
sar v roku 46 pred Kr. Išlo o tzv. 
juliánsky kalendár, kde rok mal 
365 dní a každý štvrtý rok bol 
priestupný. Rok s začínal 1. janu-
árom a málokto si uvedomil, že aj 
tento kalendár mal za sebou úc-
tyhodný kus cesty.

Kresťanská cirkev prevzala 
tento systém počítania času bez 
výhrad, ale vyhradila si právo 
stanovovať náboženské sviatky, 
napríklad Veľkú noc. Azda z toh-
to dôvodu dodnes nie je mož-
né prijať univerzálny celosveto-
vý kalendár, ktorý by používa-
li všetci ľudia na svete rovnako. 
Ako však potvrdzujú dramatic-
ké objavy Kumránskych zvitkov 
v okolí Mŕtveho mora v minu-
lom storočí, takýto kalendár exis-
toval pred vyše dvoma tisícročia-
mi v starej Palestíne.

Málo známou skutočnosťou 
je, že týždeň ako časovú jednot-
ku skladajúcu sa zo siedmich dní, 
vymysleli a používali prastaré ci-
vilizácie Mezopotámie. V 11. sto-
ročí arabský astronóm Omar 
Chajjám vypočítal presne dĺž-
ku solárneho roka. Bol kratší o 11 
minút a 14 sekúnd od roku, ktorý 
matematici  vypočítali za Caesa-
ra. Počas doby, kedy platil, vzni-
kol rozdiel desiatich dní. V roku 
1582 preto došlo k reforme kalen-
dárneho systému; zmena vošla 
do dejín ako gregoriánska refor-
ma. Pápež Gregor oných 10 dní 
z kalendára jednoducho vypus-
til. Ako je známe, pravoslávna 
cirkev na túto zmenu nepristúpi-
la – výsledkom je dnešný značný 
posun pravoslávnych sviatkov 
už o 13 dní.

Toto všetko je známe. Kalen-
dáre ako obrazy času sú predo-
všetkým magickým posolstvom 
nesmierne starej minulosti, a te-
da i múdrosti učencov prasta-

MÁGIA STARÝCH KALENDÁROV
„Pozvoľna a nepozorovane starne doba a ne-

zlomí sa náhle, ale vyhasne dlhým trvaním.
(SENSIM SINE SENSU AETAS SENESCIT NEC 

SUBITO FRANGITUR SED DIUTURNITATE EX-
TINGUITUR)                              Cicero (Sen., 11, 38)

rých civilizácií.
V antike sa napríklad vše-

obecne tvrdilo, že číslo 10 000 je 
nesmierne veľké. Sumeri, Mayo-
via a ďalší však žonglovali s čís-
lami, ktoré berú dych i v dnešnej 
počítačovej dobe. Menej známa 
je skutočnosť, že presne takto bo-
lo aj v Indii. Indovia považovali 
jeden deň za jeden deň, avšak za 
duševný deň, ktorý mal 360 dní. 
Na samom vrchole pyramídy ča-
su čnela záhadná Mahájuga, Veľ-

ká božská perióda. Skladala sa zo 
štyroch juga. Jedna juga by mala 
trvať 12 000 rokov. Je to však len 
minimum času oproti  ďalším 
časovým jednotkám. Kríta ale-
bo Satajuga má v tomto absurd-
nom počítaní času nepredsta-
viteľných 1 728 000 rokov, Treta 
1 396 000 rokov, Dwapara 864 000 
rokov, Kálí 432 000 rokov. Všet-
ko dovedna teda má 4 420 000 ro-
kov. Lenže ani s takými obrov-
skými časovými jednotkami sa 
Indovia neuspokojili. Obdobie 
1000 Mahajug bola 1 Kalpa, čo 
bol v podstate  jeden deň veľkého 
boha Brahmu. Toto obdobie malo 
14 Mamwartar. Jeden vek bol pre 
zmenu 100 rokov Brahmu – alebo 
inakšie maličkosť: 314 149 000 mi-
liónov rokov...

Lenže ani toto nie je všetko! 
Jeden deň boha Višnu bol sto ro-
kov Brahmu a jeden deň boha zla 
a ničenia Šivu 100 rokov boha 
Višnu. Summa summárum, starí 

Indovia bez problémov a bez po-
čítačov dokázali vypočítať čas tr-
vania Kozmu na 1023 rokov, čo je 
nepredstaviteľné a hrôzu nahá-
ňajúce číslo 100 000 000 000 000 
000 000 000 rokov...

Kam sa hrabú Mayovia so 
svojím minikalendárikom?

Starí Indovia dokázali svojmu 
kalendáru vpečatiť  kozmický 
zmysel, pretože Brahma vyjadro-
val vzťahy v našej slnečnej sústa-
ve, Višnu ku galaxii a Šiva k celé-
mu priestoročasu Vesmíru.

V tejto súvislosti je namies-
te otázka, kam sa to vlastne hra-
beme s našimi pozemskými ka-
lendármi? Pre poriadok – v Indii 
je podľa týchto prastarých kalen-
dárnych systémov momentálne 

51. Káljuga, Vaivaswat Manwa-
tara Swetavaraha Kalpa. Celkom 
iste máme more času pred se-
bou, žiadne obavy! Svet sa totiž 
na základe tohto systému počíta-
nia času pretvorí za – 2160 milió-
nov rokov... 

Aj starí Sumeri počítali čas 
v zložitej šesťdesiatkovej sústa-
ve a pokiaľ je známe, ich najväč-
šie číslo, s ktorým operovali ich 
skvelí počtári, bolo 607 krát 70, čo 
je taktiež úctyhodná hodnota 195 
955 200 000 000.

Vedci dnes nepochybujú, že 
prvé kalendáre boli odvodené 
z mesačných fáz, hoci mesačný 
rok je kratší, trvá 342 dní, je teda 
o 23 resp. 24 dní kratší. Znamená 
to však, že so slnečným kalendá-
rom by sa už v priebehu 15 rokov 
rozišiel o jeden rok (15 x 23 + 4 = 
349). To aj bol zrejme dôvod, pre-
čo sa prešlo na rok slnečný, hoci 
v podstate išlo o kalendár, ktorý 
mál 360 dní (12 mesiacov po 30 

dňoch). Rozdiel piatich potreb-
ných dní je evidentný a netreba 
ho bližšie komentovať. 

Najstarší použiteľný kalen-
dár sa celkom určite zrodil v sta-
rom Egypte a zmienim sa o ňom 
o niečo neskôr. Tento kalendár 
vymysleli prastarí mudrci z Onu 
a zasvätili hviezde Sírius (Sop-
det). Na rozdiel od iných, sta-
rí Egypťania vdýchli svojmu ka-
lendáru dušu, môžeme teda  po-
kojne povedať, že tento kalendár 
bol magický.  Najpodstatnejším 
fenoménom bol jeho princíp, 
ústredná dogma, ktorý pochá-
dzal z času a priestoru, čo zabez-
pečovala egyptská bohyňa Maat. 
Podľa staroegyptských predstáv 
sa svet zjavil ako istý poriadok, 
garantovaný nielen prítomnos-
ťou praboha Atuma, ale aj ďalší-
mi rezortnými bohmi. Tento mo-
del prevzala aj antická grécka ci-
vilizácia. Mágovia v úzkej spo-
lupráci s počtármi totiž tušili, že 
vonkajšia neusporiadanosť, bez-
tvárnosť, chaos, sú riadené podľa 
určitých zákonitostí, to zname-
ná, že svet je usporiadaný v ča-
se. A tento kontrast nevedno ako 
priviedli do absolútnej dokona-
losti. Za presnosťou všetkých ka-
lendárov sveta stojí totiž staro-
egyptské číslo 72, jedna pätina 
z čísla 360. To aj bol dôvod, pre-
čo slnečný kalendár neskôr zís-
kal prepotrebných 5 dní.

Samotné číslo 72 je nesmierne 
zaujímavé. Bezo zvyšku totiž kó-
duje prítomnosť človeka na Ze-
mi, vytvára celoživotné rytmy, 
nenapodobiteľnú symboliku a 
dokonale harmonizuje súzvuk 
medzi mikrokozmom a makro-
kozmom.

Neveríte? 
72 je napríklad počet tepov 

srdca človeka za minútu. Ak to-
to číslo vynásobíme číslom 360, 
dostaneme hodnotu 25 920, čo je 
hodnota trvania tzv. Platónskeho 
roka, cyklus zemskej precesie (ro-
tácie zemskej osi). Okrem toho je 
číslo 7 významnou celosvetovou 
konštantou. Od zmienok v Biblii 
(sedem úrodných a sedem neú-
rodných dokov – Prvá kniha Moj-
žišova 41, 53-54) až po sedem slo-
bodných antických umení (gra-
matika, logika, rétorika, aritme-
tika, astronómia, geometria či 
obecné vzdelávanie moisikos), 
prípadne trvalé spomínanie sied-
mich divov sveta. Číslo dva mož-

Človek a vesmír – boh Geb zosobňujúci Zem pod nebeskou klen-
bou, ktorou predstavuje telo jeho manželky Nuty (papyrus 21. dy-
nastie). Značky znamenajú jednotlivé mesačné obdobia. Foto: net, pa
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no v kontexte harmónie mikro 
a makro sveta považovať za vý-
raz životnej polarity človeka, kto-
rá je daná protikladmi v ňom sa-
mom, počínajúc pohlavím, sú-
mernosťou, rovnováhou vegeta-
tívneho systému, až k tajomnému 
duálnemu vzťahu zaisťujúcemu 
život: vdych – výdych či existencii 
dvojpohlavných bytostí.

Pravda, tým sa tanec záhad 
okolo mágie starých kalendárov 
zďaleka nekončí...

Takmer maniakálna posad-
nutosť číslami, ktoré sa bez-
prostredne vzťahujú na proble-
matiku kalendárnych systémov, 
je známa i z amerického konti-
nentu. Všeobecne platí, že naj-
väčšiu zásluhu na tejto skutoč-
nosti má mayská civilizácia. 

Nie je to však pravda!
Mayovia prevzali štafetu od 

ďaleko starších a záhadnejších ci-
vilizácií, najmä olméckej, a iba do-
končili dielo, ktoré dokázali pre-
transformovať do podoby absolút-
nej a čistej dokonalosti. Je viac než 
isté, že od Olmékov prevzali ka-
lendár, ktorý mal tiež len 360 dní 
(Morley 1971, Thompson 1969).

Na Vianoce tohto roku sa mô-
žeme pokojne tešiť, 21. decembra 
koniec sveta nebude...

Isté je, že mayský spôsob po-
čítania času bol neobyčajne zloži-
tý a pre mnohých absolútne ne-
zrozumiteľný. V mayskom ka-
lendári sa jednotlivé systémy 
viacerých kalendárov navzájom 
nielen doplňujú, ale aj prekrý-
vajú. Jeden zo systémov, a o tom 
sa dnes vôbec nehovorí, spočíval 
v používaní 260 denného sakrál-
neho cyklu Tzolkin. Bol založe-
ný na opakovaní dvadsiatich ná-
zvov dní a používaní čísiel od 1 
– 13. Kombinácia rovnakého ná-
zvu dňa s rovnakým číslom sa 
opakovala  vždy po uplynutí 360 
dní. S týmto trvaním roka bol 
však spojený aj 365 dňový cyk-
lus, ktorý sa objavil náhle a nie je 
známe, ako naň Mayovia, ľudia, 
ktorí odpradávna žili v prale-
soch a džungliach  mezoameric-
kého Peténu na polostrove Yuca-
tan, prišli. Išlo totiž o cyklus Ha-
ab (18 mesiacov krát 20 dní), ku 
ktorému pripočítavali 5 nešťast-
ných dní, nazvaných uayeb. Me-
siace sa číslovali od nuly do se-
demnástky, plus 5 dní. Cyklus 
Haab – Uayeb sa začínal nultým 
dňom Pop a končil 4 dňom Uay-
eb. Spojenie so systémom tzol-
kin umožňovalo mayským as-
tronómom určiť každý deň dvo-

ma názvami a dvoma číslami. 
Napríklad dátum 1. Ahau 18 Pop 
bol podľa systému Tzolkin 1. 
deň Ahau a 18. deň mesiaca Pop. 
V praxi to znamenalo, že kombi-
nácia údajov sa opakovala vždy 
po uplynutí 18 980 dní, čo je 52 
rokov po 365 dňoch alebo Tzol-
kin rokoch po 260 dňoch.

Zostáva v teoretickej polohe, 
kedy vlastne Mayovia zaviedli 
svoj kalendárny systém a vôbec, 
kedy bol stanovený jeho počia-

tok, tzv. éra. Éra letopočtu totiž 
vôbec nemusí súvisieť so skutoč-
ným začiatkom jeho používania! 
I náš kresťanský letopočet bol za-
vedený až niekoľko storočí po 
narodení Ježiša Krista, v dobe, 
kedy vlastne tento dátum už ne-
bol známy. A všetko nasvedču-
je tomu, že bol zvolený absolút-
ne nesprávne, keďže Ježišovo na-
rodenie sa dnes posúva do rokov 
4 – 7 nášho letopočtu a nie po Kr., 
ako sa zvykne mylne udávať. 

Goodman, Martinez 
a Thompson (Zajdler 1972, 
Thompson 1969) sa domneivajú, 
že pravdepodobným rokom nu-
la mayského letopočtu bol deň 4. 
Ahau 8. Cumhu 13.0.0.0.0, čo by 
mal byť rok 3113 pred Kr.! Súčas-
ná veda hovorí o 7. storočí nášho 
letopočtu... Ešte šokujúcejšie boli 
v osemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia výpočty Makenseno-
vej, podľa ktorej bol mayský ka-
lendár spustený 6. decembra 8499 
pred Kr.! Spinden ju kontroloval 
a vyšiel mu 9. august 8498 pred 
Kr. Prirodzene všetky tieto čís-
la, ktoré sa objavili, nemajú urče-
nú konečnú stanicu a veda nimi 
nehanebne opovrhuje, pretože sa 
vzťahujú na mystickú Atlantídu. 

Nemôžeme ich a priori od-
mietať len preto, že nie sú hod-
noverné. Hodnoverné nie sú ani 

tie, ktoré hovoria o tohtoročnom 
konci sveta bez toho, aby si šíri-
telia poplašných správ dali as-
poň tú námahu a preštudova-
li základnú abecedu. Tá okrem 
iného hovorí, že Mayovia doká-
zali presne vypočítať dĺžku sl-
nečného roka s priam neuveriteľ-
nou presnosťou na 365,2422 dní 
a zaviedli opravu, ktorá uvádza-
la, o aký počet dní sa má posunúť 
začiatok cyklu Haab – Uayeb vo 
vzťahu k začiatku slnečného ro-

ku od nultého dáta. Zname-
ná to len toľko, že aj starí Mayo-
via poznali princíp používania 
priestupných rokov. Nezavied-
li ich však do svojich systémov 
z pragmatických dôvodov, preto-
že by zničili svoj  systém dvoch 
synchrónnych kalendárov, ktoré 
sa skvele a nenapodobiteľne na-
vzájom prepojovali a doplňovali.

Úroveň  a elegancia harmónie 
mayských kalendárov, založe-
ných na princípe spoločných de-
liteľov platných pre 260, 360, 365, 
ale i pre kalendár s 584 dňami je 
dokladom neuveriteľných schop-
ností tejto civilizácie.

A navlas podobná úroveň 
vládla i v starom Egypte, kde sa 
používali bežne pre výpočet ča-
su hneď tri rozdielne kalendáre. 

Prvý sa opieral o elongáciu Sí-
ria, druhý tesne súvisel s dobou 
panovania jednotlivých faraó-
nov a posledný sa odvodzoval 
z mesačných fáz. 

Najzaujímavejšou skutočnos-
ťou je bezo sporu fakt, že egyp-
tológia knihuje celkom šesť úda-
jov o periódach hviezdy Sírius; 
posledný zápis pochádza z roku 
139 po Kr. To však nie je všetko. 
Ďalšie výpočty Síriovej periódy 
sa dosť nepríjemne či vlastne až 
príliš príjemne zhodujú s výpoč-
tami Makensenovej i Spindena...

Potom aj  dobu zjednotenia 
starého Egypta hypotetickým fa-
raónom Menim, ktorá sa v kaž-
dej knihe o starom Egypte udáva 
číslom 3000 rokov pred n.l., treba 
brať s maximálnou opatrnosťou.

Nepochybne najstarším bol 
kalendár podľa hviezdy Sírius, 
ktorý bol jednoducho nerefor-
movateľný! I napriek tomu, že 
po uplynutí 1460 rokov sa rozdiel 
zvýšil o celý rok, takže Síriova 
perióda, nazývaná aj Paňou níl-
skych záplav, sa posúvala a po-
stupne narástla do značných ne-
presností. Jediná korektúra tohto 
kalendára, na ktorý prisahali fa-
raóni, že ho nikdy nezmenia, sa 
datuje do obdobia vlády faraó-
na Ptolemaiosa III. Euergeta (246 
– 221 pred Kr.). Bola uvedená na 
Dekréte z Janopu.

Ďalšia záhada! 
Nevedno kedy starí Egypťa-

nia opatrili svoj kalendárny sys-
tém piatimi, tzv. epagomenál-
nymi dňami, hoci vieme, že tie-
to dni zasvätili presne určeným 
božstvám.  Prvý deň Usíro-
vi, Druhy Horovi, tretí Sethovi, 
štyrtý Esete (Izide) a piaty bohy-
ni Nebhtet. 

Jedno je isté. Starí Egypťania 
taktiež dokázali vypočítať, že rok 
má presne 365 a ¼ dňa! Túto sku-
točnosť potvrdil svojimi výpoč-
tami až v 2. storočí pred Kr. Hip-
parchos z Niceje, keď zistil a vy-
počítal precesiu rovnodennos-
ti (posun jarného bodu) a rozlíšil 
hviezdny a tropický rok. Určil ho 
na 365 dní 5 hodín, 55 minút a 12 
sekúnd, pričom skutočná hod-
nota je 365 dní 5 hodín 48 minút 
a 45,7 sekundy. Oproti dnešné-
mu stavu, kedy disponujeme ne-
uveriteľne presnou meracou tech-
nikou sa v podstate ani nezmýlil 
a ak aj áno, tak len o 0,001 %...

Ale náš hold patrí i staroe-
gyptským astronómom, ktorí 
dokázali trpezlivo čakať 1460 ro-
kov na „svoju hviezdu“, kým zis-
tili, že každý rok sa Sírius ukazu-
je o 0,07 dňa skôr.

Staré kalendáre sú neuveri-
teľným dokladom múdrosti ľu-
dí dôb dávno minulých. Je na-
ozaj na počudovanie, že žijeme 
v treťom tisícročí bez používania 
univerzálneho kalendára. Z dáv-
nych čias už zostali len spoločné 
pojmy ČAS a KALEMDÁR. Je to 
vlastne to, čo už dávno pradávno 
nazval Herakleitos z Efezu (530 – 
480 pred Kr.) jasnozrivo : PANTA  
RHEI – Všetko plynie... 

Ján Dziak

P o d -
ľa mayského ka-
lendára bol zo-
stavený známy 
aztécky kalen-
dár. V strede je 
vyobrazená tvár 
boha Tonatiuha 
okolo ktorej sú 
štyri hranaté 
plochy, Tie sym-
bolizujú a osla-
vujú božstvá - 
Ide o Jaguár, vie-
tor, dážď a vodu. 

Foto: 
net, pa
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PREDAJ 
Predám funkčný farebný TV 

značky OVP Orava, uhlopriečka 70 
cm  a domáce kino Panasonic. Cena 
120 EURO. Informácie na tel. č. 0910 
949 548. M-19/1

Kto predá alebo daruje šteniatko 
psíka fox-terier alebo jazvečíka, hru-
bosrstý. 0908 989 104

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Info na tel. 
0903 43 90 92, 0918 03 84 08. P-76/11

MOTO

INÉ
Kvalita z Talianska. 
www.zipsport.sk 

Penzión pre seniorov v Novej 
Lesnej poskytuje krátkodobé a dlho-
dobé pobyty pre mobilných a imobil-
ných klientov bez vstupných poplat-
kov. Mesačný poplatok za lôžko činí 
420 Eur. V cene je zahrnutá strava, 
ubytovanie, zdravotná starostlivosť, 
rehabilitácie atď. Tel. č. 0948 33 90 01, 
www.lubach.sk, mail:info@lubach.
sk. M-26/1

Hodinový manžel, údžbárske 
práce. 0908 835 573

Brúsim  -  lyže,  snowboardy, 
korčule,  nože,  nožnice.  Opravu-

jem  -  bicykle,  trenažéry,  kole-
sá  a  iné.  OPRAVA  BICYKLOV 
IMRICH,  Garbiarska  12,  0905   
434 153.                                        A-21/3

Zumba s Jessym v Legende v KK, 
pondelok a piatok, info: www.jessy-
zumba.sk, 0919 171 752.

ZAMESTNANIE
Príjmem strojníka na pásový mi-

nibager. 0908 254 457
Taxislužba v PP hľadá šoférov s 

vlastným autom aj bez. 0904 115 602.
Príjmeme predavačku do zlatníc-

tva v KK. 0911 928 322, emal: barlaz@
azet.sk

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Kúpim 2-izbový byt v Poprade. 

Blízko centra, optimálne na sídlisku 
Západ, s výťahom, balkónom, s vý-
hľadom na Tatry, platba v hotovosti. 
Nie realitná kancelária. Tel. 0903 43 
90 92, 0918 03 84 08. P-1/12

Predám 3-izbový byt s balkónom 
v OV na ul. Petržalská (Juh). Cena do-
hodou. Tel. 0905 35 08 33. P-2/12

Predám menší domček v KK ale-
bo vymením za akýkoľvek byt, cena 
15 000?, dohoda možná. 0907 944 715.

Prenajmem 1-izbový byt na Hun-
covskej ulici v KK. 0905 422 276.

Dám do prenájmu 2-izbovy byt v 
KK, 0902 309 010.

Dám do prenájmu 3-izbovy byt v 
KK. 0904 377 452.

PREDÁM 2-izbový byt v Kež-
marku, veľký slnečný 2-izbový teh-
lový byt, nové plastové okná + žalú-
zie, vlastné plynové kúrenie, vyvlož-
kovaný komín (možnosť vlastného 
krbu). Pod bytom sa nachádzajú dve 

vlastné veľké murované pivnice. By-
tovka má novú škridlovú strechu, je 
plánovaná obnova bytovky.  VOĽ-
NÝ IHNEĎ, CENA DOHODOU, hy-
po. úver nie je problém. TEL: 0910 450 
179; E-mail: gambo02@stonline.sk.

PREDÁM 3-IZBOVÝ BYT NA 
LANŠKROUNSKEJ, 7.POSCHO -
DIE, 74M2 V KK. 0907 103 377 
(RASTER)

Dňa 3. 2. 2012 si pripome-
nieme ôsme smutné výro-
čie úmrtia môjho drahého ot-
ca a starého otca Františka 
MIZDOŠA.
S láskou v srdci spomína 

dcéra Mária s deťmi.

foto
Dňa 7. 2. 2012 si pripome-

nieme prvé smutné výročie 
od úmrtia môjho drahého 
a milovaného manžela a dob-
rého otecka Milana  PSIGO-
DU.

Bolesťou unavený tíško za-
spal, zanechal všetkých nás, 
čo rád mal.

Odišiel preč, nás to teraz 
bolí, opustil tento svet aj pro-
ti svojej vôli. Zostali len spo-
mienky a odkaz jediný:

Chýbaš nám otecko v kru-
hu našej rodiny.
S  láskou  a  žiaľom  v  srd-

ciach  na  neho  spomínajú 
manželka Mária s deťmi

Dňa 9. 2. 2012 uplynie 5 ro-
kov od smrti otca, brata Pav-
la KLUSA

Spomína manželka Alžbe-
ta, deti: Slávka, Michaela, Lu-
cia, Daniel, Pavol a ostatná ro-
dina.
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Dňa 17. 1. 2012 sa prvým 
kolom začal jubilejný 10. roč-
ník medzinárodného lyžiar-
skeho podujatia „Tatranská ly-
žiarska liga“ za účasti 6 miest 
a obcí slovensko-poľského 
pohraničia (Poprad, Kežma-
rok, Vysoké Tatry, Zakopa-
ne, Ždiar, Lendak). Organizá-
torom 1. kola bolo mesto Kež-
marok, jednokolové preteky 
za stáleho sneženia a vetra sa 
uskutočnili v Ždiari - Bachle-
dovej doline. Zúčastnilo sa na 
nich 99 pretekárov. 

Súťažilo sa v 6 vekových  
kategóriách, v  každej kategó-
rii môže každé mesto-obec  na 
každé preteky nominovať po 
troch pretekároch, teda cel-
kom 18 pretekárov. V súťaži 
jednotlivcov sa do konečné-
ho poradia rátajú dva najlep-
šie výsledky z celkových troch 
kôl (ešte 23. 2. 2012 v Ždiari - 
Bachledovej doline a v týžd-
ni 12.-16. 3. 2012 na Štrbskom 
Plese - Interski). Do súťaže 
družstiev sa počítajú výsled-
ky zo všetkých troch kôl všet-
kých pretekárov. Bodovanie 

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 Videocom 
(Mgr. J. Štancel + Š. Štancel).

Výsledky, najmladšie žiač-
ky (18 pretekárok): 1. Silvia 
Strachanová (Ždiar) 40,53, 
2. Eva Barnášová (V. Tatry) 
41,28, 3. Nina Pažáková (Kež-
marok) 41,96 s. Umiestnenie 
ďalších kežmarských pre-
tekárok: 6. Terézia Pristáčo-
vá 44,96, 10. Emma Patúšová 
45,60 s.                                                                     

Najmladší žiaci (18): 1. 
Kristián Pavelka (V. Tatry) 
41,92, 2. Miroslav Ilavský (Po-
prad) 42,33, 3. Arno Hubač (V. 
Tatry) 42,97 s. Umiestnenie 
kežmarských pretekárov: 4. 
Alexander Hrivík 43,17, 7. De-
nis Leštinský 45,67, 11. Rasti-
slav Wikarski 49,31 s.                           

Mladšie žiačky (17): 1. Do-
rotka Bičárová (Kežmarok) 
40,03, 2. Lucia Vojtašeková 
(Kežmarok) 40,22, 3. Adria-

Kežmarčania v čele lyžiarskej ligy

na Regitková (V. Tatry) 41,33 
s. Umiestnenie ostatných kež-
marských pretekárok: 9. Vik-
tória Hozzová 44,78 s. 

Mladší žiaci (17): 1. Rado-
van Šiška (Kežmarok) 40,03, 
2. Aleš Várady (V. Tatry) 
40,42, 3. Jan Rajtar (Zakopa-
ne) 40,91 s. Umiestnenie os-
tatných kežmarských prete-
károv: 6. Jakub Modla 41,66, 7. 
Samuel Patúš 42,09 s.  

Staršie žiačky (14): 1. Kata-
rína Kriššáková (Ždiar) 40,40, 
2. Simona Lizáková (Len-
dak) 41,54, 3. Natália Ondrá-
šiková (Kežmarok) 41,81 s. 
Umiestnenie ostatných  kež-
marských pretekárok: 8. Lau-
ra Matejková 42,73, 13. Simo-
na Zastková 54,48 s.

Starší žiaci (15): 1.Dominik 
Bekeš (Ždiar) 38,12, 2. Juliusz 
Mitan (Zakopane) 38,60, 3. 
Oliver Bachleda (Ždiar) 38,83 
s. Umiestnenie kežmarských 
pretekárov: 4. Roman Nagy 
38,88, 9. Dávid Pristač 40,82, 
15. Jakub Lukas 44,52 s.    

Prví traja pretekári v kaž-
dej kategórii boli ocenení po-
három a prví šiesti diplo-

mom.
Poradie miest - obcí: 1. 

Kežmarok 377, 2. Vysoké Tat-
ry 355, 3. Ždiar 317, 4. Zako-
pane 270, 5. Poprad 269, 6. 
Lendak 229 bodov.

Mesto Kežmarok si po 1. 
kole vytvorilo veľmi dobrú 
východiskovú pozíciu k ob-
hajobe minuloročného prven-
stva.  

Kežmarskí pretekári si do-
voľujú aj touto cestou poďa-
kovať mestu Kežmarok, CVČ 
Kežmarok a TJ Štart Kežma-
rok za finančný príspevok 
na úhradu nákladov za do-
pravu, prenájom svahu, ceny 
a za občerstvenie, všetkým 
rodinným príslušníkom, čle-
nom TJ Štart Kežmarok a zá-
stupcom Hotelovej akadé-
mie O. Brucknera Kežmarok 
(M. Legutký st., M. Legutká, 
J. Hozza, I. Nagy, T. Toporcer, 
JUDr. D. Modranský, J. Pitko, 
R. Škára, P. Becková a D. Jen-
drušáková) za pomoc pri pre-
tekoch a V. Theiszovi a F. Fe-
dákovi ml. za zodpovednú 
prepravu.

Ing. Stanislav Škára

Už od októbra 2011 sa členovia Tanečno-
-športového centra TEMPO MŠK Kežmarok 
pripravovali na prvé Majstrovstvá Sloven-
ska v 10-tich tancoch v štandardných i latin-
skoamerických pre rok 2012. Dňa 28. Januá-
ra 2012 sme cestovali do Košíc, kde sa v pek-
ných priestoroch spoločenského pavilónu ko-
nala táto súťaž vo všetkých kategóriách.

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok reprezento-
vali v kategórii do 21 rokov Matej Madeja – 
Alena Reznická a vytancovali si krásne tre-
tie miesto. V kategórii dospelých si vybojova-

Úspešné TEMPO li semifinálové desiate miesto.
Ďalším úspešným reprezentantom v ka-

tegórii Mládež bol Marek Figlár – Sára Šimoňá-
ková. V silnej konkurencii 25 párov si zaslúže-
ne vytancovali finálové šieste miesto a obidva 
páry sa stali reprezentantmi Slovenska.

Keďže nás čakajú ďalšie domáce šampioná-
ty – 18. 2. 2012 v LAT v Martine a 10. 3. 2012 v 
ŠTT v Trnave, pokračujeme s intenzívnou prí-
pravou aj ďalších párov v kategóriách JUN.II 
a Mládež. 

Gertrúda Scholtzová
foto na výšku skenovať
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Už po 
piatykrát 
sa najlep-
šou vo-
lejbalist-
kou na 
S l o v e n -
sku stala 
38-ročná 

Kežmarčanka Monika Smák, 
rodená Kulová. Monika je ka-
pitánkou slovenskej repre-
zentácie, v roku 2011 hra-
la v Azerbajdžane a potom 
prestúpila do českého Pros-
tějova. Jej víťazstvo je tretím 
v rade, keď predtým vyhrala 
v ankete aj v roku 2004, 2005, 
2009, 2010. Monika Smák, se-
demnásť rokov nepretrži-
te patrí medzi najlepšie slo-
venské hráčky, v posledných 
troch rokoch nezišla z trónu. 
V zbierke svojich úspechov 
má klubové tituly zo Sloven-
ska, Francúzska i Poľska.

Zaujímavosťou ankety je, 
že víťazom u mužov Tomáš 
Kmeť, ktorý je rodákom z Po-
pradu. Rodáci spod Tatier tak 
ovládli volejbalovú špičku.

Humeník, foto: net

Traja Kežmarčania 
v reprezentácii
Traja Kežmarčania (Jozef 

Slávik, Michal Knapík, Jo-
zef Martančík) boli nomino-
vaní do slovenskej juniorskej 
reprezentácie na hokejbalo-
vý turnaj juniorov Pilsen cup 
2012. Uskutoční sa v dňoch 3. 
– 5. 2. 2012 v Plzni a je súčas-
ťou prípravy na Majstrovstvá 
sveta kategórie U20, ktoré 
budú v českom Písku v júni 
2012.                          Humeník

Prvá liga skupina Východ 
volejbalistov pokračovala 
ďalšími zápasmi.
Muži, I. liga. 
Kežmarok - Košice 2:3 (18, 

-19, -18, 21, -9), 2:3 (17, -22, -19, 
24, -13). Humeník

1. Vranov 20 56:11 53 
2. Stropkov 20 50:18 47 
3. Humenné B 20 40:30 35 
4. Revúca 20 5 40:38 32 
5. Sobrance 22 33:47 26 
6. Kežmarok 20 22:54 12 
7. Košice 22 17:60 11
Kadetky,  Majstrovstvá 

oblasti - Východ
Kežmarok - Prešov 3:0 (20, 

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

3. liga mužov – Západ
13.  kolo:  1.  PPC  Fortuna 

Kežmarok - TJ Severka Kež-
marok A 9:9 (Vojtička 4, Mat. 
Harabin 2,5, Nebus 1,5, Ištok 
1 - Kelbel 3,5, Potisk 3, Hagara 
2,5), TJ Severka Kežmarok B 
-  ŠKST Spišské Vlachy  4:14 
(Habiňák 3, Kocúr a Pojedi-
nec po 0,5).
14.  kolo: Geológ  Rožňa-

va  D  -  TJ  Severka  Kežma-
rok B 10:8  (Habiňák 4,5, Ko-
cúr a Pojedinec po 1,5, Janku-
ra 0,5), OŠK Spišský Štvrtok 
-  1.  PPC  Fortuna Kežmarok 
6:12  (Vojtička 4, Ištok 3, Ne-
bus a Mat. Harabin po 2,5), 
TJ  Severka  Kežmarok  A  - 
TJ  Javorinka  Levoča  B  12:6 
(Mikša 3,5, Potisk a Hagara 
po 3, Kelbel 2,5).
1. Rožňava C 14 170:82 41
2. Margecany B 14 151:101 34
3. Spiš. Štiavnik 14 150:102 33
4. Spiš. Vlachy 14 142:110 33
5. Levoča A 14 143:109 29
6. Severka KK A 14 128:124 29
7. Poprad 14 117:135 26
8. Levoča B 14 120:132 26
9. Fortuna KK 14 116:136 25
10. Severka KK B 14 114:138 24
11. Rožňava D 14 106:146 21
12. Spiš. Štvrtok 14 55:197 15
4. liga mužov – Podtatranská
MŠK Adento Svit - TJ Se-

verka  Kežmarok  D  13:5  (A. 
Funket 3, J. Podolský 2), TJ 
Severka Kežmarok C  - STO 
Poprad  Veľká  7:11  (Groman 
a R. Popovič po 3, O. Ko-
ša 1), TJ STO Slovenská Ves 
B  -  TJ  Severka  Kežmarok 
C  7:11  (R. Popovič 4,5, Gro-
man 3,5, Kvasňák 2,5, O. Ko-
ša 0,5), TJ Severka Kežmarok 
D - TJ Požiarnik Rakúsy 4:14 
(A. Funket a J. Podolský po 2). 
Humeník
1. Poprad-Veľká 14 161:91 39
2. Slov. Ves B 14 156:96 35
3. Rakúsy 14 146:106 34
4. St. Ľubovňa C 14 144:108 32
5. Severka KK C 14 131:121 31
6. Spiš. St. Ves 14 125:127 31
7. Nová Lesná 14 134:118 27
8. Spiš. Štvrtok 14 127:125 26
9. Svit 14 136:116 26
10. Spiš. Bystré 14 117:135 25
11. Poprad B 14 71:181 16
12. Severka KK D 14 64:188 14

Nielen tým, ktorí našli pod stromčekom korčule, ale aj skupinám 
amatérskych športovcov zažiarili oči, keď si aj v tomto roku mohli za-
korčuľovať na klzisku, ktoré už štvrtý rok vyrástlo na mieste teniso-
vých kurtov Strednej odbornej školy v Kežmarku. "Vďaka riaditeľovi 
školy ... Marhefkovi sa v tomto roku podarilo inštalovať nad ľadovou 
plochou niekoľko reflektorov a tak si môžu okrem žiakov vrámci te-
locviku, zašportovbať popoludní aj kežmarské deti a verejnosť" - po-
vedal pre Noviny Kežmarok Ing. ... Martančík, ktorý plochu spravu-
je a udržiava. Okrem možnosti zašportovať si, relaizujú hlavní aktéri 
aj karneval na ľade, na ktorý pozývajú deti dňa ..... . T/F AdriSatury 

Klzisko pod holým nebom
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Mladí kežmarskí hokejis-
ti sa zúčastnili turnajov vo 
Frýdku-Místku. V dňoch 29. 
- 30. 12. 2011 to boli žiaci na-
rodení v roku 2000 a mladší 
turnaja. Za účasti 4 mužstiev, 
Žiliny, Púchova, domáceho 
Frýdku a Kežmarku, odohra-
li kvalitné zápasy, ale vyhrať 
sa im nepodarilo a skončili na 
4. mieste.  

V dňoch 14. - 15. 1. 2012 sa 
zúčastnili na turnaji vo Frýd-
ku chlapci narodení v r. 2001 
a mladší. Na kvalitne obsade-
nom turnaji, za účasti Zvole-

na, Jastzriebia (Poľsko), Byto-
mu (Poľsko), Frýdku, Marti-
na a Kežmarku obsadili šieste 
miesto. Výsledky Kežmarku: 
- Zvolen 2:2, - Jastzrebie 3:6, - 
Martin 1:7, - Bytom 2:4, - Frý-
dek 2:5. Bolo radosť pozerať 
sa na našich chlapcov ako sa 
chceli vyrovnať chlapcom, 
ktorí absolvujú pravidelné 
tréningy na ľade. Zápasy ma-
li vynikajúcu úroveň a sme 
radi, že kežmarskí mladí ho-
kejisti sa ho mohli zúčastniť.

Ďalší turnaj odohrali naši 
mladí hokejisti v Rimavskej 

Narodil sa v Kežmarku.
Bol majstrom športu, bý-

valým česko-slovenským re-
prezentantom v atletike, spo-
ludržiteľom česko-sloven-
ského rekordu a držiteľ slo-
venského rekordu v behu na 
100 m časom 10,2. Štartoval 
za Jednotu Kežmarok, Sláviu 
VŠT Košice, Sláviu SVŠT Bra-
tislava. Bol trénerom v Dukle 
Banská Bystrica, pedagógom 
na Gymnáziu P. O. Hviezdo-

VLADIMÍR JANČEK (25. 9. 1947 – 25. 1. 2012)
slava v Kežmarku a tréne-
rom v MŠK KAC Kežmarok. 
Bol prezidentom ŠK Jednota 
Dukla Kežmarok.

Kežmarský rodák mal at-
letický talent. Po maturite 
študoval na FTVŠ v Bratisla-
ve a až tu začal so skutočný-
mi šprintérskymi tréninga-
mi, pod vedením trénerov 
Jana Netopilíka a neskôr 
Pavla Gleska. V júni 1968 za-
behol na mítingu Praga Aca-
demica beh na 100 m za 10,2 
s a vyrovnal čs. rekord. Svoj 
rekordný výkon zopako-
val ešte na mítingu v Züri-
chu, čím splnil aj ostrý limit 
na OH v Mexiku. Do Mexi-
ka však necestoval, hoci v ro-
ku 1968 v česko-slovenských 
tabuľkách figuroval ako naj-
lepší šprintér. Keďže rovna-
ký osud ho postihol aj o rok 
neskôr a privreli mu dvere i 
na ME do Atén, s atletikou 
skončil. Spravodlivosť a ko-
rektnosť boli totiž základné 

atribúty v jeho morálke. Vá-
žil si každého súpera, no pre-
hrávať s pokrytcami, ktorým 
sú tieto vlastnosti cudzie, 
bolo pod jeho úroveň, preto 
s atletikou skončil.

Na šport však nezane-
vrel. Niekoľko rokov pôso-
bil v Dukle Banská Bystrica 
ako asistent trénera šprintov 
Ivana Čierneho a neskôr ako 
asistent trénera futbalistov 
Petra Benedika. Športu sa ve-
noval aj po návrate do rodné-
ho kraja. Dvadsať rokov pôso-
bil ako pedagóg na kežmar-
skom gymnáziu, svoj voľný 
čas venoval atletickým ta-
lentom. Po jeho dráhe kráča-
jú aj synovia René a Vladimír. 
Starší bol majster SR v 200 m 
šprinte, mladší uprednostnil 
basketbal. 

Vedeniu mesta je veľmi ľú-
to, že nebol Vladimír Janček 
prítomný na nedávnom sláv-
nostnom otvorení športovej 
haly v Kežmarku, pretože je 

to predovšetkým jeho záslu-
ha, že sa mohlo vôbec pristú-
piť k tejto rekonštrukcii. Bol 
aj neoddeliteľnou súčasťou aj 
každoročného vyhlasovania 
Najlepších športovcov okre-
su Kežmarok, a bola to prá-
ve jeho myšlienka, aby sa táto 
anketa v našom meste vôbec 
dostala na svetlo sveta. Za 
všetkým podstatným v kež-
marskom športe je jeho ruko-
pis. Zapálenie pre kežmarský 
šport dokumentuje aj to, že sa 
dal na neľahkú cestu spraco-
vania histórie tohto odvetvia 
s vydaním publikácie Kroni-
ky kežmarského športu, kto-
rá je teraz jeho nedokonče-
ným dielom.

Rozvoj mesta a športu 
v meste Kežmarok bol vždy 
prioritou Vladimíra Jančeka, 
a preto ako zapáleného špor-
tového Kežmarčana si ho aj 
vždy budeme pamätať.

Česť jeho pamiatke!
Pavol Humeník

Pozvánka na turnaj do Frýdku-Místku bol pre kežmarských chlap-
cov vítanou motiváciou do ďalších hokejových turnajov.

Kežmarské hokejové družstvo skončilo na turnaji na druhom 
mieste. Veľkou motiváciou bola pre chlapcov priama účasť Ľuboša 
Bartečka (na fotografii v strede).

Mladí hokejisti na turnajoch com už chýbali sily a podľahli 
Breznu 14:24 (Mešar F. 3, Čer-
nák 3, Šeliga 2, Danielčák 2, 
Varga 2, Kredátus, Bartečko). 
Trénermi a zároveň aj organi-
zátormi týchto turnajov boli 
Majerčík a Šeliga.       

Majerčík: Chcel by som sa 
poďakovať riaditeľovi CVČ Kež-
marok Tokarčíkovi za finančnú 
pomoc na dopravu na tieto tur-
naje, ďalej CVČ Rosnička, všet-
kým rodičom, a hlavne chlap-
com, ktorí ešte stále reprezentu-
jú hokej v Kežmarku, a to nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Počúvam šumy, že hokej v Kež-
marku už neexistuje, čo nie je 
pravda. Prial by som každému, 
kto aspoň trochu vie čo je ho-
kej, vidieť týchto chlapcov, ako 

Sobote 21. 1. 2012. Za účas-
ti domáceho družstva, Lu-
čenca, Brezna a Kežmarku 
sa turnaja sa zúčastnil aj ka-
pitán popradských levov Ľu-
boš Bartečko so svojím sy-
nom Dominikom, čo bolo pre 
našich chlapcov ohromným 
zážitkom, a nakoniec obsadi-
li krásne 2. miesto. Zvíťazili 
nad Lučencom 13:5 (Šeliga 2, 
Mešar F. 2, Mešar M. 2, Čer-
nák A. 1, Babič, Varga, Ritter, 
Kredatus, Štancel, Jankura 
A.), nad R. Sobotou 15:6 (Me-
šar F. 2, Mešar M. 2, Ritter 2, 
Šeliga 2, Danielčák 2, Horák 2, 
Varga, Bartečko, Babič). V po-
slednom zápase našim chlap-
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži športová hala 4. 2., 11.00 h Kežmarok – MB Humenné

Východoslov. pohár kadeti SOŠ Pradiareň 11. 2., od 11.00 h Kežmarok – Košice

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 12. 2., 10.00 h Severka KK B – Poprad

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 12. 2., 10.00 h Fortuna KK – Spiš. Vlachy

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 12. 2., 10.00 h Severka KK C – Poprad B

Volejbal

extraliga ženy športová hala 4. 2., 17.00 h Kežmarok – COP Nitra

extraliga ženy športová hala 5. 2., 16.00 h Kežmarok – Sp. N. Ves

1. liga muži športová hala 11. 2.,  od 11.00 h Kežmarok – Humenné B

M-SR oblasť východ kadetky športová hala 12. 2. od 10.00 h Kežmarok – Michalovce

Zrekonštruovaním futba-
lového ihriska v Spišskej Be-
lej na umelú trávu sa naskyt-
la podtatranským futbalovým 
oddielom hrať prípravné zá-
pasy síce v mraze, ale na dob-
rom a kvalitnom povrchu. Tú-
to možnosť využívajú aj kež-
marskí futbalisti, ktorí po ťaž-
šom jesennom rozbehu sa 
dostali do pokojných vôd stre-
du tabuľky, a tak je tu mož-
nosť na pokojnejšiu zimnú 
prestávku. Tá by mala nielen 
skonsolidovať káder ale vý-
hľadovo sa optimisticky pri-
praviť i na sezónu 2012/2013, 
ktorá by mohla byť o niečo ve-
selšia ako táto prebiehajúca.

Mužstvo by malo pod ve-

dením trénera Miroslava 
Dunčka odohrať v príprave 13 
prípravných zápasov. Takmer 
všetky odohrajú na umelom 
povrchu v Spišskej Belej.

Na to čo je nové vo futba-
lovej kuchyni 1. MFK Kežma-
rok sme sa opýtali vedúce-
ho kežmarského klubu Duša-
na Tokarčíka. Kedy sa začala 
príprava futbalistov A muž-
stva Kežmarku?

Príprava kežmarských fut-
balistov začala 7.1. keď sa hráči 
a celý realizační tím stretli na pr-
vom tréningu. Tréningový pro-
ces bude pokračovať v domácich 
podmienkach na našom ihrisku 
a telocvičniach. Prevažnú časť 
tréningových jednotiek budeme 

realizovať na novo vybudova-
nom ihrisku s umelým trávna-
tým povrchom v susednej Spiš-
skej Belej. Celkovo až začatia jar-
nej časti súťaže absolvujeme cca 
32 tréningových jednotiek. 

Sú už pripravení aj súpe-
ri a termíny prípravných zá-
pasov A mužstva?

Áno, termíny i súperi sú už 
dohodnutí.

Boli nejaké zmeny v kádri 
počas zimnej prestávky?

Káder z jesennej časti by mal 
zostať pohromade aj nejaké zmeny 
aj smerov von už nastali keď po-
nuku Spišskej Belej prijal Šavel. 
Do začiatku jarnej časti chceme do 
kolektívu postupne zabudovávať 
našich talentovaných dorastencov. 

Nechcem hovoriť o konkrétnych 
menách, ale radi by ešte družstvo 
doplnili o jedného hrotového hráča 
a tvorivého záložníka.   
Najbližšie  prípravné  zá-

pasy: Kežmarok – Šar. Micha-
ľany (1. 2., 18.00), Kežmarok – 
Svit (4. 2., 12.00), Kežmarok – 
Svidník (9. 2., 16.00) – zápas 
je ešte v riešení, Kežmarok 
– Hrabušice (11. 2., 16.00), 
Kežmarok – Smižany (18. 2., 
12.00), Kežmarok – St. Ľubov-
ňa (25. 2., 12.00), Šariš. Micha-
ľany - Kežmarok (3. 3.), Kež-
marok – Spiš. Podhradie (10. 
3., 16.00).

Prvý majstrovský zápas 
odohrajú 17. marca 2012 do-
ma s FK Ľubotice.   Humeník

Bohatá nádielka prípravných zápasov

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Extraliga volejbalistiek. 
Kežmarčanky začali domácu 
šnúru štyroch zápasoch na 
domácej palubovke víťazne, 
keď porazili Žiar nad Hro-
nom v štyroch setoch a zís-
kali cenné tri body. V tom-
to zápase sa prvýkrát objavili 
v domácom drese aj dve posi-
ly z Paneurópy Bratislava – 
Nagyová a Staníková a treba 
povedať, že posily sa vyplati-
li. Najmä nahrávačka Nagy-
ová nielen umne pripravu-
je spoluhráčkam pekné lop-
ty na smeče, ale často umnou 
zmenou rytmu a vtipnými 
prehodeniami neraz zaskočí 

súperky a získava prepotreb-
né body pre Kežmarok. 

V šesťbodovom zápase so 
Žilinou ukázali Kežmarčan-
ky, že už vedia zvládnuť aj 
koncovky setov. V druhom 
sete odvrátili tri setbaly sú-
periek, aby nakoniec ten svoj 
tretí premenili. Víťazstvom 
na nulu preskočili v tabuľ-
ke svoje súperky a už sú na 
predposlednom mieste. 

Najbližšie Kežmarčanky 
čaká doma COP Nitra a Spiš-
ská Nová Ves.
Humeník
20.  kolo: Spiš. Nová Ves - 

UKF Nitra 3:0 (23, 8, 18), Brati-
slava - Pezinok 3:2 (-16, 22, 20, 

CENNÉ BRATISLAVSKÉ POSILY POMÁHAJÚ K VÍŤAZSTVÁM

Kežmarčanky sa odlepili od dna

-18, 13), Žilina - COP Nitra 0:3 
(-17, -21, -19).
MŠK  KV  OKTAN  Kež-

marok - Žiar nad Hronom 3:1 
(13, -13, 20, 18)       
21. kolo: UKF Nitra - Brati-

slava 0:3 (-20, -20,-21), Pezinok 
- Žiar n/H 3:2 (-17, -25, 15, 15, 
12),  COP Nitra – Spiš. Nová 
Ves 3:2 (-22, -23, 22, 20, 8).
Kežmarok - Žilina 3:0 (15, 

26, 20)
1. Pezinok 21 61:18 57 
2. Bratislava 21 56:24 49 
3. Spiš. N. Ves 21 48:27 42 
4. UKF Nitra 21 39:34 34 
5. Žiar nad Hronom 21 37:46 27 
6. COP Nitra 21 37:45 26 
7. Kežmarok 21 16:55 9 
8. Žilina 21 14:59 8


