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

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

(pokračovanie na 2. strane)

Najmä v týchto zimných 
mesiacoch je cena tepla pre 
nadchádzajúce obdobie zau-
jímavá nielen pre domácnos-
ti. No práve domácnosti sa o 
cenu zaujímajú najviac, keď-
že pravidelné platby za bý-
vanie túto položku obsahujú 
bez ohľadu na to, či je za ok-
nami leto, alebo zima.

Podľa slov riaditeľa spo-
ločnosti Spravbytherm Kež-
marok, Ing. Mariána Bešene-
ja, Kežmarčanov sa zvyšova-
nie ceny tepla v tomto roku 
nedotkne.

Vychádzajúc z nákladov 
na teplo, ktoré sa vypočíta-
vajú z dvoch zložiek, napriek 
vyššej cene fixnej zložky k 
zvýšeniu ceny nedôjde, keď-
že fixná cena tepla tvorí iba 32  
% skutočných nákladov. Dru-
há položka – variabilná cena 
tepla, ktorá predstavuje 68 % 
z ceny, ktorú domácnosti za-

Domácnosti by vyššiu cenu 
tepla nemali pocítiť

platia, odzrkadľuje nákup ce-
ny plynu. Ten nakúpila spo-
ločnosť Spravbytherm vlani v 
novembri na komoditnej bur-
ze plynu za zvýhodnenú ce-
nu. Spoločnosť Spravbytherm  
na základe výhodného náku-
pu plynu nie je v tomto roku 
viazaná rozhodnutím Úradu 
pre reguláciu sieťových od-
vetví o maximálnej cene tep-
la. Prinášame prehľad vý-
počtov ceny tepla, ktorý pre 
Noviny Kežmarok poskytol 
konateľ spoločnosti Sprav-
bytherm, Ing. Marián Beše-
nej: 

Variabilná zložka ceny 
tepla:

• 56,9 € MWh  schválená 
maximálna cena tepla pre rok 
2012.

• 50,0 € MWh je limitná ce-
na tepla.

Vlna nespokojnosti rodičov i zamestnancov a následný tlak 
na celoslovenské médiá rozvírili v posledných dňoch debaty 
o kežmarskom dennom Stacionári – zariadení sociálnych slu-
žieb, ktoré poskytuje služby trinástim mentálne a telesne po-
stihnutým klientom z Kežmarku a okolia. Tí donedávna „obý-
vali“ prenajaté priestory na sídlisku Sever. Z poschodovej bu-

dovy s viacerými miestnosťami, vlastnou 
kuchyňou a záhradou sa zamestnan-
ci a klienti presťahovali do mestských 
priestorov – dvoch miestností, chodby 
a samostatnej malej jedálne v objekte do-
mova dôchodcov. Dôvodom sťahovania 
boli financie a fakt, že zariadenie pravi-
delne navštevovalo v uplynulom období 
len šesť klientov, ostatní sporadicky – od 
troch do desať dní v mesiaci. 

Kým bežné výdavky na chod zariade-
nia predstavovali v uplynulom roku pri-
bližne 106 000 Eur, časť nákladov na chod 
zariadenia znáša rozpočet mesta Kežma-
rok. Čiastka na tento rok by predstavova-
la 36 000 Eur z mestskej pokladne, čo je 
prepočítané na drobné takmer 2 800 Eur 
na jedného klienta. Vzhľadom k nepriaz-
nivej situácii vo financovaní miest a ob-
cí, ale aj vzhľadom ku klientele, ktorá za-

Nespokojní sú rodičia  
i zamestnanci

Uplynulý týždeň i tento pondelok si v zariadení podávali kľučky 
nielen médiá, ale aj primátor mesta Igor Šajtlava, viceprimátor Igor 
Kredátus a kežmarské poslankyne Eleonóra Levická, Sylvia Holopová, 
Ľudmila Rochová a Adriana Saturyová. Hľadanie lepšieho riešenia sú-
časného stavu i budúcnosti stacionára bude predmetom aj najbližšie-
ho zasadnutia Komisie bytovej a sociálnych vecí pri MsZ v Kežmarku. 
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• 49,2 € MWh je predpo-
kladaná skutočná cena tep-
la pre rok 2012 vychádzajú-
ca z ceny zemného plynu pre 
Spravbytherm s.r.o. a objed-
naného množstva tepla.

Rozdiel medzi schválenou 
maximálnou cenou tepla a 
predpokladanou skutočnou 
cenou tepla je 15,6 %. Tento 
pokles je dosiahnutý náku-
pom plynu pre rok 2012 za ce-
ny na komoditnej burze ply-
nu.

Fixná zložka ceny tepla:
• 124,56 € /kW– regulačné-

ho príkonu 
Keďže celkový regulač-

ný príkon v roku 2012 klesol 
o 15 % oproti trojročnému re-
gulačnému obdobiu, objem 
fixných nákladov sa zvýši v 
priemere len o 8,3 % na na-
sledujúce päťročné regulač-
né obdobie, v závislosti od 
dosiahnutých úspor spotre-
by tepla jednotlivých odbera-
telov. 

Ceny tepla – trojročné 
regulačné obdobie  

2009 – 2011
rok 2011
• 51,8 € MWh ...  cena tepla 

od 1. 10. 2011, fixná zložka ce-
ny tepla: 99,62 €/kW– reg. prí-
konu

• 49,1 € MWh ...  cena tepla 
od 1. 1. 2011, fixná zložka ce-
ny tepla: 99,62 €/kW– reg. prí-
konu 

rok 2010
• 46,1 € MWh, fixná zlož-

ka ceny tepla: 97,41 €/kW– reg. 
príkonu

rok 2009
• 47,1 € MWh, fixná zložka 

ceny tepla: 97,41 €/kW– reg. 
príkonu.

„Ešte na jeseň v októbri bol 
predpoklad výrazného zvýšenia 
ceny tepla pre rok 2012 o viac 
ako 10 %. (viď cenove rozhodnu-
tie ÚRSO).

Tieto prognózy zvýšenia ceny 
tepla aj URSOm sa nenaplnia.  
Podarilo sa nám totiž nakúpiť 
koncom novembra zemný plyn 
pre rok 2012 za cenu obchodova-
nú na komoditnej burze plynu. 
Tento nákup bol tak priaznivý, 
že práve naopak variabilná cena 
tepla klesne oproti minuloročnej 
cene. Predpokladáme, že ten po-

kles bude okolo 5 % na úroveň 49 
– 50 €/MWh, čo je pod limitná 
cena tepla,“ hovorí M. Bešenej. 

Cena v roku 2011 bola 
51,8 €/ MWh. 

Fixná cena v roku 2012 
bude 124,56 €/kW-regulač-
ného príkonu.

Treba však povedať, že re-
gulačný príkon oproti pred-
chádzajúcemu trojročnému 
regulačnému obdobiu klesol 
u odberateľov Spravbytermu 
v priemere o 15 %.

Teda objem fixných nákla-
dov sa v priemere zvýši len o 
8,3 % v závislosti od indivi-
duálneho zníženia regulač-
ného príkonu, ktorý bol vy-
počítaný zo skutočnej spotre-
by za rok 2010. 

„Sumárne môžeme konštato-
vať, že náklady za dodávku tep-
la pre rok 2012 sa nezvýšia. Toto 

Domácnosti by vyššiu cenu tepla nemali pocítiť
konštatovanie vychádza z prie-
merných hodnôt za cele mesto 
Kežmarok, u jednotlivých odbe-
rateľov však budú isté rozdiely 
vychádzajúce z poklesu regulač-
ného príkonu.

V našom cenovom rozhodnutí 
pre rok 2012 je určená maximál-
na výška variabilnej ceny tepla.

Ale ako som už spomenul na 
základe aktuálne nakúpenej ce-
ny plynu nebudeme faktúro-
vať túto maximálnu cenu tepla. 
Našich odberateľov budeme in-
formovať o výške zálohovej ce-
ny tepla pre rok 2012,“ dodáva 
riaditeľ.

Náklady na teplo sa faktu-
rujú z dvoch zložiek. Prvou 
je variabilná zložka ceny tep-
la (t. j. nákup plynu) a druhou 
fixná zložka, ktorá predsta-
vuje náklady, ktoré nesúvisia 
s množstvom dodaného tep-

la, t. j. náklady na opravy, ob-
sluhu, odpisy a podobne. Tá 
predstavuje 32% zo skutočnej 
ceny tepla: 

• 68% tvorí variabilná ce-
na tepla

• 32 % tvorí fixná cena tep-
la

68%x0,95 + 32%x1,08 = 
99,2%  (0,95 – predpokladaný 
pokles variabilnej ceny tepla, 
1,08 – priemerný nárast fixnej 
ceny tepla)

Je však možné, že niektorý 
zo správcov dvihne zálohové 
platby. 

Tie však odrážajú indivi-
duálne spotreby tepla a pre 
odberateľa je rozhodujúce ko-
nečne vyúčtovanie nákladov 
na dodávku tepla. To zname-
ná, že ak správca stanoví vyš-
šie zálohové platby, odberateľ, 
resp. užívateľ bytu vo vyúčto-
vaní môže očakávať preplat-
ky.                       -AdriSatury-

Nespokojní sú rodičia i zamestnanci

riadenie využíva, malo mesto 
možnosť stacionár zrušiť ale-
bo presťahovať do ekonomic-
ky prijateľnejších priestorov. 
Napriek tomu, že stacionár 
využívajú klienti s ťažším po-
stihom než by mal stacionár 
zastrešovať a existencia také-
hoto zariadenia bola zo soci-
álneho hľadiska opodstatne-
ná, zariadenie ostáva v pre-
vádzke, ale v nových priesto-
roch.

Tie sú však podľa rodičov 
a zamestnancov nevyhovujú-
ce: „Deti, ktoré sú ležiace a neve-
dia sa posadiť, ani postaviť mu-
síme obliekať na kolenách, pre-
tože stôl, kde sme ich obliekali sa 
tam nezmestí. To nie sú priesto-
ry, kde môžu existovať postihnu-
tí ľudia. Som z toho veľmi skla-
maná tak, ako všetci klienti a ich 
príbuzní, ktorí vlastne musia 
doplácať, aby tam naše postih-
nuté deti mohli dôstojne existo-
vať. Ja by som chcela, aby tí, čo 
sú s tým takí spokojní, t.j. naši 
radní páni, nech si zoberú na je-
den deň vozíčky a barličky a nech 
tam existujú aspoň dve-tri hodi-
ny. A potom nech posúdia, či sú 
to priestory vhodné pre postih-
nutých klientov. Navyše priesto-
ry susedia s miestnosťou, kde dá-
vajú mŕtvych z domova dôchod-

cov. Opatrovateľky nosia na ru-
kách klientov na toaletu, pretože 
vozíček neprejde cez dvere...“ ne-
skrýva sklamanie jeden z ro-
dičov, ktorí zariadenie využí-
vajú. 

Do starých priestorov by 
sa radi vrátili aj zamestnanci. 
Tí musia v týchto dňoch cho-
diacich klientov obuť a oblie-
cť, aby s nimi prešli do suse-
diacej jedálne, malé sú pod-
ľa nich aj priestory na toale-
tu a šatňu ako pre klientov, 
tak pre personál. Chýba pod-
ľa nich aj rehabilitačno od-
dychová miestnosť – v nej sa 
nachádza momentálne roz-
kladací gauč, kreslo pre naj-
ťažšie postihnutú klientku, 
nábytok a krosná na tera-
piu. „Mysleli sme, že pôjdeme 
do spoločenskej sály domova dô-
chodcov, ktorá by sa dala upra-
viť, alebo do polikliniky. Sme 
v šoku,“ hovorí za všetkých 
pracovníkov inštruktorka 
sociálnej rehabilitácie Paedr. 
Zuzana Dučáková a kole-
gyne jej dávajú za pravdu. 
Iný pohľad na vec má JUDr. 
Viera Mačáková, vedúca 
odd. sociálnych vecí a rodi-
ny MsÚ v Kežmarku. Podľa 
jej slov bude dvom klientom 
zrušená zmluva už v tomto 
mesiaci. U jedného klienta je 
jedným z dôvodov ťažké po-

stihnutie, následkom ktoré-
ho v agresivite fyzicky napá-
da iných klientov – čo by sa 
nestalo, pokiaľ by zariadenie 
využívali klienti s takým po-
stihnutím, pre aké je stacio-
nár určený. Na otázku, pre-
čo sú teda v zariadení klienti 
s ťažkými postihmi, je odpo-
veď jednoduchá – „mesto ich 
zdedilo“ z domova sociál-
nych služieb s ambulantnou 
starostlivosťou. Do súčas-
ných priestorov bolo investo-
vaných na drobné úpravy za-
tiaľ takmer 3 000 Eur, s ďal-
šími úpravami sa ešte počíta. 
Snahu pomôcť pri skvalitne-
ní podmienok klientov Sta-
cionára prejavili aj kežmar-
skí poslanci, ktorí zariade-
nie v uplynulých dňoch na-
vštívili, aby si urobili vlastný 
obraz o fungovaní a vede-
li sa rozhodnúť pri hľadaní 
lepších podmienok. Súčasná 
verzia stacionára nemusí byť 
konečná.

Po následnej medializo-
vanej kampani v televízii sa 
však začali ozývať aj ďalší ro-
dičia s otázkou, odkiaľ vez-
me mesto ďalších avízova-
ných tridsaťtisíc eur pre desať 
postihnutých detí, keď nevie 
nájsť ani polovicu z toho na 
ihriská pre stovky zdravých 
detí.                 T/F -AdriSatury-
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Mestská polícia 
Kežmarok ponúka  

v mesiaci  
Marec – Apríl 2012  

50 % zľavu 
napájacieho 

poplatku na PCO 
(pult centralizovanej 

ochrany).

Budúci prváci sú už rozdelení
Celkový počet žiakov, ktorí spĺňali vekovú hranicu pre 

zápis do prvého ročníka základných škôl pre budúci škol-
ský rok 2012/2013 bol 157. Odkladmi sa tento stav mohol 
zvýšiť, resp. znížiť, no v meste Kežmarok sa na začiatku vy-
chádzalo z tohto čísla.

Mesto síce nemá rovno-
merne situované školy pre 
jednotlivé sídliská, no má 
urobenú rajonizáciu, resp. 
spádovosť. 

V Kežmarku je dobrým 
zvykom, že riaditelia škôl 
sa stretnú s vedením mes-
ta, resp. s vedením oddelenia 
školstva na Mestskom úra-
de v Kežmarku, aby sa do-
hodli na konečnom rozdelení 
žiakov. Potrebné je to aj z to-
ho dôvodu, aby si všetky zá-
ležitosti okolo umiestnenia 
samotných žiakov poveda-
li všetky zainteresované stra-
ny v dostatočnom predstihu 
a vyhli sa prípadným nedoro-
zumeniam v budúcnosti. Tak 
sa stalo aj v stredu 8. februára 
2012, keď sa takéto stretnutie 
uskutočnilo.

Po tomto rokovaní sa do-
hodlo o počtoch žiakov 
pre jednotlivé školy: ZŠ dr. 
Fischera 85 žiakov, ZŠ Niž-
ná brána 56 žiakov, ZŠ Hrad-
né námestie 44 žiakov. ZŠ sv. 
Kríža, ktorého zriaďovateľom 
nie je Mestský úrad v Kež-

marku, by malo mať okolo 
30 žiakov. Tieto počty sa mô-
žu ešte trochu pozmeniť, pre-
tože môže prísť ešte k odkla-
dom, ktoré vypracováva kež-
marské pedagogicko-psycho-
logické centrum, no veľké 
posuny v číslach by už nastať 
nemali. Okrem kežmarských 
žiakov musia školy prichý-
liť aj žiakov z Malého Slav-
kova, kde škola nie je. Tento-
raz išlo o 15 prvákov. V dru-
hom stupni do kežmarských 
základných škôl pribúdajú aj 
žiaci z Mlynčekov, Žakoviec, 
Hradiska i Vlkoviec, ktoré 
patria školskou spádovosťou 
pod mesto Kežmarok.

Zaujímavosťou na zápi-
soch do prvého ročníka bo-
lo napríklad aj to, že niektorí 
malí budúci školáci si mysleli, 
že na druhý deň po zápise už 
pôjdu do školy, a boli z toho 
veru smutní, že to tak vlast-
ne nie je. Je to ale aspoň dô-
kaz, že deti sa do školy tešia 
a chcú sa čím skôr naučiť no-
vé a zaujímavé skutočnosti.

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 doplnení niektorých zákonov

ZRUŠUJE

výberové konanie číslo 1/2012 na obsadenie funkcie  
riaditeľa Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok

z dôvodu neúplnosti požadovaných dokladov  
k žiadosti uvádzaných v podmienkach  

Výberového konania č.1/2012 na obsadenie funkcie  
riaditeľa Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok.

Ing. Igor Šajtlava
        primátor

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 doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje
výberové konanie číslo 2/2012 na obsadenie 

funkcie riaditeľa
Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok

Kvalifikačné predpoklady: 
• ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogic-
kého smeru podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov, 
• dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestna-
nec 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 náhra-
dy,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
• návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej podobe (max. 
2 strany), 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v pl-
nom rozsahu, 
• štruktúrovaný profesný životopis, 
• výpis 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 osobných údajoch 

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie č.2/2012 – ZŠ, Nižná brá-
na 8, Kežmarok“ je potrebné doručiť do podateľne Mest-
ského úradu v Kežmarku najneskôr dňa 8. 3. 2012 do 12.00 
hod. na adresu: Mesto Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 
Kežmarok

Ing. Igor Šajtlava, primátor

O Z N A M
Mesto Kežmarok ozna-

muje, že Denný stacionár 
Korytnačka je presťahova-
ný z priestorov na ul. Pod le-
som 6 do priestorov Zariade-
nia pre seniorov na ul. Vyšný 
mlyn 13.  Kontaktné tel. číslo: 
452 23 54, informácie: Mest-
ský úrad Kežmarok, odd. so-
ciálnych vecí, tel. 466 02 13.

Máte doma nepo-
trebné ale funkčné 
veci ako elektrospot-
rebiče, kočíky, detské 
autosedačky, bicyk-
le, korčule, bytové doplnky, 
lustre, hračky, zvyšné ob-
kladačky, pracovné náradie, 
starožitnosti, potreby a po-
dobne? 

Prineste ich a predajte si 
ich na VEĽKEJ MESTSKEJ 
BURZE, ktorá sa uskutoč-
ní v sobotu 17. marca od 9.00 
do 16.00 hodiny v priemysel-

Pozývame vás na burzu
nej hale za benzín-
kou (areál kasární, 
vchod oproti zastáv-
ke Nižná brána). 

Poplatok za pre-
dajné miesto pre predávajúce-
ho 4 €, kupujúci vstup zdar-
ma. Vstup pre predávajúcich 
od 7.00 h. Viac informácií na: 
0905 155 052. 

Nájdite za lacný peniaz 
to, čo možno zháňate už dáv-
no.                                    -Adri-
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* Slovenský Červený kríž 
ÚzS Poprad organizuje kur-
zy prvej pomoci nielen pre 
autoškoly, „Kurz Opatrova-
nia“ s cudzojazyčným osved-
čením platným v celom svete 
a taktiež kurz „Základná ma-
sáž – klasická“. Bližšie infor-
mácie na tel. č.: 7722204.

* Darcovia krvi ju môžu 
darovať na pracovisku NTS 
SR Poprad v týchto hodinách: 

Pondelok od 6.00 do 14.00
Utorok od 6.00 do 17.00
Streda od 6.00 do 14.00
Štvrtok od 6.00 do 14.00
Piatok od 6.00 do 14.00
Pre bližšie informácie 

o kampaniach darovania kr-
vi, ako aj o darcovstve krvi 
kontaktujte prosím Ing. Kuč-
kovskú, riaditeľku ÚzS SČK 
Poprad na tel. č. 0903 55 89 36.

SČK

Mesto Kežmarok utvori-
lo pre tieto voľby volebné 
okrsky a volebné miestnosti, 
ktoré budú daného 10. mar-
ca 2012 otvorené od 7.00 do 
22.00 hodiny:

Okrsok č. 1 - ZŠ Nižná 
brána, ul. Nižná brána 8: Bie-
la voda, Hradská cesta, Mi-
chalská, Nad traťou, Pod tra-
ťou, Poľná, Pri zastávke, Te-
helňa, Továrenská, Severná.

Okrsok č. 2 – ZŠ Nižná 

brána, ul. Nižná brána 8: Pod 
lesom, Pradiareň, Strelnica.

Okrsok č. 3 – Domov mlá-
deže, ul. Garbiarska 1: Nižná 
brána, Možiarska, Garbiar-
ska.

Okrsok č. 4 – Mestské 
kultúrne stredisko, ul. Starý 
trh 46: Fraňa Kráľa, Kostolné 
námestie, Nová, Slavkovská, 
Starý trh, Toporcerova.

Okrsok č. 5 – Hotelová 
akadémia,  ul. Dr. Alexan-

Voľby sa blížia
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa blížia. 

Už o necelý mesiac, 10. marca 2012, rozhodneme kto nás bu-
de zastupovať v slovenskom parlamente.

dra 29: Baštová, Dr. Alexan-
dra, Hlavné námestie, Hrad-
né námestie, Hviezdoslavova, 
Mesto Kežmarok.

Okrsok č. 6 - Pošta, ul. 
Mučeníkov 2: Jakuba Kraya, 
Priekopa, Trhovište, Ľubická 
cesta, Tvarožnianska.

Okrsok č. 7 – Klub dô-
chodcov, ul. Martina Lá-
nyiho 3: Martina Lányiho, 
Nábrežná, Záhradná, Sihoť.

Okrsok č.8 – ZŠ Dr. D. 
Fischera, ul. Dr. D. Fische-
ra 2: Cintorínska, Huncovská, 
Vyšný mlyn, Dr. D. Fischera, 
Krvavé pole, Mučeníkov, Tat-
ranská, Gaštanova, J. Chalup-
ku, Suchá hora, I. Stodolu.

Por. číslo kandidáta  Strana Meno kandidáta                  Funkcia                            Bydlisko
75.                           KDH    Ing. Ján Soliar,         prednosta obv. úradu   Kežmarok
64.                   SDĽ   Barbora Jurgovianová,     študentka VŠ,             Kežmarok
14.                       SNS     Mgr. Marek Massay,        podnikateľ,                 Zálesie
51.                               SNS      Ing. Jozef Gurecka,         riaditeľ súkr. firmy,     Spišská Stará Ves
64.                   SNS          Miroslava Hladká,      podnikateľka,               Zálesie
12.                    OĽaNO     PhDr. Štefan Kuffa,           riaditeľ hospicu,     Kežmarok
84.              OĽaNO    Marcel Koky,                   živnostník,                   Veľká Lomnica
112.                 OĽaNO     Mgr. Jozef Tužák,              personalista,        Spišská Stará Ves
33.                 PaS             Ján Jedinák,                      študent,                    Kežmarok
82.                   NK            Jozef Dvorožňák,               vedúci DOS,           Malý Slavkov
46.                    ĽSNS            Blažena Ištoková,                živnostníčka,       Kežmarok
99.                                Smer SD    Ing. Peter Gaži,                  lesný inžinier,         Spišská Belá
149.                              Smer SD    Mgr. Juraj Gedra,     právnik,                     Kežmarok
107.                               NaS NS      Mgr. Peter Drozd,          SZČO,                          Veľká Lomnica
19.                                 SRÚNS      Ernest Polhoš,                vodoinštalatér,       Veľká Lomnica
81.                                   M-H        Peter Repčák,                    starosta,                       Ľubica
89.                                   M-H       Radoslav Ščurka,                  úradník,               Jurské
47.                               99%-OH Anna Mravová,               nezamestnaná,            Mlynčeky
79.                               99%-OH    Jozef Krulčik,               konateľ spoločnosti,   Toporec
67.                              ĽS-HZDS Ing. Augustín Bojňanský, konateľ spoločnosti,    Veľká Lomnica
79.                              ĽS-HZDS  Bc. Veronika Kuchtová,  študentka,                 Ľubica
70.                              SDKÚ-DS     MUDr. Cyril Václav,      stomatológ,               Rakúsy
7.                                    SOS        Ing. Igor Šajtlava,              primátor,                       Kežmarok

VOĽBY 2012 - Za okres Kežmarok 23 kandidátov
Dňa 10. marca sa uskutočnia na území Slo-

venskej republiky voľby do Národnej rady SR. 
O priazeň občanov sa uchádza celkom dvad-
saťšesť politických strán. Nazreli sme do zo-

znamu zaregistrovaných kandidátov a priná-
šame na stránkach Novín KEŽMAROK tých 
kandidátov, ktorý majú bydlisko v okrese 
Kežmarok.                                                   -Adri-

Ďalšie nádoby na biologocký 
odpad už v sobotu

Nádoby na biologicky rozložiteľný odpad pre občanov bu-
dú rozvážané v sobotu 18. februára 2012 od 7.30 hod. na uli-
ciach Huncovská, Cintorínska, Mučeníkov, Suchá hora, Ivana 
Stodolu, Dr. Daniela Fischera, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, 
Krvavé pole. 

Nádoby budú občanom odovzdané bezplatne. Nádoby sa 
budú používať na lístie, trávu a zvyšky rastlín. Tento odpad sa 
bude vyvážať iba z týchto nádob, nie z vriec a krabíc! 

Termín rozvozu na iných uliciach bude oznámený v priebe-
hu budúceho týždňa.

Občania si môžu nádoby na bioodpad prevziať aj osobne na 
technických službách Kežmarok, Poľná 1. V pracovných dňoch 
od 6.00 do 17.00 hod., v sobotu od 7.00 do 17.00 hod.         (msu)

Oznam  
o zakúpení nádob 

na komunálny 
odpad

Objednané nádoby na 
komunálny odpad s ob-
jemom 120 l a 240 l si mô-
žu občania a podnikate-
lia z Kežmarku zakúpiť 
na technických službách 
Kežmarok, Poľná 1, v pra-
covných dňoch od 6.00 do 
14.00 hod.                           ts

Okrsok č. 9 – ZŠ Dr. D. 
Fischera, ul. Dr. D. Fischera 
2: Gen. Štefánika, Južná.

Okrsok č. 10 –Domov 
mládeže SOUP, ul. J. Kraya 
8: Hradný vrch, J. Jesenského, 
J. Záborského, Kamenná ba-
ňa, Kláštorná, Komenského, 
Kukučínova, P.J. Šafárika, Rá-
zusova, S. Tomášika, Štúrova, 
Zochova.

Okrsok č. 11 – ZŠ sv. Krí-
ža, ul. Petržalská 21: Barde-
jovská, Košická, Levočská, 
Weilburská, Petržalská – ne-
párne.

Okrsok č. 12 – ZŠ sv. 
Kríža, ul. Petržalská 21: 
Lanškrounská, Petržalská – 
párne.

Okrsok č. 13 – Materská 
škola, ul. Karola Kuzmány-
ho 41: Karola Kuzmányho, 
Obrancov mieru.     Humeník

Informácie 
z Červeného kríža
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Dňa 5. 2. 2012 v nedeľu sa 
konal karneval na ľade na teniso-
vom kurte Strednej odbornej ško-
ly pri červenom kostole. Masky 
neodradila ani teplota -13 až -15 
stupňov Celzia. Na karnevale sa 
zúčastnilo vyše 40 masiek v roz-
pätí od dvoch do 42 rokov. Všet-
ci zúčastnení dostali na zohriatie 
teplý čaj a všetky masky boli od-
menené vecnými cenami o kto-
ré sa postaral vďaka sponzorom 
organizátor karnevalu Ing. Jozef 
Martančík spolu s manželkou.                                                 

-as-

Aj napriek všadeprítomné-
mu internetu neostali knihy 
a literatúra viazaná do púta-
vých obalov bokom. Hoci na 
internete dnes nájdete i romá-
ny a odborné články, kniha je 
kniha – a môžete z nej čítať 
bez toho, aby ste boli odkáza-
ný na technické vymoženosti 
či elektrinu.

Vďaka stálej obľube kla-
sických kníh sa teší priaz-
ni pravidelných čitateľov aj 
kežmarská mestská knižnica, 
ktorá sa môže pochváliť čís-
lom 3 724 – čo je počet regis-
trovaných čitateľov. Z nich je 
1 350 čitateľov mladších ako 
15 rokov, čo znamená, že žiaci 
základnej školskej dochádz-
ky sa podieľajú na počte stá-
lych čitateľov výrazným po-
merom. 

Okrem ponuky literatúry 
– odbornej i krásnej, poskytu-
je knižnica aj medziknižnič-
né výpožičky. „Vlani sme tú-
to službu využili pri takmer päť-
sto knihách. Je to však nepatrné 
množstvo, keď pozrieme na cel-
kový počet výpožičiek za uplynu-
lý rok – 86 144,“ hovorí zastu-
pujúca vedúca knižnice Jana 
Schönová. Kežmarská kniž-
nica ponúka čitateľom plochu 
250 m2, na ktorej si môžu vy-
brať z 46 717 kníh. Ak by sa 
malo hovoriť o návštevnosti, 
tak aj dvere knižnice by ma-
li o čom rozprávať. Knižnica 
eviduje vo svojej databáze aj 
presný počet návštev za uply-
nulý rok a údaj je takisto zau-
jímavý. Počet návštev v kniž-
nici predstavuje číslo 30 238 
– čo je na porovnanie 82 ľu-

Internet knihy nevytlačil
dí denne, ak by bola knižnica 
otvorená sedem dní v týždni. 
Pracovníčky knižnice pripra-
vili pre svojich čitateľov aj be-
sedy so spisovateľmi, celkovo 
118 podujatí: „Vlani  boli hosťa-
mi besedy redaktorka Toňa Reva-
jová a Erika Matonoková. V spo-
lupráci so základnými školami 
sme  realizovali mnoho zaujíma-
vých podujatí a teší nás, že sa za-
pojili aj predškoláci,“ hovorí J. 
Schönová, pričom ku knižni-
ci patrí aj internetová študov-
ňa, ktorú využili vlani čitate-
lia 2 419-krát.

Novinky na knižnom trhu 
pribudli nielen na pulty pre-
dajní, ale aj do knižnice, kto-
rá svoje „zásoby“ rozšírila o 
1010 kníh, z toho 107 kníh bo-
li dary od čitateľov. 

-AdriSatury-

Karneval na ľade

Inzerciu do novín KEŽ-
MAROK môžu inzerenti po-
dať na dvoch miestach. Buď 
priamo v redakcii na Hlav-
nom námestí 3, na druhom 
poschodí, alebo v Kežmar-
skej informačnej agentúre na 
Hlavnom námestí 46, v bu-
dove nazvanej Kežmarčanmi 
„Barónka“.

Sadzby za inzeráty sa dlh-
šiu dobu nemenili, a tak ostá-
vame aj v roku 2012 najlac-
nejším pravidelným periodi-
kom v regióne, čo sa týka in-
zercie. 

V riadkovej inzercii je ce-
na pre občiansku inzerciu 1 
euro za 15 slov, pre podnika-
teľov je to 1 euro za 10 slov.

Sadzby plošnej inzercie: 
• 1/16-tina strany (4,3x6 

cm) - 10 eur,
• 1/8-mina strany (6x8,7 

cm) - 20 eur, 
• 1/4-tina strany (8,7x12,2 

cm) - 40 eur, 
• pol strany (24,8x8,7 cm, 

resp. 12,2x18 cm) - 100 eur, 
• celá strana (24,8x18 cm) 

- 250 eur. 
Za vkladanie letákov je 

sadzba 100 eur na celý ná-
klad novín.

Inzercia musí byť avizo-
vaná do piatku pred vyda-
ním novín, a zaplatená do 
vydania novín. Inak nemusí 
byť akceptovaná, že bude da-
ný inzerát vydaný.

Z redakčnej kuchyne Inzerentov, ktorí si pripra-
via inzeráty vo vlastných gra-
fických štúdiách sú povinní 
inzeráty zasielať výhradne vo 
formáte pdf, resp. jpg. 

Redakcia spoplatňuje 
rôzne poďakovania podni-
kateľským subjektom, a to 
sadzbou 5 eur.

Redakcia naopak, ako je-
diná v regióne, nespoplatňu-
je spomienky.

Vyhradzujeme si právo 
krátiť článok, ktorý presa-
huje 30 riadkov, 60 úderov 
(v riadku) písaným vo fonte 
ARIAL, veľkosť písma 12 bo-
dov, resp. rukou písaný člá-
nok dlhší ako formát A4. Re-
dakcia si vyhradzuje prá-
vo neuverejňovať reakcie na 
články, ktoré boli uverejnené 
pred vyše mesiacom.      (red.)

Autobus zastavil vo Východ-
nej. Vonku mrzlo a na zastávke po-
stávala trojica chlapov. Urobili pár 
krokov k autobusu, aj by chceli na-
stúpiť,  ale nakoniec ostali stáť von-
ku, akoby čakali iný spoj. Vodič cez 
otvorené dvere zakričal: „A vám nie 
je zima? Kam idete?“ Jeden z troji-
ce pribehol k dverám a oznámil, že 
do Popradu. „Tak na čo čakáte, na-
stúpte si“ – vyzval šofér a chla-
pi nabehli na schodíky do autobu-
su, keď sa prvý opýtal: „A vezme-
te nás?“ Na takú otázku sa nedalo 
odpovedať inak ako „Samozrejme“. 
Posmelená trojica tíško dodala „Ale 
zadarmo pán vodič, nemáme penia-
ze“. To už vodič spozornel a neod-
pustil si ďalšiu otázku, kam majú 
títo „traja králi“ namierené. Odpo-
veď asi nikoho neprekvapila. Vraj 
na návštevu do Žakoviec. Zrejme 
preto, že to bol súkromný spoj, vo-
dič ich vzal. Neodpustil si však po-
známku, že keby nepili (ich alkoho-
lový parfém bol neodtajiteľný), mali 
by aj na lístok z Popradu do Žako-
viec. „Hovorca“ skupiny však vy-
tiahol z vrecka suchý rožok a uká-
zal ho ako dôkaz, že on nepil, on 
si kúpil za posledné peniaze jedlo. 
Zvyšní dvaja sa ponorili hlbšie do 
golierov a stiahli čiapky až na nos. 
Smradľavo špiritusovú arómu ší-
riacu okolo seba nemali šancu za-
tajiť. Trojica sa tíško viezla do chví-
le, kým nepočuli, ako jeden vodič 
hovorí druhému: „V takom stave 
ich Kuffa nevezme, ale hádam kým 
do Žakoviec dôjdu, vytriezvejú“. 
Trojica sa na seba nechápavo pozre-
la a jediný triezvy triezvo skonšta-
toval „ako to vedia, veď sme nevra-
veli, kam presne ideme“. Nuž ve-
ru, chýr o zariadení v neďalekých 
Žakovciach, kde dostávajú druhú, 
možno tretiu či štvrtú životnú šan-
cu prípady, ktorým už okolie neda-
lo žiadnu šancu, pozná veľa ľudí. 
Pekné gesto od vodiča. Spontánny 
dobrý skutok. Horšie však pochodi-
li tí, ktorí za lístok zaplatili a mu-
seli znášať všadeprítomný smrad 
a možno i kde tu blchy, ktoré ces-
tovali s nimi. 

Keby nebola zima, asi by títo 
pútnici putovali trochu dlhšie. Ne-
dávne mrazy však naopak – rozta-
vili ľuďom srdcia. Na niečo boli tie 
mrazy aj dobré. Ulice a supermar-
kety boli prázdnejšie. Inými slova-
mi, ľudia sedeli  doma na zadku a 
boli viac spolu. Viac spolu – už len 
tieto slová zohrievajú.          -Adri-
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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.

Kežmarská informačná  
agentúra (Kia)

Hlavné námestie 46  
060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Silné mrazy v posledných 
týždňoch skomplikovali život 
najviac obyvateľom Starej Ľu-
bovne. Kvôli nedostatku vody 
boli v meste zatvorené stred-
né školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Prešovského samo-
správneho kraja. 

Mráz spôsobil aj havárie 
vo viacerých školských bu-
dovách v Prešovskom kraji, 
situácia však nie je kritická. 

Asi najhor-
ší je momen-
tálne stav na 
Strednej od-
bornej škole 
na Pradiarni 
v Kežmarku, 
kde zamrz-
lo potrubie. 

„Máme tam veľký problém 
s kotlami, ktoré sú také staré, 
že podobné už nie sú na celom 
východnom  Slovensku. Spolu 
s revíznym technikom musíme 
nájsť riešenie,“ priblížil vedú-
ci odboru školstva PSK Karol 
Lacko. 

Podľa jeho slov školám veľ-
mi pomohli investície v minu-
lých rokoch, ktoré boli zamera-
né na zateplenie budov, opravy 
striech, výmenu okien, rekon-
štrukciu tepelného hospodár-
stva. Kežmarská SOŠ patrí k 
tým, ktoré rekonštrukcia obiš-
la. Stojí na periférii mesta a sa-
mosprávny kraj ju už dnes ne-
dokáže celkom využiť. Preto 
časť priestorov prenajíma zák-
ladnej škole.                         PSK

Silné mrazy spôsobili škody 
na budovách krajských škôl

Vážení poslanci MsZ
Čo všetko nám na Slovensku 

chýba na to, aby úradníci a funk-
cionári verejnej správy niesli 
zodpovednosť za to, čo urobili, 
prípadne za to, čo by urobiť mali 
a nespravili to?

Na prvom mieste je samo-
zrejme, vôľa – vyvodzovať zod-
povednosť úradníkov, nevyní-
majúc poslancov na disciplinár-
nej zodpovednosti za hlasovanie 
v neprospech svojich voličov. Za-
stupiteľstvo je len právne a zá-
konné pomenovanie zasadnutia 
poslancov. Ten, kto rozhoduje, 
kto hlasuje – je poslanec a preto 
zodpovednosť má poslanec a nie 
zastupiteľstvo. 

Nemyslím si, že poslanci by 

nemali zasahovať do výberu da-
ní, poplatkov. Dokonca som pre-
svedčený, že je to ich povinnosť. 
Jednak poslan-
ci schvaľujú zá-
sady, nariade-
nia a podobne, 
majú právo kon-
troly príslušných oddelení, či ko-
najú v súlade s normami, či vy-
užívajú všetky prostriedky, sa-
mozrejme dovolené, na zjedna-
nie nápravy.

Výsledkom môže byť doplne-
nie normy, nariadenia, jeho no-
velizácia, pokiaľ neplnia svo-
je poslanie, resp. sú neúčinné 
a pod.

Od poslanca sa očakáva, že 
bude nápomocný aparátu mest-

ského úradu a predovšetkým ob-
čanom mesta!

Ako volič by som mal k Vašej 
práci viac pripo-
mienok, ale do-
voľte mi upo-
zorniť na jeden 
obyčajný ob-

čiansky pohľad na zvyšovanie da-
ní z nehnuteľnosti o 10,9 %, ko-
munálny odpad 15,5% a daň za 
psa o 25,63%. A dovolávať sa to-
ho, že mesto Martin zvýšilo dane 
o 30% je veľmi úbohé – nemáme 
klzisko, kúpalisko, divadlo, za po-
sledné roky a zvoleného primáto-
ra sa v meste nič neurobilo.

Musím kritizovať aj Vás po-
slancov, že ste nenašli dosť od-
vahy, aby ste povedali, že niekto-
ré položky, najmä čo sa týka dô-
chodcov, ste v rozpočte mesta ne-
znížili.

Týka sa to aj platieb, naj-
mä za psov. Kde plynú poplat-
ky za psov, keď je registrovaných  
1 500 psov krát 25 eur? Na zák-

lade čoho sa poplatky zvýšili, keď 
pre psov sa v meste nič neurobilo?

„Pľúvatka“, ktoré strašia 
v parkoch nášho mesta sú nevy-
užité, pretože ten, kto ich projek-
toval, nemal nikdy psa. 

Vyhadzujú sa prostriedky, kto-
ré sa nevyužívajú a chýba vôľa pre 
zodpovednosť. Mal by byť za to 
niekto disciplinárne pokarhaný!

Pýtam sa poslancov, čo ste 
urobili pre objektivizáciu vlast-
ného poznania, aby ste neschva-
ľovali len to, čo Vám úrad, pri-
mátor predloží na schválenie? 
Každý rozpočtový správca pre-
sadzuje ciele a zámery svojho 
rozpočtového programu. Preto 
považujem za dôležité venovať 
pozornosť zodpovednosti verej-
ných činiteľov, ktorí zodpoveda-
jú za naše peniaze o našich prá-
vach a povinnostiach, prípadne 
o všetkých dôležitých veciach, 
týkajúcich sa nášho mesta. 

S úctou, Stanislav Petras, 
Kežmarok

Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku
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Od 1. januára 2012 sú 
všetci podnikatelia, ktorí ma-
jú pri evidovaní tržieb povin-
nosť používať elektronickú 
registračnú pokladnicu (ďa-
lej len „pokladnica“) povinní 
uplatňovať postup podľa zá-
kona č. 289/2008 Z. z. o po-
užívaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice v znení 
neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o ERP“) a pokladni-
ca už musí spĺňať požiadav-
ky ustanovené týmto záko-
nom o ERP.

Zákon o ERP sa vzťahuje na 
podnikateľa, ktorý predáva tovar 
alebo poskytuje služby, zoznam 
ktorých je taxatívne vymedzený 
v prílohe č. 1 zákona o ERP, pri-
čom tržby z predaja tovaru ale-
bo z  poskytnutia služby prijíma 
v hotovosti alebo inými pla-
tobnými  prostriedkami  na-
hrádzajúcimi hotovosť.

Upozorňujeme, že pod-
ľa zákona o ERP podnikateľ 
môže používať:

- pokladnicu, ktorou je 
elektronické registračné za-
riadenie vybavené ustano-
venými technickými časťa-
mi podľa zákona o ERP, ale-
bo počítač s vlastným regis-
tračným programom a so 
samostatnou fiskálnou tla-
čiarňou,

- len takú pokladnicu, na 
ktorú akreditovaná osoba vy-
dala certifikát, daňový úrad 
jej pridelil daňový kód po-
kladnice, je označená plom-
bou a spĺňa ďalšie požia-
davky ustanovené zákonom 
o ERP ako aj technické požia-
davky ustanovené osobitný-
mi predpismi.

Za úhradu v hotovosti sa 
podľa zákona o ERP považu-
je aj úhrada pohľadávky (fak-
túry) v hotovosti, t.j. aj tržbu 
prijatú v hotovosti na úhradu 
pohľadávky (faktúry) je pod-
nikateľ, ktorý postupuje pod-
ľa zákona o ERP, povinný evi-
dovať v pokladnici.

Nakoľko podľa vyhlášky 
o ERP sa za úhradu v  hoto-
vosti nepovažuje úhrada po-
hľadávky (faktúry), platbu 
prijatú v hotovosti  ako úhra-
du pohľadávky  neboli po-
vinní do 31. 12. 2011 evidovať 

v pokladnici. Od 1. 1. 2012 
však aj títo podnikatelia sú 
povinní postupovať v zmys-
le zákona o ERP a aj tržby 
v hotovosti prijaté ako úhra-
dy faktúr sú povinní evido-
vať v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý pri pre-
daji tovaru alebo poskytova-
ní služby vystavuje faktúry 
sa môže od 1. 1. 2012 rozhod-
núť že:

- tržby za úhradu faktúr 
bude prijímať v hotovosti  -  
v tomto prípade je povinný 
evidovať v hotovosti prijaté 
tržby v pokladnici, alebo

- úhrady faktúr bude od 
odberateľov prijímať len bez-
hotovostne - v tomto prípa-
de nebude povinný evidovať 
tržby v pokladnici.

Podnikateľ, ktorý použí-
va pokladnicu na evidenciu 
tržieb certifikova-
nú podľa vyhlášky 
o ERP, by si mal 
u servisnej organi-
zácii zistiť, či sa je-
ho súčasná poklad-
nica dá prispôsobiť 
na nové podmien-
ky, alebo si bude 
musieť kúpiť novú 
pokladnicu, kto-
rá spĺňa podmien-
ky stanovené záko-
nom o ERP.  

Na účely prispô-
sobenia pôvodnej po-
kladnice na  no-
vé  technické  pod-
mienky  ustanove-
né zákonom o ERP 
možno uplatňovať 
nasledovné postupy:
Postup A
• podnikateľ sa 

obráti na servisnú 
organizáciu so žia-
dosťou o upgrade,

• servisná or-
ganizácia vykoná 
dennú uzávierku, 
vynuluje grandto-
tály a túto skutoč-
nosť zapíše do pô-
vodnej knihy po-
kladnice v časti 
servisný záznam,

• servisná orga-
nizácia vykoná up-
grade, pričom do 

Upozornenie pre podnikateľov používanie 
elektronickej registračnej pokladnice po 1. 1. 2012 

fiskálnej pamäte zaznamená 
pôvodné DKP,  do knihy elek-
tronickej registračnej poklad-
nice zapíše dátum uvede-
nia pokladnice do prevádzky 
a zároveň odovzdá podnika-
teľovi fotokópiu certifiktátu,

• podnikateľ sa dosta-
ví s knihou elektronickej re-
gistračnej pokladnice a s kó-
piou certifikátu na daňový 
úrad, ktorý mu do knihy za-
píše DKP s poznámkou, že 
ide o pôvodný DKP.   
Postup B
• podnikateľ sa obráti na 

servisnú organizáciu so žia-
dosťou o upgrade,

• servisná organizácia vy-
koná dennú uzávierku, vy-
nuluje grandtotály a túto sku-
točnosť zapíše do pôvodnej 
knihy pokladnice v časti ser-
visný záznam,

• servisná organizácia vy-
koná upgrade a podnikateľo-
vi odovzdá kópiu certifikátu,

• podnikateľ sa dostaví 
s knihou elektronickej regis-
tračnej pokladnice a s kópiou 
certifikátu na daňový úrad, 
ktorý mu do knihy zapíše no-
vý DKP,

• podnikateľ opätovne 
osloví servisnú organizáciu, 
aby uviedla pokladnicu do 
prevádzky,

• servisná organizácia do 
fiskálnej pamäte zaznamená 
nový, daňovým úradom pri-
delený DKP a do knihy elek-
tronickej registračnej poklad-
nice zapíše dátum uvedenia 
pokladnice do prevádzky.

Register servisných orga-
nizácií: http://www.drsr.sk/
drsr/slovak/rss/erp.html

Daňový úrad Kežmarok
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Ak si niekto myslí, že 
„lietajúce taniere“ a vô-
bec UFO je výmysel 20. 

storočia, veľmi sa mýli. Histo-
rik 19. stor. beliansky evanjelic-
ký farár Samuel Weber vyčítal 
z Matriculy Moleriany, že dňa 
7. a 8. januára 1603 sa v Ľubici 
zhromaždili na svojom sedení 
farári 24. spišských miest. Dňa 
7. januára večer uvideli vedľa 
skutočného Mesiaca ešte jeden 
a na druhý deň bolo okrem vy-
chádzajúceho Slnka ešte dvoje 
sĺnc. Dňa 24. októbra 1604 sa 
medzi 19. a 20. hodinou nad 
Spišským hradom otvorilo 
nebo, z otvorov sršali ohnivé 
prúdy a bolo vidieť okrúhle 
ligotavé svetielka. V strede to-
hoto plamenného mora žiari-
la obrovská hviezda. Dňa 16. 
februára 1606 od rána do ve-
čera bolo vidieť popri riadnom 
Slnku dvoje ďalších – na ľavej i 
pravej strane, pričom to ľavé sa 
stále menilo. R. 1616 padal zase 
v krajine krvavý dážď. A nie ani 
tak dávno - 11. júna 1935 sa nad 
Kežmarkom pohybovala ohni-
vá guľa.

Juraj Buchholtz mladší 
(1688 – 1737) zachoval po se-
be latinský denník. Našťastie 
jeho úryvky boli publikova-
né ešte za života autora v zná-
mych vedeckých zborníkoch – 
vo  Vratislavských análoch. A 
sú veľmi zaujímavé:

„Dňa 29. októbra 1724 ráno 
o tretej hodine mal Mesiac veľ-
ký kruh, ale o piatej dostal hiát 
(medzeru), stratil sa o pol šies-
tej, potom sa zamračilo a prša-
lo. 5. novembra som videl kruh 
– prvý bol blízky mesačnému 
svitu, druhý blízko prvého bol 
žltozelený, tretí žltý a štvrtý v 
diaľke vyblednutý.

Dňa 25. decembra 1724 o 
tretej hodine ráno som zbadal 
svetločervenú žiaru. Bolo ju vi-
dieť do štvrtej hodiny ráno.

Jeden obyvateľ Kežmarku 
videl r. 1725 nezvyklú hviezdu 
vedľa Kežmarského štítu, kto-
rá sa trblietala medzi mračna-
mi tak, že osvetlila vrchol štítu.

V Kežmarku bolo 1. mar-
ca 1726 od 7. do 8.hodiny ráno 
vidieť dve slnká – jedno z nich 
svietilo žltozeleno ako dúha. 
Dňa 28. mája 1726 sa pri zápa-
de Slnka ukázalo šesť prenika-
vých červených lúčov.“

Podľa dobového zvyku kaž-
dý po takýchto „bádaniach“ 

Kežmarské pohromy VII.
očakával nešťastie, a to aj priš-
lo: v 17. storočí sa zmietala kra-
jina v proticisárskych povsta-
niach uhorskej šľachty a po-
dobne to bolo aj na začiatku 
18.storočia.

Rodinnú kroniku písal aj 
Juraj Buchholtz starší (1643 – 
1725), najprv evanjelický kež-
marský, potom veľkolomnický 
farár. A málokto o ňom vedel, 
že bol r. 1664 prvým oficiálnym 
premožiteľom Slavkovského 
štítu. Zalistujme v jeho kroni-
ke, ktorá našťastie vyšla kniž-
ne v nemeckom preklade, hoci 
dávno po smrti autora:

„Dňa 22. januára 1693 zavo-
lal ma do svojho domu na Sta-
rý trh Gašpar Schwalmen, pre-
tože v jeho príbytku už viac 
než 8 dní šarapatil voľajaký ne-
pokojný duch a vo dne v noci 
vyhadzoval spoza pece drobné 
črepiny, a to aj za prítomnosti 
cirkevných a svetských osôb. 
Šiel som tam aj s kantorom Já-
nom Weissöhrlom... Izba bola 
plná ľudí, držal som im kázeň 
o zlých duchoch, ako pokúšajú 
ľudí a ako sa oni majú proti zlé-
mu brániť. Počas mojej prítom-
nosti, ba ani v noci nebolo nič 
počuť a domáci mohli pokoj-
ne spať. Ale na druhý deň rá-
no o siedmej hodine začalo ešte 
horšie vystrájanie a spoza pece 
lietali také predmety ako polo-
vice kachlíc a hrnce. V ten istý 
deň odniesli deravý hrniec ďa-
leko za dom, až k hradným mú-
rom, ale po niekoľkých hodi-
nách práve tento hrniec vletel 
do izby a rozbil sa. To nahna-
lo domácim obyvateľom taký 
strach, že chceli z domu utiecť, 
ale zadržal som ich. Išiel som 
tam 23. januára spolu s kanto-
rom... Črepiny a kachlice, kto-
ré čert predtým vyhádzal spo-
za kachieľ, ležali na stole a bo-
lo ich za plnú opálku... Pri tom-
to poslednom hádzaní aj ostalo 
a ani v budúcnosti sa už nikdy 
viac podobné neopakovalo.“

V Buchholtzovej kronike 
sa dočítame ešte viacero podi-
vuhodných príbehov. Napr. r. 
1697 strašilo tiež za Starým tr-
hom pri mestskom opevnení. 
Pri kanónoch sa objavil čier-
ny obor, potom prišlo k nemu 
šestnásť Tatárov, hrali na rôz-
nych hudobných nástrojoch, a 
toto videli nielen viacerí Kež-

marčania, ale aj mestskí vojaci. 
Pravda, či práve v tej chvíli ne-
boli potúžení vínom, pretože 
v Kežmarku bolo v tom obdo-
bí toľko krčiem ako teraz, to sa 
už zrejme nikdy nedozvieme...

Od toho istého autora sa za-
choval opis ďalšieho úkazu:

„Dňa 12. januára 1700 bo-
lo medzi jednou a treťou hodi-
nou popoludní vidieť pri jasnom 
a peknom počasí na Hradnom 
vrchu strašidlá v podobe dvoch 
bojujúcich a dvoch ich sekun-
dantov – boli oblečení v nemec-
kých odevoch, ktoré volajú ka-
puty. Po súboji sa objavilo medzi 
postavami strašidlo, ktoré nieslo 
pod pazuchou otep slamy – na-
koniec sa zjavilo až sedem stra-
šidiel. Najprv si pozorovatelia z 
mesta mysleli, že sú to poľovní-
ci – videli ich a porátali pomo-
cou teleskopu zo strechy Da-
niela Szakmáryho staršieho, no 
vzápätí všetko zmizlo. Potom sa 
strhol strašný a nevídaný víchor, 
pomiešaný s dažďom a snehom, 
čo trvalo až do večera.“

Tentoraz sa predpoveď ne-
šťastia splnila. Práve z Hrad-
ného vrchu dobyli r. 1709 Kež-
marok, ktorý sympatizoval s 
povstaním uhorského šľachti-
ca Rákócziho, cisárske vojská 
a vzápätí dali popraviť troch 
popredných radných pánov - 
Kraya, Lányho a Topercera.

„Tajomné bytosti“ alebo 
jednoducho strašidlá sídlili aj 
v niektorých kežmarských bu-
dovách. Po hrade sa vo večer-
ných hodinách prechádza čier-
na pani – je to kľučiarka hradu, 
ktorú preklial hradný pán Im-
rich Thököly za to, že mu v ča-
se, keď on neúspešne bojoval 
proti cisárovi, odcudzila a pre-
kryla rodinné klenoty. Odvtedy 
čierna pani (a to všetko sa sta-
lo r. 1684) nemá pokoja, prechá-
dza sa po hradných múroch a 
rinčí kľúčami... Na tento príbeh 
nadväzuje ďalšia povesť. Čier-
na pani sa rada prechádzala aj 
okolo hradu. Ktorýsi mladý od-
vážlivec – jeden z vojakov, uby-
tovaných v už opustenom hra-
de, sa vybral za ňou. Kľučiarka 
sa začala meniť na rôzne príše-
ry, ale on sa nenaľakal. Napo-
kon čierna pani zastala, urobila 
nad zemou kríž a zmizla. Mlá-
denec začal kopať na tom mies-
te, kde sa stratila a našiel po-

klad. Z vďačnosti dal tam posta-
viť kaplnku. A kaplnka, stojaca 
pri rázcestí smerom na Rakúsy, 
stojí dodnes na svojom mieste...

Za strašidelný dom sa pova-
žuje budova na Hlavnom ná-
mestí č. 5 (bola tu vážnica opro-
ti pranieru). Tu žil akýsi obuv-
nícky a či čižmársky tovariš, 
ktorý falošne prisahal – a vzal 
si ho čert. Celý výjav bol do-
konca znázornený farebne na 
priečelí budovy ešte r. 1746 a 
možno pod omietkou by sa na-
šiel aj dnes... 

O tajnej miestnosti sa hovo-
rí aj pod zvonicou. Vraj pod do-
mami námestia sú dodnes taj-
né chodby. A nielen tam... Tradí-
cia hovorí, že tajné chodby spája-
li kežmarský hrad so Strážkami  
a na určitý podzemný priestor 
v parku za hradom ukázali aj 
medené prúty v rukách autor-
ky tohoto článku. Ďalšie úniko-
vé chodby mali viesť do lesa, o 
iných sa hovorí pod radnicou, ba 
s istotou môžeme hovoriť o torze 
chodby v blízkosti  gréckokato-
líckeho kostola, kde stála kedysi 
budova soľného úradu. Povesti 
o tajných chodbách spájajú Kež-
marok aj s Ľubicou, ba dokonca s 
Levočou, čo sa už teda určite vy-
myká pravde, ale čo, keby..?

Predposledné strašidlo (a či 
vtipkár, ktorý sa dostal do neja-
kej podzemnej chodby?) sa zja-
vilo v Kežmarku v roku 1983 v 
jednom z domov na Hradnom 
námestí a vzrušilo nielen Kež-
marčanov, ale dokonca celý 
Spiš! Vysvetlenia boli všelijaké, 
len nie uspokojivé. A posledné 
strašidlo v podobe muža, ktorý 
údajne zo žiarlivosti zavraždil 
svoju manželku, sa objavilo v r. 
1998 tiež na námestí v budove 
nábytkového múzea

Vo februári 2000 sa v dome 
na Hlavnom námestí č. 25 u 
majiteľov niekdajšej predqajne 
predajne Liquer objavil “Polter-
geist”, ktorý nadvihol a zhodil 
hromadu papierových peňazí 
a sám od seba vypínal počítač.

Prežitky? Kdeže! Ešte i dnes 
klopeme na drevo „aby šťastie 
neodfúklo“ a sú i takí, ktorí ve-
ria v počarenie a ovládajú „od-
riekanie, keď niekomu prišlo z 
očí“... Pravda, toto je už ozajst-
ných pohrôm riadne vzdialené.

(Nabudúce o tom najhoršom 
– o trinástich vojnách, ktoré 
prešli kežmarským chotárom.)

Nora Baráthová
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Reštaurovaniu oltára pred-
chádzal komplexný reštau-
rátorský prieskum v rokoch 
2006 až 2007. 

Zistila sa nielen pôvodnosť 
malieb na slávnostnej strane 

Kežmarskej gotike 
bola vrátená krása

V minulom roku bola ukončená dosiaľ najväčšia z opráv 
v bazilike sv. Kríža reštaurovanie hlavného oltára. Dnes mô-
žeme 14 metrov vysoký oltár vidieť v plnej kráse. Obdivujú 
ho nielen veriaci, ale aj ostatní návštevníci kostola, vrátane 
prezidentov. Úspech zožal aj ukrižovaný Kristus od Majstra 
Pavla z Levoče na výstave slovenského gotického umenia v 
Paríži, kde neušiel pozornosti svetovej odbornej verejnosti. 

úpravy - polychrómie Ukri-
žovaného. Mŕtvolná bledosť 
jeho tela, so sinkami a rana-
mi po krvácaní, spolu s vir-
tuóznou rezbárskou techni-
kou Majstra Pavla z Levoče, 
bola predmetom obdivu his-
torikov umenia v recenziách 
na parížsku výstavu. 

Prieskum zistil, že sochy 
z oltárneho nadstavca, dosiaľ 
považované za dielo z 19. sto-
ročia, pochádzajú v skutoč-
nosti z druhej polovice 15. 
storočia. Na rozdiel od re-
liéfu apoštolov a sochy Pan-
ny Márie sa však na nich ne-
našli žiadne stopy pôvodnej 
úpravy, ktoré by umožnili re-
konštrukciu ich autentického 
gotického vzhľadu. Zostávajú 
tak naďalej zahalené do poly-
chrómie z r.1868.

V rokoch 2009 – 2011 pod 
dohľadom Pamiatkového úra-
du SR sa pracovníci reštaurá-
torských ateliérov v Levoči 
snažili prinavrátiť oltáru pô-
vodný vzhľad. Práce zahŕňali 
očistenie od nánosov prachu, 
odstránenie premalieb z 19. 
storočia, spevnenie poškode-
ných a doplnenie chýbajúcich 
častí predovšetkým architek-
tonickej výzdoby, zlátenie, fa-
rebné retuše a záverečné po-
vrchové úpravy. 

Dnes medzi hlavné zis-
ky reštaurovania patrí obno-
va pôvodnej gotickej podoby 
malieb slávnostného „Mari-
ánskeho“ cyklu, odstránenie 
hrubej premaľby z 19. storo-
čia a zreštaurovanie gotickej 
polychrómie reliéfu apošto-
lov z predely oltára. 

Prekvapením bola socha 
Bolestnej Panny Márie. Pod 

oltára, ale aj prítomnosť gotic-
kých vrstiev maľby pod pašio-
vým cyklom. Tu dnešné mož-
nosti techniky nedokážu zis-
tiť rozsah zachovania gotic-
kej vrstvy, preto sa ponechala 
terajšia renesančná premaľ-
ba z roku 1639. Dokázalo sa, 
že maľby na zadnej strane ol-
tára neboli nikdy dokončené a 
nesú stopy poškodenia vyso-
kým teplom pri požiari kosto-
la. V priebehu dejín bol totiž 
kostol postihnutý niekoľkými 
požiarmi. Najhorším z nich bol 
požiar z roku 1521, kedy spolu 
s celým mestom zhorela kos-
tolná strecha a veža so zvon-
mi. Poškodenie požiarom bolo 
zrejme dôvodom pre renesanč-
nú premaľbu pašiového cyklu. 

Laboratórna analýza do-
kázala pôvodnosť farebnej 

závojom a polcentimet-
rovým nánosom kriedy 
sa nachádzala nádher-
ná tvár gotickej Madony 
s rozpustenými vlasmi a 
stopami koruny na hla-
ve. Ikonografické dôvo-
dy nedovoľujú pod kríž 
umiestniť Máriu v tejto 
podobe Kráľovnej nebies. 
V scéne Kalvárie môže 
stáť iba v podobe Bolest-
nej Panny Márie s rúškou 
na hlave. Krása originál-
nej podoby bola dôvo-
dom, že na hlavný oltár 
sa umiestnila kópia pô-
vodnej sochy s nasade-
ným závojom na hlave a 
samotný originál bol vy-

stavený vo svätyni. Nie je te-
da pravdou informácia, ktorá 
nedávno zaznela v správach 
STV, že naši veriaci nechcú 
originál. Socha sa teší obdivu 
veriacich aj návštevníkov a v 
pláne je rekonštrukcia jej ko-
runy. 

Zachované gotické maľby, 
reliéfy apoštolov, sochy Pan-
ny Márie a Krista z nadstavca 
oltára dnes svedčia o vysokej 
umeleckej hodnote hlavného 
oltára sv. Kríža, ktorý vzni-
kol niekedy okolo roku 1460. 
Východiska tvorby, okolnos-
ti vzniku a umelecká hodno-
ta oltára sú stále predmetom 
bádania, ktorého výsledky by 
mali byť súčasťou pripravo-
vanej konferencie s témami o 
Bazilike sv. Kríža, plánovanej 
na jeseň tohto roku. 

Hodnota prác spolu s 
reštaurátorským prieskumom 
dosiahla 175-tisíc EUR. Ná-
klady na reštaurovanie hra-
dila z 53 percent rímskokato-
lícka cirkev cestou zbierok a 
darov. Zvyšná časť 47 percent 
bola hradená z podporného 
grantového programu minis-
terstva kultúry SR „Obnovme 
si svoj dom“, o ktorý sa cirkev 
v posledných troch rokoch 
úspešne uchádzala. V roku 
2011 nám bola priznaná do-
tácia 20 tisíc eur. Celkový prí-
spevok ministerstva kultúry 
na reštaurovanie dosiahol su-
mu 82 tisíc eur. 

Na záver sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí sa na 
reštaurovaní hlavného oltára 
podieľali, či už svojou prácou, 
alebo finančnou podporou. 

T/F MUDr. Jaroslav 
Grochola 
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

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 

poézie 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
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

Nowy Targ, Kežmarok  
na starej fotografii 

Organizátori: Mestské  
kultúrne stredisko v Novom 
Targu, Podhalanské múzeum 

Czeslawa Pajerského  
a Múzeum Kežmarok.  

Výstava fotografií sa uskutoční  
v rámci projektu „Zachrániť 
pred zabudnutím fotografie 

poľsko-slovenského Podtatria 
a Tatier“. Výstava potrvá do 

23. marca 2012.

Zase  nezabudnuteľný štvrt-
kový už jubilejný večer s Ja-
rom Šlebodom a Mgr. Vladom 
Klimešom v preplnenej spo-
ločenskej miestnosti Kežmar-
skej  reštaurácie. Veď kto by ne-
bol zvedavý na husársky kúsok 
oboch odvážlivcov?  Prejsť na 
bicykli z Paríža do Kežmarku. 
A dá sa to?  Áno, dá sa to urobiť 
pomerne lacno za dva týždne. 
Len treba vykonať maličkosť – 
zdolať  na bicykli 1 650 km.

Je to zážitkový „výlet“. Máš 
stály kontakt s prírodou a ľuď-
mi. Spoznáš mentalitu Francú-
zov, Nemcov, Rakúšanov, ale aj 

XXVI. PREMIETANIE S JADROM

nás Slovákov. Na vlastnej ko-
ži zistíš vzťah ľudí k svojmu 
životnému prostrediu a k cu-

dzím ľuďom. Zistíš, že Euró-
pa je civilizovaná krajina, kde 
ťa ľudia milo prekvapia a po-
môžu ti z ťažkostí. Vidíš úžas-
né historické pamiatky, čistotu 
a v mestách mimoriadne veľa 
zelene a hlavne kvetov. Navští-
vené krajiny ti ukazujú svoju 
históriu a kultúru, ktorá  sa do-
týka aj nás Slovákov. Svoje hu-
morne ladené zážitky rozprá-
val s multimediálnou prezen-
táciou odľahčene a svojským 
štýlom Jarko Šleboda. Spres-
ňoval ho vedúci výpravy Vla-
do Klimeš. Cyklistické trasy 
v týchto krajinách sú fantas-
tické. Ale aj manažment občer-
stvenia a kultúry na trati. Stá-
le je tu  nové milé prekvapenie 
a vynára sa ti otázka, prečo to 
nie je tak aj u nás. Veď nestojí 
to veľa peňazí, chce to len ľah-
ko realizovateľný nápad. Kaž-
dá lastovička aj u nás má cenu 
zlata. Vedia ju zhodnotiť najmä  
stálejší návštevníci cyklistické-
ho chodníka zo Spišskej Belej 
do Tatranskej kotliny.

Pri Jadrovi sa nám stále svet  
očarujúco otvára a jeho oča-
mi ho vidíme oveľa bližšie ako 
v našich predstavách. A možno 
aj preto, lebo to robí aj s ľuďmi, 
ktorí mu pomáhajú pre Kež-
marčanov rád a hlavne zadar-
mo. Dokonca obdaril malými 
„eifelovkami“ viacerých  aktív-
nejších poslucháčov. Pri ňom 
sa ľudia radi stretávajú, nado-
búdajú ľudskú vzájomnosť tak, 
ako to bolo niekedy. My star-
ší si nevdojak zaspomíname 
na chvíle takejto pohody z det-
stva. Evokujú v nás niečo lepšie 
z nášho ja. Preto Ti za ne Jarko 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie. 

Tvoje stretnutia sú totiž 
podľa mňa hodnotnejšie ako 
predvolebné mítingy našich 
politikov.                    M. Choma
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Technika z projektu modernizuje SUŠ v Kežmarku

VÝHODNÉ ZMLUVY, LACNÉ ÚVERY

Aká je vaša aktuálna ponuka?
Až do konca februára si môže každý 
občan – nový klient, ale aj stavebný 
sporiteľ – uzatvárať zmluvy o stavebnom 
sporení bez toho, aby platil poplatok 
za ich uzatvorenie. Cieľová suma 
,,bezpoplatkových zmlúv“ musí byť 
rovných 5 tisíc €. Podľa sadzobníka 
poplatkov by mal za uzatvorenie takejto 
zmluvy stavebný sporiteľ zaplatiť 45 €, ale 
tento poplatok samozrejme platiť nebude.
 
Nie je cieľová suma príliš nízka?
Je výhodné, ak si povedzme v  4-člennej 
rodine každý z jej členov uzatvorí zmluvu 
o  stavebnom sporení a začne sporiť. 
V  takomto prípade by rodina ušetrila 
na 4 bezpoplatkových zmluvách 180 €. 
Z  vkladov môže získať každý stavebný 
sporiteľ aj úroky vo výške až 2 % ročne 
a podľa výšky nasporenej sumy aj štátnu 
prémiu maximálne až do výšky 66,39 €. 
Na druhej strane by si tá istá rodina mala 
zvážiť, či a koľko bude schopná sporiť na 
tieto zmluvy. Model, o  ktorom hovorím, 
je vhodný v prípade, ak aspoň na jednej 
zmluve je nasporené toľko, aby na ňu 
bola pripísaná maximálna štátna prémia. 
Pri fi nancovaní napríklad nových okien, 
dverí, kuchynskej linky, pri rekonštrukcii 
kúpeľne je možné spojiť viac zmlúv 
do jednej a  požadovanú sumu môže 
mať rodina k dispozícii. Zdôrazňujem, 

že prevody a  spájanie zmlúv medzi 
manželmi, dieťaťom do 18 rokov a rodičmi 
sú bezplatné. Ak budete potrebovať 
peniaze na fi nancovanie bývania neskôr 
alebo vo vyššej čiastke, nasporenú sumu 
zhodnotenú o  štátnu prémiu a  úroky 
môžete znásobiť stavebným úverom 
s úrokom od 2,9 % ročne.

Čo poradíte tým, ktorí potrebujú 
peniaze na bývanie už o pár  týždňov?
Tým, ktorí potrebujú peniaze na bývanie 
rýchlo, a  navyše aj za rozumnú úrokovú 
sadzbu, ponúkame už od 1. februára až 
do 31. marca 2012 úvery na bývanie, 
ktorými môžu fi nancovať svoje predstavy 
prakticky okamžite. Tieto ,,akciové úvery“ 
sú úročené už od 1,69 % ročne, čo je 
o 3 % resp. až o 4 % menej v porovnaní 
s aktuálnymi úrokovými sadzbami. 
Zvýhodnená úroková sadzba bude platiť 
12 mesiacov od schválenia úveru, potom 
sa jej výška vyráta podľa podmienok, za 
akých stavebný sporiteľ o úver požiadal. 

Podrobné informácie získate v kancelá-
riách obchodných zástupcov Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s., na adresách: 
Kežmarok, Dr. Alexandra 10, tel. 
052/452 62 22, Dr. Alexandra 52, tel. 
052/468 35 22, Hlavné námestie 8, 
tel. 052/449 23 35, Baštová 16, tel. 
052/452 50 23.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
prináša aj v tomto roku rad noviniek, 
ktoré zvyšujú atraktivitu stavebného 
sporenia.  Práve o nich sme hovorili 
s Ing. Soňou Dolákovou, okresnou 
riaditeľkou PSS, a. s.

Nový smer dostal  projekt “Vzdelávajme sa 
moderne“ realizovaný s podporou Európskej 
únie na Strednej umeleckej škole, ktorý vykro-
čil opäť rezkejším krokom vďaka dodaniu kan-
celárskej a výpočtovej techniky v celkovej hod-
note 64 148,11 €.

Na skvalitnenie  práce, výstupov aktivít, 
i celkového vyučovacieho procesu prispela 
dodávka 23 notebookov, ktorých kvality vy-
užijú učitelia- tvorcovia jednotlivých výstu-
pov spoločne so žiakmi. Pribudlo aj 22 sto-
lových počítačov spolu s myškami, kláves-
nicami a monitormi, boli dodané aplikač-
né SW kancelárske (Office 2010 SK DVD 
HaB) v počte 15 a aj odborné aplikačné SW 
(Adobe Photoshop CS5 WIN CZ EDU, pro-
geCAD) v počte 4. Vybrané odborné učeb-
ne sú vďaka tomuto projektu vybavené dvo-
ma kompletnými interaktívnymi tabuľa-
mi s najnovšími technickými parametrami 
(najkratšia projekčná vzdialenosť a program 
ALF2), ktoré umožnia netradičné formy vý-
kladu i práce s textom, obrazom či grafmi. 
Umožnia tak pedagógom školy naozaj ino-
vovať formy výučby najkvalitnejšími do-
stupnými spôsobmi. 

K skvalitneniu projektovej i celkovej práce 
pedagógov a výstupov žiakov ďalej prispejú 
2 multifunkčné zariadenia (formát A3 a A4), 
rezačka na veľké formáty, skartovačka, ske-
ner, 15 slúchadiel s mikrofónom, 30 slúcha-
diel bez mikrofónov, viazací stroj, 33 USB 
kľúčov, 2 reproduktory, digitálny fotoaparát 
(NIKON d7000) a digitálna kamera.  

Ostáva nám už len naštartovať nové ná-
pady, ktoré sa vďaka všetkému tomuto vy-
baveniu dajú realizovať po novom a napl-
no.                                                            SUŠ
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Klub dôchodcov rozvíja svo-
ju činnosť už niekoľko desiatok 
rokov, v tomto zariadení strávi-
lo svoje seniorské roky už nie-
koľko generácií dôchodcov. Za 
túto pomerne dlhú dobu sa sta-
bilizovalo niekoľko tradičných 
aktivít, ktoré členom najviac 
vyhovujú. Ale v súlade s ná-
vrhmi členov skúšame aj nové 
formy činnosti, aby bol klubo-
vý život čo najpestrejší, najzau-
jímavejší a najatraktívnejší.

Najjednoduchšou formou 
sú klubové posedenia v ponde-
lok a štvrtok od 13.00 do 17.00 
hod. Dôchodcovia majú k dis-
pozícii tri príjemne zariade-
né zasadačky, kde si môžu po-
sedieť pri káve alebo čaji, pre-
čítať noviny a časopisy, zahrať 
spoločenské hry a karty. Raz 
do roka klub dokonca uspora-
dúva žolíkový turnaj. Niekto-
ré dámy si donesú ručné práce, 
iné si liečia svoje boľavé mies-
ta masážnymi prístrojmi ale-
bo trénujú na stacionárnom 
bicykli. Ale najdôležitejšie je 
tu udržiavanie spoločenských 
kontaktov s ľuďmi s rovnaký-
mi problémami a záujmami, 
ktorým sa môžete vyrozprá-
vať a dozviete sa veľa nového. 
Je možné siahnuť aj po krásnej 
a odbornej literatúre, ktorú po-
núka vlastná klubová knižnica.

Okrem toho aspoň raz me-
sačne sa v klube konajú väč-
šie podujatia slávnostného 
charakteru. Seniori radi osla-
vujú a tak sa oslavuje všet-
ko: okrúhle jubileá jednotliv-
cov, fašiangy, MDŽ, Veľká noc, 
1. máj, Deň matiek, Deň úcty 
k starším, Mikuláš, Vianoce aj 
Nový rok. Akcie bývajú dopl-
nené kultúrnym programom 
a občerstvením, ktoré sa svoj-
pomocne pripravuje v dobre 
vybavenej kuchynke. Okrem 
osláv sa v klube organizujú aj 
ďalšie podujatia. V letných a je-
senných mesiacoch sú to na-
príklad posedenia pri gulá-
ši, ktoré v posledných rokoch 
prebiehajú v réžii primátora 
mesta a ďalej posedenie pri pe-
čených zemiakoch, ktoré nám 
pripomína dni našej mlados-
ti. Tu môžeme priradiť aj deň 
tradičnej slovenskej kuchyne 
s ochutnávky ovocných a zele-
ninových jedál.

Dôchodcovia chodia radi na 
výlety, preto raz do roka klub 
usporadúva celodenný auto-
busový zájazd. V tomto roku 
plánujeme navštíviť historické 
mesto Prešov a pozrieť si plane-
tárium, múzeum a galériu. Ale 
to nie je všetko. Aj v r. 2012 bude 
pracovať turistický krúžok, kto-
rý raz do mesiaca uskutočňu-

Dobrá správa pre seniorov
V dnešnej dobe málokedy počujeme dobré správy, ale my 

pre vás jednu máme. Je to skutočnosť, že aj v roku 2012 bu-
de tu pre vás Klub dôchodcov, v priestoroch ktorého nájdete 
odpočinku, zábavu, spestrenie každodennej jednotvárnos-
ti a možno aj priateľskú spoločnosť, ak ste sami. Mesto Kež-
marok ako jeho zriaďovateľ plne podporuje aktivity klubu 
a v rámci svojich možností niektoré finančne priamo dotuje.

je fyzicky aj finančne nenároč-
né výlety do okolia Kežmarku. 
Plánujeme navštíviť napr. Stráž-
ky, Košice, Ľubicu, Chmeľnicu, 
Červený Kláštor, Vyšné Ružba-
chy, Vysoké Tatry, Ždiar, Podo-
línec a ďalšie zaujímavé miesta 
s kultúrnymi pamiatkami alebo 
prírodnými krásami.

V roku 2012 plánujeme aj 
založenie nového výtvarného 
krúžku. Členovia v ňom budú 
môcť pestovať rôzne amatérske 
formy umenia, tvorivo sa reali-

zovať v ručných a výtvarných 
prácach a pomáhať pri príleži-
tostnej výzdobe klubu.

Milí dôchodcovia, ak si aj 
vy chcete spríjemniť svoje po-
poludnia, ak chcete niekoľko 
hodín v týždni stráviť zmys-
luplne a v primeranej spoloč-
nosti, vyhľadajte prízemnú bu-
dovu za „Bažantom“. Na dve-
rách nájdete oznamy o aktuál-
nych programoch a v pondelok 
a štvrtok stačí vstúpiť!

Výbor klubu

Zmysel ľudského života je v ľudskom živo-
te samom (Valtr Komárek). Dovolím si odvolať 
sa ešte na jedného múdreho človeka: „Pocho-
piť spoločnosť znamená vyznať sa v jej slov-
nej zásobe“ (Claude-Daniele Echaudemaison).
Najčastejšie sa stretávame so želaním dobrého 
zdravia. Je skutočným zdravím len neprítom-
nosť choroby, alebo je zdravie súčasne schop-
nosť človeka chápať dianie okolo seba, po-
riadok sveta, potreby svojich blízkych a svo-
je potreby? Zdravie je podmienkou, ale aj ná-
strojom na dosiahnutie zmysluplného života. 
Ľudský život za snahu pochopiť samého se-
ba určite stojí. Je výzvou práve preto, že je ko-
nečný. Existenčná úzkosť – chápanie budúc-
nosti, je človeku vlastná. Nie je však jediným 

prejavom jeho ľudskosti. Hľadanie istoty v pe-
niazoch nám neposkytuje uspokojenie, preto-
že peniaze nevysvetľujú nutnosť nášho bytia. 
Je dôležité pochopiť, čo peniaze v tomto svete 
znamenajú a oddeliť našu praktickú existenciu 
od ľudskej podstaty, pretože vnútorný nepokoj 
z nás robí chorých, nespôsobilých podieľať sa 
na úžitku, ktorý človeku poskytuje život v ľud-
skej spoločnosti. Úžitkom je pre každého z nás 
naše vlastné poznanie, či je možné svet zme-
niť. Za ten pokus ľudský život stojí. Sme otvo-
renou komunitou, ktorej cieľom je vzdeláva-
nie, ktoré je nevyhnutným predpokladom 
pre pochopenie sveta okolo nás. Osobne som 
presvedčený, že poznanie nás robí otvorený-
mi, tolerantnými a potrebnými svojmu oko-

liu. Sme povinní sprostredkovať poznanie, 
ktorého sme súčasťou, pretože len v poznaní 
je záruka zdravotno-sociálnej spravodlivosti 
pre nás a naše deti.

Dovoľte mi pozvať všetkých na diskusné 
fórum slobodných občanov, ktoré sa pokúsi-
me iniciovať stretnutiami občanov na Úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, 
v malej zasadačke na prvom poschodí, vždy 
v pondelok a štvrtok o 17.00 h od 6. 2. 2012. 

Medzi prvé diskusné témy sú zarade-
né otázky sociálnej spravodlivosti, sociálne-
ho gradientu, verejného zdravia a zdravia ko-
munity, sociálny kapitál, výchova ku zdra-
viu z hľadiska socioekonomického kontextu a 
„rómsky problém“.                MUDr. Pavol Štec           

FÉROVÁ SPOLOČNOSŤ – ZDRAVÝ ŽIVOT 
(...alebo ako prežiť svoj vlastný život?)
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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.

Po snežnom Betleheme si môžete na Rainerovej 
chate vo Vysokých Tatrách pozrieť i Spiaceho Gora-
la, ktorého taktiež vytvoril kežmarský chatár na Ra-
inerke Peter Petras.                       Foto: archív pp

Vo štvrtok 2. februára 
2012 sa v priestoroch cestov-
nej agentúry Marco Pollo, 
ktorej majiteľkou je Margita 
Vojtaneková, opäť žrebova-
li tri ceny pre klientov tejto 
kežmarskej cestovnej kance-
lárie. Je to tradičná forma po-
ďakovania vedenia agentú-
ry pre svojich klientov. Ten-
to rok tretiu cenu vyžreboval 
Pavol Humeník, druhú ce-
nu Erik Semaňák a prvú ce-

nu MUDr. Peter Slovík. Tre-
tia cena bola 165 eur a vyhral 
ju Viktor Kornaj, druhá ce-
na bola 330 eur a vyhrala ju 
Irena Gavorčíková a prvá ce-
na bola 500 eur a vyhrala ju 
Jana Britaňáková. Tieto ceny 
si môžu výhercovia uplatniť 
pri ďalšom zakúpení zájazdu 
cez túto kežmarskú cestovnú 
agentúru v tomto kalendár-
nom roku. 

t/f pa

Výhercovia môžu plánovať 
ďalšiu dovolenku

ZAPOJ SA AJ TY!
TVORIVÁ súťaž ENERGETIKA 2012

Pošli nám svoje práce, ktoré budú spĺňať nasledovné kritériá:

žiaci 1. stupňa
PLAGÁT (formát A3), ktorý bude propagovať šetrenie energiami. Súčasťou 
plagátu je slogan a grafické spracovanie témy.

žiaci 2. stupňa
SCENÁR na reklamný spot, ktorý propaguje šetrenie energiami. Súčasťou 
je reklamný slogan a pomenovanie postáv, ak v ňom vystupujú. Videospot 
môžu autori aj nakrútiť (prostredníctvom mobilného telefónu, kamery a pod). 
Audiospot môžu autori takisto nahrať (prostredníctvom mobilného telefónu, 
diktafónu a pod). 

Svoje práce pošli do 24. februára 2012 na adresu  
Východoslovenská energetika a.s., útvar Komunikácia, Mlynská 31,
042 91 Košice, resp. mailový kontakt: sutaz@vse.sk. 

Viac informácií nájdeš na www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk 
a na www.facebook.com/Zelená budúcnosť s VSE.

Hraj o super ceny pre seba a svoju školu!

Na vlnách luxusu – tak znel názov medziná-
rodnej kaderníckej, žiackej súťaže Kalibr cup v 
Lanškroune, kde sa s pekným umiestnením a postu-
pom na súťaž do Prahy umiestnili dve žiačky z kež-
marskej Strednej odbornej školy Garbiarska 1. Viac 
v budúcom vydaní novín K EŽM A ROK.
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Na ulici sa títo ľudia ocitli 
z rôznych príčin. V Kežmarku 
je to prevažne z dôvodu stra-
ty zamestnania, následne zá-
vislosti na alkohole, dlhy a ne-
schopnosť platiť za byt resp. 
muži po rozvode manžel-
stva, ktorých pôvodná rodina 
už nebola ochotná znášať ich 
spôsob života, ktorý je u väč-
šiny z nich pod ľudskú dôs-
tojnosť. Pravdou je, že skoro 
ani jeden z nich, nechce zme-
niť svoj spôsob života, život na 
ulici im vyhovuje, sú osobit-
nou komunitou, ktorá má tiež 
svoje „pravidlá“. V posled-
nou čase sa rady bezdomov-
cov rozšírili aj o ženy. Väčšina 
z nich sa už naučili ako prežiť 
zo dňa na deň, a to im stačí. 
Nájdu sa však aj medzi nimi 
takí, ktorí by veľmi radi mali 
svoju strechu nad hlavou a as-
poň nejaký pravidelný príjem.

Pomoc primátora mes-
ta a následne terénnych so-
ciálnych pracovníkov vyhľa-
dávajú bezdomovci hlavne 
v zimných mesiacoch, keď za-
čínajú mrazy a boja sa, že na 
ulici zamrznú. Mesto Kežma-
rok má pre takýchto ľudí zria-
dené Zariadenie prechodné-
ho ubytovania na Slavkov-
skej ulici, ktoré funguje od 
roku 2007, a v súčasnosti tam 
našlo prístrešie pätnásť ľudí 
bez prístrešia (ženy aj muži). 
Pred zimou Mesto Kežmarok 
v spolupráci so Spravbyther-
mom, s.r.o. Kežmarok a te-
rénnymi sociálnymi pracov-
níkmi uskutočnilo v dome 
potrebné opravy, vymenila 
sa stará podlaha, poškodená 
augustovou záplavou a ďal-
šie drobné opravy si bezdo-
movci so súhlasom a súčin-
nosťou terénnych sociálnych 
pracovníkov a ich asistentov 
vykonali sami. Mesto zakú-
pilo novú pec na kúrenie na 
tuhé palivo, zabezpečilo po-
stele, posteľné prádlo a ďal-
šie vybavenie, ktoré na tieto 

Terénna sociálna práca z pohľadu pomoci 
ľuďom žijúcim na ulici v meste Kežmarok

Bezdomovectvo môžeme smelo nazvať novodobým sprie-
vodným javom demokracie, na ktorý sme si posledných de-
sať rokov na Slovensku už zvykli. Ani naše mesto nie je vý-
nimkou. Evidujeme vyše 30 ľudí, ktorí žijú na ulici, sem – 
tam ich niekto prichýli, výnimočne niektorý z nich odíde za 
prácou preč z mesta, ale po čase sa vráti a snaží sa zo dňa na 
deň nejakým spôsobom prežiť.

• pravidelnú hygienickú 
očistu,

• ošatenie, obuv, teplé pri-
krývky,

• sprievod na lekárske vy-
šetrenie, vybavenie protial-
koholického liečenia,

• vybavenie dokladov (ob-
čianskeho preukazu, karty 
poistenca a pod.),

• vybavenie príjmu for-
mou dávky v hmotnej núdzi 
alebo invalidného dôchodku,

• osobitného príjemcu 
dávky v hmotnej núdzi (dáv-
ka je vyplatená mestu, ktoré 
po úhrade dlhov a poplatkov 
zvyšnú časť dávky buď vec-
nou alebo peňažnou formou 
poskytne bezdomovcovi),

• pravidelné mapovanie 
a poskytovanie pomoci, kto-
rú v ten deň potrebujú,

• predaj časopisu Nota be-
ne (v súčasnosti evidujeme 
štyroch predajcov).

Všetkým bezdomovcom, 
ktorí o to prejavili záujem, 
mesto vydalo aj potravino-
vú pomoc vo forme cestovín 
a múky. 

Drevo na vykurovanie 
priebežne dodávajú Vojenské 
lesy a Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok. Do lesa na zabez-
pečenie dreva chodia bezdo-
movci v sprievode terénneho 
sociálneho pracovníka. V sú-
činnosti s cirkvou Adventis-
tov siedmeho dňa bola bez-

domovcom poskytnutá teplá 
strava, a to v dňoch 1. 1. 2012 
a 5. 2. 2012, ktorú im zástup-
covia tejto cirkvi doniesli pria-
mo do priestorov na Slavkov-
skej ulici. 

Mesto listom požiadalo 
Ministerstvo obrany o vojen-
ský stan a poschodové po-
stele, avšak odpoveď bola zá-
porná. Vítame však každú 
materiálnu pomoc zo strany 
občanov mesta, cirkví a ná-
boženských spoločností, ob-
čianskych združení, nezis-
kových organizácií prípadne 
podnikateľov.

Ešte veľa by sa dalo písať, 
na záver snáď len to, že mesto 
pomáha v rámci svojich mož-
ností a tým, ktorí o pomoc po-
žiadajú. Vyžadujeme v rám-
ci ich možností aspoň sym-
bolickú finančnú spoluúčasť, 
aby si pomoc viac vážili. Prá-
ca s ľuďmi žijúcimi na ulici 
nie je ľahká, určite si mnohí 
kladú otázku, či to má zmy-
sel, ale ak sa s našou pomo-
cou aspoň jeden z nich silou 
vôle a vzoprením sa nepriaz-
nivým životným okolnos-
tiam vie vrátiť do normálne-
ho života, prestane piť, začne 
pracovať a vyrieši si aj bytový 
problém, tak to stojí zato.

Kolektív terénnych 
sociálnych pracovníkov 

a ich asistentov Mestského 
úradu Kežmarok

účely darovali občania mesta 
resp. použilo vyradený maje-
tok mestských organizácií. 

Od r. 2007 je na Slavkovskej 
ulici stabilne umiestňovaných 
päť bezdomovcov v priesto-
roch pre mužov, v dome 
sa  ubytovanie poskytlo už aj 
manželským párom a dočas-
ne tam bývali aj rodiny s deť-
mi. Zmluva o ubytovaní sa 
uzatvára na obdobie jedného 
mesiaca až tri mesiace, výni-
močne môže primátor mesta 
ubytovanie predĺžiť. Poplatok 
za ubytovanie je 1,33 Eur/deň/
dospelá osoba. Bezdomovcom 
bola ponúknutá aj možnosť 
teplej desiatovej polievky za 
symbolický poplatok v Zaria-
dení pre seniorov na ul. Vyšný 
mlyn, avšak nikto z nich o to 
neprejavil záujem. Túto me-
dzeru vyplnila Spišská kato-
lícka charita, ktorá v zimných 
mesiacoch poskytuje v súčin-
nosti s ÚPSVaR denne teplé 
polievky zadarmo, čo bezdo-
movci privítali.

Ubytovaným bezdomov-
com, ale aj tým, ktorí sú na 
ulici a požiadajú o pomoc, 
mesto poskytuje:
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Čo mal rád 
on, aj my sme ra-
di mali, mnoho 
krásnych darov 
sme mu darovali. 
On nám ich ešte 

krajšie vrátil, no odrazu sa nám 
stratil. Ostali po ňom jeho vzác-
ne dary, na roky rokov v našom 
kalendári. 

Dňa 15. 2. 2012 uplynie 
pätnásť rokov, čo nás opus-
til náš milovaný manžel, oc-
ko, starý otec a prastarý otec  
Štefan KISS. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spo-
mienku. 

S láskou spomína manžel-
ka Helenka a dcéry s rodina-
mi.

Čas vraj ra-
ny hojí, je to však 
len zdanie, najmä 
keď pri hrobe sto-
jíš, v duši je žiaľ 
a tiché spomína-

nie. Neplačte, v srdci si ma za-
chovajte.

Uplynuli 4 roky od smr-
ti nášho drahého otca, Jána 
MLY NÁRČIK A st. Venujte 
mu tichú spomienku.  

Dcéry  Iveta a Lýdia s ro-
dinami, nevesta a vnúčatá.

Dňa 14. feb-
ruára 2012 uply-
nulo pätnáste 
výročie úmr-
tia nášho drahé-
ho otca a dedka  

Jozefa K IEDŽUCH A . 
S láskou v srdci spomínajú 

dcéry, syn s rodinami a man-
želka Mária.

MOZAIKA, SPOMIENKY

Prvý pracovný deň tohto 
kalendárneho roku zasiahla 
kežmarských zdravotníkov 
smutná správa, že po váž-
nej chorobe zomrel 1. janu-
ára 2012 vo veku nedožitých 
87 rokov emeritný primár 
MUDr. Ivan Murgaš, ktorý 
pôsobil 22 rokov vo funkcii 
primára chirurgického odde-
lenia Nemocnice Dr. Vojte-
cha Alexandra v Kežmarku. 
Rozlúčka so zosnulým pá-
nom primárom sa uskutoč-
nila v utorok 3. januára 2012 
na novom cintoríne v Kež-
marku, pričom za zdravotníc-
ku obec sa prihovoril predse-
da Spolku lekárov MUDr. Pe-
ter Slovík.

MUDr. Ivan Murgaš sa 
narodil 15. januára 1925 
v Bratislave, kde prežil svoje 
detstvo a prvé školské roky. 
Po maturite v Piešťanoch za-
čal štúdium Lekárskej fakul-
ty Univerzity J.A. Komen-
ského v Bratislave, ukončené 
promóciou v roku 1950. Ako 
čerstvý absolvent nastúpil 
na gynekologicko – pôrod-
nícke oddelenie OÚNZ Le-
voča, neskôr praxoval na 
ORL oddelení. V rokoch 
1952 – 1957 pracoval na det-

skom oddelení OÚNZ Rož-
ňava a ako závodný lekár 
SŽB Slovinky i v Liečebnom 
ústave Štós.

V Kežmarku začal profe-
sionálnu dráhu 14. mája 1957 
ako sekundárny lekár chirur-
gicko – gynekologicko – pô-
rodníckeho oddelenia tunaj-
šej nemocnice. Na tomto od-
delení sa stal 1. júna 1957 zá-
stupcom vtedajšieho primára 
a zároveň riaditeľa nemocni-
ce MUDr. Tibora Galasa. Od 
1. septembra 1963 nastúpil 
ako víťaz súbehu do vedenia 
chirurgického oddelenia kež-
marskej nemocnice, pričom 
ako primár viedol chirurgic-
ké oddelenie 22 rokov až do 
1. apríla 1985. Neskôr praco-
val až do roku 1989 ako sa-
mostatný chirurg na chirur-
gických ambulanciách v Kež-
marku a v Spišskej Starej Vsi.

Primár MUDr. Ivan Mur-
gaš vychoval s manželkou 
Reginou dcéry Dagmar a Re-
ginu.

Po ukončení lekárskej pra-
xe sa naďaľej aktívne zapájal 
do vzdelávania v rámci Spol-
ku lekárov MUDr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku, pat-
ril k najčastejšie prednášajú-

Dňa 31. ja-
nuára 2012 sme 
si pripomenuli 
smutné 15. vý-
ročie úmrtia na-
šej drahej ses-

try Ireny MILČÍKOVEJ, rod. 
Schmalovej.

Spomínajú sestry s rodi-
nami

P l a m i e n o k 
sviečky na hro-
be horí, odišiel si 
dávno, no srdce 
stále bolí.

S kyticou kve-
tov prídeme i dnes, lebo v našich 
srdciach navždy ostaneš.

Dňa 18. februára 2012 si 
pripomenieme smutne 11. 
výročie úmrtia môjho syna 
a brata Jozefa BRETZA.

Spomínajú mama a súro-
denci s rodinami

Stojíme pri 
pomníku ponore-
ní do spomienok, 
pozorujeme ako 
žiari sviečkam 
plamienok. Teraz 

na chladný kameň smutne hľadí-
me, na toho, čo nám tak chýba, 
tíško spomíname.

Dňa 18. februára 2012 uply-
nie 15 rokov, kedy odišiel náš 
manžel, otec, svokor, dedko 
Milan KALAFUT z Ľubice.

Tí, ktorí ste ho poznali venuj-
te mu s nami tichú spomienku.

S úctou spomína man-
želka, deti a vnuci Adamko 
a Lukáško

Rozlúčka s dr. Ivanom Murgašom
Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra sa rozlúčil 3. januára 

2012 s emeritným primárom MUDr. Ivanom Murgašom.
cim lekárom tunajšej nemoc-
nice. Odprednášal 133 vlast-
ných prác a v rôznych odbor-
ných lekárskych časopisoch 
na Slovensku i v Českej re-
publike publikoval 40 prác. 
Jeho obdivuhodná prednáš-
ková činnosť bude pre ostat-
ných kežmarských kolegov 
na dlhé roky svetlým vzorom.

Pán primár okrem zanie-
tenia pre chirurgiu obľubo-
val výlety do prírody a túry 
do hôr, mal rád klasickú hud-
bu, dokonca sám hrával na 
husliach a akordeóne. Obľu-
boval more a cesty do zahra-

Zbohom priateľu 
Milý Vlado. Človek je zvláštny 

tvor. Aj keď mám v srdci bôľ, v hla-
ve sa mu premietajú len tie krásne, 
šťastné a veselé spomienky na chví-
le, ktoré sme spolu prežili. A nebolo 
ich málo. Aj keď Ti už nebolo ľahko, 
pri našich častých stretnutiach nik-
dy nechýbal smiech a spomienky na 
našu spoločnú mladosť. Chvíle pre-
žité na SVŠ-ke, v dorasteneckých a 
mužských družstvách nášho rod-
ného Kežmarku, no najviac snáď v 
športovej partii bývalého Leninové-
ho riadku zostanú navždy spojene 
s Tebou a Tvojou milovanou man-
želkou Marikou. Viem, že tak ako ja 
smútia, a zároveň spomínajú aj os-
tatní z partie. Preto sa chcem s Te-
bou rozlúčiť aj v ich mene.

Česť Tvojej pamiatke. 
Števo Richman

ničia, podporoval charitu nie-
len na Slovensku, ale i v kra-
jinách rozvojového sveta. Bol 
veľkým milovníkom športu, 
výborne plával a lyžoval, rád 
hrával volejbal.

Svojim prístupom k prá-
ci i rodinnému životu sa stal 
príkladom pre ďaľšie gene-
rácie lekárov. Zosnulého pá-
na primára najpresnejšie vy-
stihuje motto zo smútočného 
oznámenia:

„Ako ticho žil, tak ticho odi-
šiel, skromný vo svojom živote, 
veľký vo svojej láske a dobrote“

Česť jeho pamiatke !
MUDr. Peter Marko, 

MPH

Ďakujem z úprimného srd-
ca za vyliečenie môjho zdravot-
ného stavu. Za vysoko profesio-
nálny a láskavý prístup primára 
MUDr. Magera, MUDr. Ostri-
covej a celého kolektívu sestričiek. 
Za milý prístup staničnej Nezva-
lovej, Mlynarovej, Gotzmanovej, 
v nemocnici v Kežmarku na in-
ternom oddelení.   Pacient M.F.

Mrazy v útulku  
– žiadosť o pomoc

V lete psíkov v kežmar-
skom útulku nepríjemne pre-
kvapila voda, teraz veľké mra-
zy. Ak máte staré deky, môže-
te ich priniesť do útulku a tak 
pomôcť psíkom bez ujmy na 
zdraví prežiť mrazivé dni. Ak 
máte nepotrebnú búdu, tak-
tiež sa psíky potešia. Tel. kon-
takt je 0904 346 806.      Útulok
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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

Predám masážny stroj na chrbti-
cu a kĺby vo výbornom stave – má-
lo používaný. Cena dohodou. Tel. 052 
446725.  A-3/2

Predám snehobiele svadobné ša-
ty, s kruhom a krásnym závojom. 
Cena 350 €, fotku pošlem mailom: 
marionka18@azet.sk. Tel.: 0902 276 
846. Značka: Prinášajú šťastie.

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žar-
novy a rôznu ľudovú tvorbu. Infor-
mácie na telefóne 0903 43 90 92, 0918 
03 84 08.  P-6/12

INÉ
Kvalita z Talianska. 

www.zipsport.sk 
Požičiavam karnevalové masky 

pre deti. Tel. 0904 37 77 86.  P-3/12
Dám do prenájmu obchodné 

(skladové) priestory, cca 80 m2 v Pra-
diarni. Tel. 0917 52 19 20.  P-4/12

Spracovanie daňových priznaní, 
vedenie jednoduchého a podvojného 
účtovníctva. Kontakt: 0904 70 43 76, 
uctovnik.mk@gmail.com.  P-5/12

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

Opatrím vaše dieťa, alebo star-
šieho člena rodiny počas vašej neprí-
tomnosti. Tel. 0910 17 48 58.  P-9/12

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

Vyučujem anglický, francúzsky 
a ruský jazyk, súkromne, školy, kur-
zy. Tel. 0910 17 48 58.  P-8/12

Prenajmem obchodný priestor 
cca 90m2 na J. Kraja, vhodný aj na 
služby,napr. kaderníctvo. Tel.: 0905 
290 520

Psí salón v Kežmarku. Striha-
nie psov 8 €. Objednávky t.č. 0908 
254 427.  A-3/1

MANATA – maľby, nátery, ta-
pety, maliarske práce – rýchlo, čis-
to a spoľahlivo. Ján Čikovský, 0903 
605 065, Kežmarok. Tel.  A-3/3

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj  
Kežmarská informačná  

agentúra

ZAMESTNANIE
Prijmem nechtovú  dizajnérku z 

KK a okolia. 0948 373 780.

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 1-izbový byt na Garbiar-
skej ulici v Kežmarku, 34 m2, 24 500 
eur, tel. 0905 92 43 03.  P-7/12

Ponúkam na dlhodobý, aj krát-
kodobý prenájom izby v novovy-
budovanom penzióne vo Veľkej 
Lomnici. Tel. 0907 18 25 67. P-10/12

Predám 3-izbový tehlový byt 
s garážou v centre mesta. Tel. 0948 
299 711.

Predám 2-izbový byt v OV, na uli-
ci Lanškrounská, 4. poschodie, zatep-
lená bytovka, byt čiastočne prerobe-
ný. Tel. 0910 494 720.

Prenajmem 2-izbový byt na Ju-
hu v Kežmarku, dlhodobo. Tel. 0948  
85 00 55. Volať po 12.00 hod.  P-11/12

Prenajmem tichý 1-izbový  byt na 
Toporcerovej ulici, orientovaný na ju-
hozápad. 0903 987 509.

Hľádam garáž na prenájom v KK. 
0903 863 283.

Prenajmem 3-izbový byt v Kež-
marku. 0904 468 474.

Dám do prenájmu 2-izbovy byt v 
Kezmarku. 0904 377 452.

Dám do prenajmu 3-izbový byt v 
Kezmarku. 0902 309 010.

Predám menší rodinný domček 
v KK, všetky inžinierske siete, voda, 
plyn, elektrika, kanalizácia, cena 15 
000?, alebo vymením za byt, aj zadl-
žený. 0907 944 715.

Predám záhradu s murovanou 
podpivničenou chatkou na Kamen-
nej bani, cena dohodou, info 0910  
65 29 54.

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
v Kežmarku. Tel. 0904 377 452.  A-3/4

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.



17KEŽMAROK 3/2012 ŠPORT

Slovenská hokejbalová re-
prezentácia do 20 rokov sa 
začiatkom mesiaca v rámci 
prípravy na tohtoročné maj-
strovstvá sveta, zúčastni-
la prestížneho hokejbalové-
ho turnaja Pilsen Cup 2012. V 
nominácii SR sa objavili vý-
lučne hokejbalisti pôsobiaci v 
juniorskej (U19), alebo senior-
skej extralige. 

Reprezentačné dresy si 
obliekli i naši traja kežmar-
skí hokejbalisti z Mládežníc-
keho hokejbalového klubu 
centra talentovanej mláde-
že, MŠK MHbK CTM Worms 
Kežmarok, a to Jozef Slávik 
(momentálne i brankár se-
niorského extraligového 
družstva MŠK Kežmarok, 
vicemajster extraligy U19), 
Michal Knapik (útočník se-
niorského extraligového 
družstva MŠK Kežmarok, 
vicemajster Slovenska U18, 
vicemajster juniorskej extra-
ligy U19, zastupujúci tréner 
žiackej a mládežníckej ka-
tegórie MHbK CTM Worms 
U14, U16) a Jozef Martančík 
(útočník, momentálne hos-
ťujúci hráč seniorského ex-
traligového družstva extra-
ligového družstva Považská 

V nedeľu 12. februára 2012 
sa zúčastnili starší žiaci 1. 
MFK Kežmarok a mladší žia-
ci MŠK Spišská Belá 12. roční-
ka medzinárodného futbalo-
vého turnaja Tomka Piotrow-
skiego v Bochni. Družstvá 
prijali tak pozvanie partner-
ského športového klubu Mo-
sir Bochnia. Už tradične sa 
hralo o pohár riaditeľa Stal-
produktu v Bochni.

Starší žiaci odohrali vo 
svojej skupine tri zápasy. S 
Mosirom Bochnia prehra-
li 1:3, s Pilkarskou remizova-
li 1:1 a družstvu Debica pod-
ľahli 1:5. Všetky góly Kež-
marku strelil Robert Rufus, 
ktorého vyhodnotili ako naj-
lepšieho hráča Kežmarku. 
Kežmarčania obsadili vo svo-
jej skupine tretie miesto.

Chlapci hrali dobre, bo-
jovne, chýbali im aj opory, no 

majú čo naprávať. Treba ale 
vyzdvihnúť vzorné správanie 
chlapcov, či už na ihrisku, ale 
aj mimo neho.

Mladší žiaci zo Spišskej 
Belej prehrali s Pilkarskou 
0:1, s Bochniou 0:8 a s Brez-
skom 1:6 a v skupine skončili 
poslední. Ich jediný gól strelil 
Leo Línek. Najlepším hráčom 
bol vyhlásený Branislav Te-
temonte. Pre družstvo to bo-
la prvá účasť na turnaji takej-
to úrovne.

Turnaj mal aj spoločenskú 
stránku. Ceny družstvám 
odovzdávala zástupkyňa pri-
mátora, vedúci Staproduktu a 
sponzori turnaja.

I tento turnaj prispel k  
20-ročnej výbornej spoluprá-
ci s bývalou Jednotou Kež-
marok a BKS Bochnia. Plod-
ná, priateľská spolupráca sa 
spečatí 30. júna 2012 na spo-

Mládežnícky hokejbalo-
vý klub Centra talentovanej 
mládeže Kežmarok ťa pozý-
va na 2. ročník hokejbalové-
ho jarného tábora – hokejba-
lového Worms kempu. Usku-
toční sa počas jarných prázd-
nin vo Vrútkach, v dňoch 27. 
2. – 2. 3. 2012.

Program: tréningy na ho-

kejbalovom ihrisku vo Vrút-
kach, priateľské zápasy s 
družstvami: Vrútky, Mar-
tin, Pruské, P. Bystrica, Opa-
va, návšteva krytej plavárne v 
Martine, klubové hry, súťaže 
na ihrisku.

Účastnícky poplatok: 67 
€ (pre členov MHbK CTM 
Worms Kežmarok)

Trojica reprezentantov Slovenska z Kežmarku v hokejbale na Pil-
sen Cupe 2012, zľava Jozef Martančík, Jozef Slávik, Michal Knapík. 

Foto: archív shbú

Kežmarčania sa  
v reprezentácii nestratili

Bystrica, vicemajster junior-
skej extraligy U19).

Okrem slovenského repre-
zentačného tímu sa turnaja 
zúčastnil švajčiarsky Biel, čes-
ké reprezentačné družstvo do 
20 rokov, majster Slovenska 
seniorov Nitra a domáceho 
družstva z Plzne. 

Víťazom turnaja Pilsen 
Cup 2012 sa stalo mužstvo z 
Nitry, druhé miesto patrilo 
českému reprezentačnému tí-
mu do 20 rokov a tretia prieč-
ka domácemu seniorskému 
mužstvu z Plzne.

Podľa slov slovenské-
ho reprezentačného tréne-
ra Petra Jurošeka z Marti-
na, účasť na turnaji bol veľ-
kým prínosom. V rámci in-
dividuálneho hodnotenia 

hráčov reprezentačný tré-
ner vyzdvihol výbornú for-
mu nášho kežmarského gól-
mana Jozefa Slávika, kto-
rý pokiaľ bol on v bráne tak 
viackrát podržal a vychá-
dzali mu i nájazdy. Menovi-
te pochválil i nášho útoční-

ka Michala Knapika, ktorý 
mal podľa jeho slov počas 
zápasov dobré momenty a 
okrem iného svojím gólom 
v nájazdoch rozhodol o ví-
ťazstve reprezentácie SR 
nad Nitrou!

Mgr. Ladislav Kalasz

Hokejbalový kemp V cene je zahrnuté cestov-
né, 2x krytá plaváreň v Mar-
tine, prenájom ihriska, telo-
cvične, ubytovanie, celoden-
né stravné, raňajky, obed, 
večera. Zobrať so sebou pre-
ukážku ŽSR na zľavu cestov-
ného, alebo iný doklad totož-
nosti s fotografiou účastní-
ka). 

Informácie: 0903 907 038, 
cervkk@gmail.sk, 

Prihlášky i so zálohovou 
platbou 30 € je potrebné odo-
vzdať najneskôr do 22. 2. 2012. 
Kapacita hokejbalového tábora 
počas jarných prázdnin je ma-
ximálne 20 účastníkov. Po na-
plnení obmedzeného počtu i 
pred termínom uzávierky 22. 
2. 2012 bude tábor uzavretý. 
0915 17 38 95, 0904 98 17 52. (lk)

Futbalové nádeje na turnaji
ločných oslavách partner-
stva. Mimoriadne zásluhy na 
ňom má najmä Romek Kuk-
la, zanietený funkcionár a 
tréner a veľký priateľ nášho 
mesta.

Dr. Andrej Janovský
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Najúspešnejší bol Oli-
ver Tropp, ktorý za účasti 18 
šachistov kategóriu chlapcov 
ZŠ vyhral, keď zo 7 partií zís-
kal 6 bodov. V tejto kategó-
rii skončil Mário Dudaško 
z Lendaku na štvrtom mieste 
a Kežmarčan Matej Cisko na 
trinástom mieste.

V kategórii dievčat ZŠ 
skončila Lea Mudríková pia-
ta (7 šachistiek), v kategó-

Tropp je v kraji najlepší 
Centrum voľného času v Bardejove a Okresná rada Sloven-

skej asociácie športu na školách vyhodnotili 27. 1. 2012 v Bar-
dejove krajské kolo v šachu základných a stredných škôl. Sú-
ťaže sa zúčastnilo aj sedem šachistov z okresu Kežmarok. 

Predposledným dvojko-
lom pokračovala druhá liga 
šachových družstiev skupi-
ny D.

MŠK KdV Kežmarok B 
- TJ Slávia UPJŠ Košice C 
5:3 (L. Tropp 0,5, Andráš 0, F. 
Tropp 1, Tauber 0,5, Lukáč 0,5, 
Hennel 1, O. Tropp 0,5,  Šro-
movský 1).

MŠK KdV Kežmarok - TJ 
Slávia TU Košice D 4:4 (See-

Posledná januárová sobo-
ta sa niesla v znamení taneč-
ného športu. Košice privítali 
92 najlepších slovenských ta-
nečných párov zo všetkých 
kútov Slovenska v kráľov-
skej disciplíne desiatich tan-
cov, ktorí si na úvodných maj-
strovstvách Slovenska v roku 
2012 zmerali sily vo všetkých 
piatich vekových kategó-
riách. A Tanečné centrum 
FORTUNA Poprad bolo opäť 
pri tom.

V kategórii Juniori 1 (do 
13 rokov) zažili svoju pre-
miéru Kežmarčania Daniel 
Václav – Eva Modlová, kto-
rí prestúpili do Popradu iba 
v máji. Po solídnom výkone 
obsadili pekné 18. miesto. 
Najúspešnejšou kategóriou 
bola kategória Mládež (do 
19 rokov). Oliver  Pavlič-
ko  s  Kristínou  Bajusovou 
obsadili pri svojom prvom 
štarte medzi mládežníkmi 

15. priečku, tesne pred brá-
nami semifinále, k postupu 
im chýbal iba malý kúsok 
športového šťastia.

Finále sa ušlo dvom na-
šim zástupcom – všetko 
skvelým Kežmarčanom vo 
fortuňáckych farbách. Prvý-
krát medzi mládežníkmi 
a hneď famózne 3. miesto 
a bronzové medaile získa-
li Branislav  Šoltýs  s  Emí-
liou  Scherfelovou a stali sa 
určite najpríjemnejším pre-
kvapením celého súťažného 
dňa. Mládežníckej kategórii 
však opäť kraľovali „undefe-
ated champions“ – od roku 
2007 neporaziteľní a nepora-
zení Dušan Gruľa a Alexan-
dra  Ksiažeková. Víťaznú 
trofej však nad hlavu dví-
hali hneď dvakrát. Štartova-
li totiž aj v kategórii Do 21 
rokov, kde títo sedemnásť-
roční športovci taktiež ne-
našli premožiteľov a posta-

Majstrovstvá Slovenska v znamení Kežmarčanov z FORTUNY

rali sa o ďalší zápis do his-
tórie slovenského tanečné-
ho športu. Bol to pre nich už 
v poradí desiaty a jedenásty 
majstrovský titul v ich spo-
ločnej tanečnej kariére a zá-
roveň prvé tohtoročné nomi-
nácie na majstrovstvá Euró-
py a sveta. Bravó, bravó a eš-
te raz bravó! Fortuňáci sa 
tak dvoma zlatými a jednou 
bronzovou medailou sta-

li tak ako aj v minulom ro-
ku najlepším slovenským ta-
nečným klubom týchto maj-
strovstiev!

Kolotoč majstrovstiev Slo-
venska pokračuje už o 3 týžd-
ne latinsko-americkým dej-
stvom a súboje sa tentoraz 
presunú do Martina.

Ing. Peter Pastorek
prezident TC FORTUNA 

Poprad

Kežmarská 
lyžiarska liga

Od dňa 17. 2. 2012 od 17.00 
hod. organizuje Ski Štart Kež-
marok „Kežmarskú lyžiar-
sku ligu“ v obrovskom slalo-
me v kategóriách: lyže – ženy 
a muži do 6 rokov, 7 - 10 r., 11 
- 15 r., 16 - 20 r., 21 - 40 r., nad 
40 r. Snowboard – ženy a mu-
ži do 13 rokov nad 13 rokov.

Vstup: večerné lyžovanie 
+ 2 € štartovné. Registrácia: 
na mieste do dňa 17. 2. 2012 
do 16.50 hod., alebo na e-ma-
il stanislav.istocy@gmail.com.

PH

Atléti AK Elán Kežmarok 
otvorili halovú sezónu 4. 2. 
2012 na medzinárodných pre-
tekoch olympijských nádejí 
2012 v Bratislave.

Najlepšiu pripravenosť 
na sezónu ukázala star-
šia žiačka Michaela Fiaso-
vá, ktorá v druhom behu na 
300 m zvíťazila v osobnom 
zlepšení časom 44,95 s. Cel-
kovo skončila tretia. Kristí-
na Horná obsadila v taktic-
ky vedených pretekoch na 

linger 0, L. Tropp 0,5, Andráš 
0, F. Tropp 0,5, Tauber 1, Hen-
nel 1, Šromovský 1, Cisko 0).

Humeník
1. St. Ľubovňa  9  55,5  27 
2. Margecany  9  42,5  18 
3. Gelnica  9  35,5  15 
4. UPJS Košice C  9  36,5  14 
5. Kežmarok B  9  36,0  14 
6. PU Prešov  9  40,0  13 
7. TU Košice D  9  36,5  12 
8. PŠK Prešov  9  31,5  12 
9. Tatran Prešov  9  35,0  11 
10. Zborov  9  26,0    9 
11. V. Kapušany  9  32,5    8 
12. TU Košice  9  24,5    3

rii chlapci SŠ skončil Dalibor 
Galik tretí a Dominik Želon-
ka na jedenástom mieste (14 
šachistov) a v kategórii diev-
čatá SŠ skončila Zuzana Hu-
dáčeková piata (5 šachistiek).

Prví dvaja šachisti z každej 
chlapčenskej kategórie a jedi-
ne prvé dievčatá postupujú 
na majstrovstvá Slovenska, 
takže z Kežmarčanov to je iba 
Oliver Tropp.           Humeník

Atléti otvorili halovú 
sezónu

800 m tretie miesto, časom 
2.33,64 min. Štefan Sed-
lák debutoval vo svojej no-
vej disciplíne v behu na 60 
m prekážok a dosiahol čas 
9,93 s.

O týždeň neskôr pokračo-
vali atléti AK Elán v príprave 
a plnení limitov na majstrov-
stvá SR, ktoré sa uskutočnia 
v najbližšom období na Maj-
strovstvách SAZu, konaných 
tiež v Bratislave.

Z výsledkov: M. Fiasová 
(st. žiačky), 300 m – 2. miesto 
– 44,77 s (osobné zlepšenie, 
60 m finále B – 5. miesto – v 
rozbehu 8,67 s (osobné zlep-
šenie); Š. Sedlák (dorast), 60 
m prek. – 4. miesto – 9,50 s 
(osobné zlepšenie), 60 m, fi-
nále B – 4. miesto – v rozbe-
hu 7,83 s (osobné zlepšenie); 
M. Kudlák (dorast), diaľka – 
3. miesto – 535 cm, 60 m, fi-
nále B – 6. miesto – v rozbe-
hu 7,84 s; T. Movčan  (muži), 
diaľka – 3. miesto – 591 cm, 
60 m – v rozbehu 6. miesto; 
D. Bekeš (muži), 60 m – v 
rozbehu 4. miesto, 400 m – 
10. miesto.

Mgr. D. Griglák
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

3. liga mužov – Západ
15. kolo: TJ Javorinka Le-

voča A - TJ Severka Kežma-
rok A 8:10 (Kelbel 3,5, Mikša 
2,5, Hagara a Potisk po 2), 1. 
PPC Fortuna Kežmarok - ŠK-
ST Spišské Vlachy 9:9 (Mat. 
Harabin 3,5, Vojtička 3, Nebus 
1,5, Ištok 1), TJ Severka Kež-
marok B - ŠK Veterán Poprad 
7:11 (Habiňák 2,5, Królik a Po-
jedinec po 2, Jankura 0,5).
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

15. kolo: STK Stará Ľu-
bovňa C - TJ Severka Kež-
marok D 16:2 (Joz. Starinský 
a Šipoš po 4,5, Rejda a P. Haky 
po 3,5 - J. Podolský 1, 1xWO), 
TJ Severka Kežmarok C - ŠK 
Veterán Poprad B 18:0 (Gro-
man, Kvasňák, O. Koša a R. 
Popovič po 4,5).       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

Zimné športy si od začiat-
ku zimnej turistickej sezóny 
2011/12 vyžiadali spolu 14 zá-
sahov Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby AIR-
-TRANSPORT EUROPE. 

Najčastejšie, až 11-krát, po-
máhal vrtuľník zraneným ly-
žiarom, snowboardistom a 
skialpinistom, v jednom prí-
pade potrebovali pomoc 
zranený horolezec, turista 
a 4-ročné dieťa zranené po-
čas sánkovania. Lekári VZZS 
ATE ošetrovali  počas tých-
to zásahov vážne poranenia 
končatín, chrbtice a hlavy. 

Najčastejšou príčinou zra-
není boli pády na lyžiach 
a snowboardoch, v dvoch prí-
padoch zasahoval vrtuľník po 
vzájomnej zrážke lyžiarov, zá-
chranári pomáhali aj lyžiaro-

vi zranenému po náraze do 
stromu, rýchlu pomoc vrtuľ-
níka ocenil aj zranený a pod-
chladený skialpinista. Zachra-
ňovaní boli vo  veku od 4 do 
58 rokov. Zrejme najnáročnej-
šou záchrannou akciou bol 
technický zásah za tmy, kto-
rý sa uskutočnil na konci via-
nočných prázdnin v lyžiar-
skom stredisku Chopok Juh – 
Srdiečko, kde zo zjazdovky do 
lesa zišiel 29-ročný snowboar-
dista z Rimavskej Soboty. Pri 
páde si spôsobil vážnu otvo-
renú zlomeninu predkolenia 
a privolaní záchranári žiadali 
okamžite o spoluprácu vrtuľ-
ník. Leteckí záchranári spus-
tili z vrtuľníka priamo k pa-
cientovi lekárku. Tá po ošet-
rení naložila pacienta do vá-
kuového matraca a pomocou 

palubného navijaku ho evaku-
ovala z terénu a vrtuľníkom 
ho previezli do nemocnice. 

V zimnej sezóne 2010/2011 
pomáhali posádky Vrtuľní-
kovej záchrannej zdravotnej 
služby ATE lyžiarom spolu 
45krát. Pri pohľade do minu-
loročných štatistík sa dá tiež 
konštatovať, že to najrušnej-
šie obdobie zimnej sezóny le-
teckých záchranárov ešte len 
čaká. Najviac „lyžiarskych 
zásahov“ počas uplynulej 
zimnej sezóny mali totiž vr-
tuľníkoví záchranári v me-
siaci február, kedy vzlietli 
20krát. Súviselo to predovšet-
kým s prázdninami a vhod-
nými lyžiarskymi podmien-
kami v slovenských lyžiar-
skych strediskách. 

PhDr. Sylvia Galajda

Zimné športy dôvodom úrazov

Šachoví extraligisti odo-
hrali v druhý februárový ví-
kend ďalšie náročné dvojkolo. 
Najskôr prehrali v Prievidzi, 
ktorá dovtedy nevyhrala, aby 
o deň neskôr vybojovali cen-
nú remízu v Liptovskom Mi-
kuláši. Situácia na konci ta-
buľky sa tak zauzlila a o všet-
kom rozhodne záverečné troj-
kolo, ktoré sa uskutoční 9. – 11. 
marca 2012 v Nitre. V ňom sa 
postupne stretnú s Košicami, 
s Doprastavom a Slovanom 
Bratislava. Humeník

7. kolo: Liptovský Miku-
láš – Košice 5:3, Trenčín - Du-
najská Streda 5,5:2,5, Dubnica 
nad Váhom – Modra 4,5:3,5, 
Doprastav Bratislava – Du-
najov 5:3, Slovan Bratislava – 
Čadca 4,5:3,5.

ŠK Prievidza - MŠK KdV 
Kežmarok 6:2 (Mrva 0, Ve-
lička 0, Mazúr 0, Druska 0,5, 
E. Hagara 0,5, Bednár  0,5, L. 
Tropp 0, F. Tropp 0,5).

8. kolo: Prievidze - Koši-
ce 2,5:5,5, Trenčín - Modra 
4,5:3,5, Dubnica n/V – Dun. 
Streda 1,5:6,5, Doprastav Bra-
tislava - Čadca 4:4, Slovan 
Bratislava - Dunajov 4:4.

Lipt. Mikuláš - MŠK KdV 
Kežmarok 4:4 (Mrva 0,5, Ve-
lička 0,5, Mazúr 0,5, Druska 
1, E. Hagara 1, Bednár 0, L. 
Tropp 0, F. Tropp 0,5).

Šachisti priviezli bod goval to výhrou Druska. Za sta-
vu 4:3 pre nás, som informoval 
hráča na 7. šach., že potrebu-
jeme remízu, aby zápas bol pre 
nás úspešný. Myslím si, že remí-
zu mohol uhájiť, ale on v snahe 
o výhru nakoniec prehral ( viď. 
http://sach.web.csprint.sk/skl11/
skl8/). Takže konečný výsledok 
4:4, hrá viac pre Liptov. 

V zóne zostupu je 6. druž-
stiev, takže posledné trojkolo bu-
de veľmi zaujímavé.
1. Košice  8  43,0  21 
2. Slovan BA  8  38,0  18 
3. Čadca  8  33,5  14 
4. Trenčín  8  33,0  13 
5. Dun. Streda  8  33,5  12 
6. Dunajov  8  31,5  11 
7. Lipt. Mikuláš  8  32,0  9 
8. Doprastav BA  8  29,0  9 
9. Kežmarok  8  29,0  8 
10. Dubnica n/V  8  25,0  7 
11. Prievidza  8  29,0  5 
12. Modra  8  27,5  5

Tréner František Tropp: 
Po odovzdaní súpisiek v Prie-
vidzi, bolo jasné, že Prievidza 
začala záchranárske práce, prá-
ve v našom zápase. Po troch ho-
dinách hry sme na 1. šachovnici 
boli horší, na ostatných šachov-
niciach prebiehali tuhé boje. Pri 
prvej časovej kontrole prišli naše 
prehry na 1., 7. a neskôr aj na 2. 
šach. V časovke ešte bola ukon-
čená partia na 5. šach. remízou. 
Tieto straty sme nedokázali do-
behnúť, a súper dotiahol zápas 
do víťazného konca.

V nedeľu na Liptove, podľa 
môjho názoru nás čakala najsil-
nejšia zostava súpera. Očakával 
som vyrovnaný zápas. Po dvoch 
remízach (2.a 3. šach.) prišla vý-
hra E. Hagaru ml., neskôr pri-
budli remízy na 1. a 8. šach., po-
tom prehrala naša 7. šach., kori-

Muži úspešní doma, kadeti neuspeli v Poprade
Druholigoví basketbalis-

ti Kežmarku odohrali 16. a 17. 
kolo druhej ligy mužov, keď 
doma privítali družstvo Hu-
menného a následne odohrali 
zápas v Krompachoch. 

V stretnutí proti M-BAS-
KET Humenné už od začiat-
ku predvádzali jednoduchý 
basketbal, založený na dobrej 
obrane s rýchlym prechodom 
do útoku. Hostia, ktorí prišli 

v oslabenej zostave, na toto 
nenašli protizbraň, a tak do-
máci pomerne jednoducho a 
vysoko zvíťazili. 

V súboji na palubovke 
DASTETu Krompachy si kež-
marskí basketbalisti chce-
li vylepšiť svoje bodové kon-
to, avšak favorizovaný do-
máci celok žiadnu drámu ne-
pripustil a od začiatku bol 
pánom na ihrisku. 

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – M-BASKET Humen-
né 99:60, DASTET Krompa-
chy – Kežmarok 89:69.

Výsledky Východoslo-
venského pohára kadetov: 
BKM Poprad-Svit B – Kežma-
rok 66:47 a 70:42, Kežmarok – 
TYDAM Košice 53:95 a 46:104.

Výsledky súťaže starších 
minižiakov: AC LB Sp. Nová 
Ves – Kežmarok 74:16, 96:16.
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži športová hala 18. 2., 19.30 h Kežmarok – UVL Košice

Východoslov. pohár kadeti športová hala 25. 2., od 10.30 h Kežmarok – Michalovce

Hokejbal

príprava seniori hokejbalový štadión 18. 2., 13.00 h Kežmarok – Prešov

extraliga seniori hokejbalový štadión 25. 2., 13.00 h Kežmarok – Žiar n/H

extraliga seniori hokejbalový štadión 25. 2., 11.00 h Kežmarok – Nitra

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 19. 2., 10.00 h Severka KK A – Margecany B

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 26. 2., 10.00 h Fortuna KK – Vet. Poprad

III. liga muži ZŠ Nižná brána 26. 2., 10.00 h Severka KK A – Rožňava C

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 19. 2., 10.00 h Severka KK D – Sp. Bystré

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 26. 2., 10.00 h Severka KK D – Sp. Štvrtok

Volejbal

extraliga ženy športová hala 18. 2., 17.00 h Kežmarok – UKF Nitra

extraliga ženy športová hala 25. 2., 17.00 h Kežmarok – Žiar n/H

1. liga muži športová hala 18. 2., od 11.00 h Kežmarok – Košice

M-SR oblasť východ kadetky športová hala 19. 2. od 10.00 h Kežmarok – Sp. N. Ves

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala Extraliga volejbalistiek. 
Kežmarčanky po dvoch do-
mácich veľmi dôležitých ví-
ťazstvách nad Žiarom a Žili-
nou ťahali v ďalších dvoch za 
kratší koniec. Nestačili nie-
len na UKF Nitra, ale v der-
by zápase ani na Spišskú No-
vú Ves a ani u lídra tabuľky, 
v Pezinku.

Zdá sa, že rozhodujúce zá-
pasy čakajú Kežmarčanky v 
posledných dvoch kolách zá-
kladnej časti, kedy privítajú 
na svojej palubovke družstvo 
zo Žiaru nad Hronom a v po-
slednom kole cestujú do Žili-
ny (3. 3. 2012).

22. kolo: UKF Nitra - Žiar 

nad Hronom 3:1 (-22, 12, 22, 
15), Spiš. N. Ves - Bratislava 
3:1 (15, 13, -19, 16), Pezinok - 
Žilina 3:1 (18, -23, 14, 15).

Kežmarok - COP Nitra 1:3 
(17, -14, -13, -19)

23. kolo: Žiar nad Hro-
nom - Bratislava 0:3 (-14, -19, 
-23), COP Nitra - Pezinok 1:3 
(23, -17, -20, -19), Žilina - UKF 
Nitra 0:3 (-16, -21, -22).

Kežmarok - Spišská Nová 
Ves 0:3 (-13, -17, -19)

24. kolo: UKF Nitra - COP 
Nitra 3:2 (-20, 24, 19, -19, 9), 
Spišská Nová Ves - Žiar nad 
Hronom 3:0 (16, 16, 19), Brati-
slava - Žilina 3:0 (18, 16, 25).

Pezinok - Kežmarok 3:0 
(8, 14, 18)

Kežmarčanky stále na barážovej priečke

1. Pezinok  24  70:20  66 
2. Bratislava  24  63:27  55 
3. Spiš. N. Ves  24  57:28  51 
4. UKF Nitra  24  48:37  42 
5. COP Nitra  24  43:52  30 
6. Žiar n/H  24  38:55  27 
7. Kežmarok  24  17:64    9 
8. Žilina  24  15:68    8

Muži, I. liga 
Prvá liga skupina Východ 

volejbalistov pokračovala 
ďalšími zápasmi.

Sobrance - Kežmarok 3:0 
(13, 24, 21), 3:0 (13, 18, 17). 
Kežmarok - Humenné B 1:3 
(-14,18,-15,-16), 0:3 (-11,-12,-13).
1. Vranov  24  68:15  63
2. Stropkov  24  62:20  59
3. Humenné B  24  48:37  41
4. Revúca  24  44:50  34

5. Sobrance  24  39:47  32
6. Kežmarok  24  23:66  12
7. Košice  24  17:66  11

Kadetky, Majstrovstvá ob-
lasti - Východ

Kežmarok - Prešov 3:0 (20, 
22, 18), 0:3 (-15, -9, -19), Kež-
marok - Michalovce 3:0 (12, 
12, 16), 3:0 (15, 16, 11).

Humeník
1. Snina  22  66:0  66
2. Spiš. N. Ves  22  57:19  54
3. Humenné  22  51:23  48
4. TU Košice  22  52:25  47
5. KOM Košice  22  45:32  39
6. Prešov  22  34:39  30
7. Kežmarok  22  28:44  25
8. Vranov  22  16:54  12
9. Giraltovce  22  10:58    9
10. Michalovce 22  1:66    0


