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NovinyKEŽMAROK
Číslo: 5 Ročník: XX. 14. marec 2012      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

MsKS pozýva

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Adrenalín, dokonalá jazda a vzrušenie. Zažite aj vy pocit víťazstva s novým vozidlom ŠKODA Fabia. Teraz v bohatej výbave 
a s cenovým zvýhodnením od 1 500 € až do 2 000 €. Platí na vybrané modely pri využití značkového financovania. 
Viac informácií získate u autorizovaných predajcov ŠKODA. 
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 
4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto.

S nami vždy zvíťazíte 
ŠKODA Fabia s cenovým zvýhodnením 
od 1 500 € až do 2 000 €   

tom mieste! Celkovo z okre-
su Kežmarok kandidovalo až 
23 kandidátov, z toho sedem 
priamo z mesta Kežmarok.

Do slovenského parlamentu 
sa nakoniec dostalo šesť poli-
tických strán: SMER-SD (44,41 
%), KDH (8,82 %), OĽaNO (8,55 
%), MOST-HÍD (6,89 %), SDKÚ-
-DS (6,09 %) a SaS (5,88 %). 

V okrese Kežmarok výsled-
ky volieb skončili takto (uvá-
dzame iba strany, ktoré získali 
nad 5 percent.: SMER-SD 42,45, 
KDH 16,24, OĽaNO 10,13, SD-
KÚ-DS 5,88, ĽSNS 5,86 %.

V meste Kežmarok výsled-
ky volieb skončili takto (uvá-

Kežmarok má po 14. rokoch 
poslanca v národnej rade

V sobotu 10. marca 2012 sa uskutočnili na Slovensku Voľ-
by do Národnej rady Slovenskej republiky. O priazeň voli-
čov sa v nich uchádzalo až 26 politických strán. Účasť voli-
čov dosiahla 59,11 %. V parlamente bude mať zastúpenie aj 
mesto Kežmarok, keď za stranu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezá-
vislé osobnosti bol zvolený Kežmarčan, riaditeľ hospicu v 
Ľubici, Štefan Kuffa. 

dzame iba strany, ktoré zís-
kali nad 5 percent.: SMER-
-SD 37,65, KDH 14,05, OĽaNO 
13,02, SDKÚ-DS 7,26, SaS 5,86, 
ĽSNS 5,24 %. 

V meste Kežmarok sa zú-
častnilo volieb 7 241 voličov, 
čo je 55,59 percentá účasť vo 
voľbách. Z toho počet plat-
ných hlasov bol 7 181.        (ph) 

Jednou z plánovaných in-
vestícií mesta Kežmarok je aj 
úprava vstupu na bezbariéro-
vý  a oprava a zateplenie fa-
sády na budove polikliniky v 
Kežmarku.

Nedávno vymenené ok-
ná za plastové a úpravy soci-
álnych zariadení boli prvé z 
aktivít na budove, v ktorej sa 

Vstup a fasáda by sa mali 
urobiť súčasne

dnes okrem súkromných am-
bulancií nachádza aj Oddele-
nie dlhodobo chorých nemoc-
nice Dr. V. Alexandra v Kež-
marku.

Vlaňajšia plánovaná opra-
va chátrajúcej fasády sa ne-
uskutočnila pre nedostatok 

23.3. 2012 (piatok), 19.00 h
THE PARANOID

Koncert mladej rock/screamo kapely  
v Mestskom kultúrnom stredisku
The Paranoid je mladá rock/screamo 

kapela pochádzajúca zo Šurian. V r. 2011 
sa stali víťazmi česko-slovenskej súťaže 
kapiel Starter.

PhDr. Štefan Kuffa získal 
celkovo až 23 470 prednost-
ných hlasov a na kandidátke 
strany skončil celkovo na pia-
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Politická strana Počet platných 
hlasov Podiel Slovensko okres KK mesto 

KK   

1. Zelení 7 860 0,30 0,61 0,26

2. Kresťanskodemokratické hnutie 225 361 8,82 16,24 14,05

3. Strana demokratickej ľavice 4 844 0,18 0,22 0,27

4. Slovenská národná strana 116 420 4,55 3,03 3,31

5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 218 537 8,55 10,13 13,02

6. Sloboda a Solidarita 150 266 5,88 3,63 5,86

7. PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 10 604 0,41 0,41 0,45

8. NÁŠ KRAJ 4 859 0,19 0,07 0,02

9. Strana zelených 10 832 0,42 0,56 0,26

10. Ľudová strana Naše Slovensko 40 460 1,58 5,86 5,24

11. SMER - sociálna demokracia 1 134 280 44,41 42,45 37,65 

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 33 155 1,29 1,05 1,65  

13. Národ a Spravodlivosť - naša strana 16 234 0,63 0,43 0,43

14. Komunistická strana Slovenska 18 583 0,72 0,43 0,66

15. Strana Rómskej únie na Slovensku 2 891 0,11 0,39 0,00

16. MOST - HÍD 176 088 6,89 1,59 2,33

17. 99 % - občiansky hlas 40 488 1,58 2,01 2,38  

18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 23 772 0,93 1,51 0,33

19. Strana +1 Hlas 779 0,03 0,01 0,00

20. Robíme to pre deti - SF 8 908 0,34 0,31 0,51

21. Obyčajní ľudia 4 320 0,16 0,25 0,37

22. Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS 155 744 6,09 5,88 7,26

23. Strana občanov Slovenska 3 836 0,15 0,39 1,10

24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 109 483 4,28 0,05 0,09

25. Strana Slobodné Slovo - Nory Mojsejovej 31 159 1,22 2,17 2,32

26. Strana živnostníkov Slovenska 3 963 0,15 0,17 0,05 

Výsledky volieb do NR SR – Slovensko, okres, mesto

Je tu marec a s ním aj Sve-
tový deň obličiek a firma 
DIALCORP t.j. dialyzačné 
stredisko a nefrologická am-
bulancia, bude znova šíriť 
osvetu v našom meste.

Ani tento rok sme neza-
budli a znova chceme pokra-
čovať v úspešnej každoroč-
nej akcii čo sa týka  PREVEN-
CIE OCHORENÍ OBLIČIEK a 
MERANIE TLAKU KRVI ve-
rejnosti.

V novembri 2011 DIAL-
CORP oslávil 5. výročie 
úspešného pôsobenia v tom-
to regióne, čo mnohí z vás po-
strehli aj z programu vysiela-
nia Kežmarskej televízie. To-
to malé výročie sme dôstojne 
oslávili vedecko-pracovnou 

schôdzou v spolupráci so Slo-
venskou lekárskou spoloč-
nosťou a Spolkom lekárov v 
Kežmarku.

Tento rok bude zase 
trošku zaujímavejší, lebo 
v tento deň t.j. 15. 3. 2012 bu-
de na našom stredisku DEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ 
a všetci, čo budete mať záu-
jem, môžete si dať na nefro-
logickej ambulancii vyšet-
riť moč, zmerať tam  aj krv-
ný tlak a zároveň si pozrieť 
naše dialyzačné pracovisko, 
ktoré je na vysokej odbor-
nej a technickej úrovni. SR-
DEČNE VŠETKÝCH POZÝ-
VAME a osobitne príbuz-
ných našich dialyzovaných 
pacientov. 

Vieme, že nemáte čas na-
vštíviť Vášho lekára a dať si 
premerať krvný tlak! 

Aj my zdravotníci sa sprá-
vame k svojmu zdraviu ne-
zodpovedne! 

Práve preto tu budeme 
v tento deň pre VÁS a krvný 
tlak Vám odmeriame!

Tak nezabudnite, že 15. 
3. 2012 v dopoludňajších ho-
dinách zase budú po celom 
meste rozostavané stánky 
a označené stanovištia, kde 
fundovaní pracovníci budú 
merať krvný tlak.

O rozmiestnení stánkov 
Vás budeme včas informovať 
v podobe pútavých plagátov 
a aj prostredníctvom K TV.

Samozrejme, že bude po 

Svetový deň obličiek v Kežmarku – 15. marec 2012 meste krúžiť aj „moto hliad-
ka“, ktorá bude merať krvné 
tlaky vo výrobných podni-
koch, počas prevádzky.

Ak máte záujem a chcete 
si rozšíriť vedomosti o funk-
cii obličiek, tak Vás v tento 
deň  pozývame v odpoludňaj-
ších hodinách o 14.00 hod. do 
reštaurácie LEGENDA, kde sa 
bude konať vedecko-pracov-
ná schôdza s odbornými té-
mami zameranými  na WKD 
– Svetový deň obličiek.

Tešíme sa, že tak ako po mi-
nulé roky, aj tento rok, v hoj-
nom počte prídete a využije-
te možnosť, aby ste zistili, aký 
máte KRVNÝ TLAK a urobili 
niečo pre svoje zdravie!

Mája Bílá
Vrchná sestra strediska 

DIALCORP
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Vstup a fasáda by sa 
mali urobiť spolu

financií v mestskej pokladni. 
Peniaze, ktoré však boli na re-
konštrukciu určené, spolu s 
peniazmi na plánované opra-
vy na tento rok,  by mali slú-
žiť na svoj pôvodný zámer v 
tomto roku.

„Ak všetko pôjde podľa plá-
nu, v najbližších mesiacoch by 
mal byť vypracovaný projekt a 
prebehnúť verejná súťaž na do-
dávateľa a do jesene by sa malo 

začať s rekonštrukciou fasády a 
popri tom aj s vybudovaním bez-
bariérového vstupu do polikli-
niky," povedala pre Noviny 
KEŽMAROK Ing. Agáta Pe-
rignáthová, vedúca oddelenia 
majetkovoprávneho a správy 
majetku   MsÚ v Kežmarku.

Rekonštrukcia vstupu je 
plánovaná na sumu 10 000 € a 
rekonštrukcia fasády, ktorá z 
času na čas dopadne na chod-
ník, by mala predstavovať su-
mu 140 000 €. T/F-AdriSatury-

Ďakujem všetkým členom vo-
lebnej komisie volebného okrs-
ku č. 1 Kežmarok za zodpovedný 
a profesionálny prístup k práci 
vo volebnej komisii počas celého 
dňa, no najmä počas sčítavania 
hlasov.               Zapisovateľka

„Príprava volieb začala prak-
ticky po vydaní rozhodnutia 
predsedu parlamentu o predčas-
nom konaní volieb. Činnosť mes-
ta začala vyhlásením volebných 
okrskov, cez prípravu plagátova-
cích miest, doplnenie voličských 
zoznamov, oznámení voličom o 
mieste a čase konania volieb. Ná-
sledne boli zriadené okrskové vo-
lebné komisie, zabezpečovali sme 
dotlač oznámení o mieste a čase 
konania volieb, zasielanie pod-
kladov pre voľbu poštou zo za-
hraničia, vydávanie voličských 
preukazov,“ povedal pre no-
viny Kežmarok Ing. Ladislav 
Faix. Činnosť mestského úra-
du pred voľbami pokračova-
la v zabezpečení materiálno-

-technického zabezpečenia 
volebných miestností a toho, 
za akých podmienok vlast-
níci a správcovia poskytnú 
svoje priestory pre voľby. Sú-
bežne sa konali pracovné po-
rady zapisovateľov okrsko-
vých komisií. Medzi posled-
né práce patrilo vypracova-
nie podkladov a vyplatenie 
odmien a stravného pre všet-
kých členov okrskových ko-
misií, ktoré pracovali na voľ-
bách v Kežmarku v trinás-
tich okrskoch. O tom, že pl-
né ruky práce mali nielen 
členovia okrskových komisií 
ale aj obvodná volebná komi-
sia svedčia aj ďalšie slová L. 
Faixa:„Po ukončení volieb ma-

Príprava volieb sa začala už vlani v októbri
Predčasné parlamentné voľby majú mestá a obce na Slo-

vensku už za sebou. Znamenali nielen to, že si občania 
mohli v sobotu 10. marca 2012 slobodne zvoliť, kto povedie 
túto krajinu nasledujúce štyri roky. Pre samotné mestá bo-
li voľby aj otázkou riadenia mnohých súvisiacich aktivít na 
úrovni samospráv. O voľbách ako takých v meste Kežmarok 
sme sa pozhovárali s Ing. Ladislavom Faixom, prednostom 
Mestského úradu v Kežmarku.

Príprava volieb na úrovni mesta znamenala aj prácu s množstvom 
dokumentov, zmlúv, oznamov a v neposlednom rade aj triedenie balí-
kov s hlasovacími lístkami pre jednotlivé politické strany.
lo mesto na starosti prevzatie 
dokumentácie volieb od okrsko-
vých komisií pre archiváciu a po-
zbieranie materiálu z volebných 
miestností a ich spätnú úpravu. 
Posledné odovzdanie materiálov 
z okrsku sa uskutočnilo v nedeľu 
ráno o 6.30 h. Predsedovia a za-
pisovatelia okrskových voleb-
ných komisií však čakali na pre-
vzatie zápisníc na obvodnej vo-
lebnej komisii až päť hodín“.

Zaujímalo nás tiež, koľko 
občanov požiadalo o vydanie 
voličského preukazu a ako je 
možné hodnotiť priebeh vo-
lieb v jednotlivých okrskoch:

„Vo voličských zoznamoch 
pre voľby bolo zapísaných 12 
995 voličov, 330 voličom boli za-

slané alebo odovzdané voličské 
preukazy a 25 požiadali o voľ-
bu poštou. Z nášho pohľadu pre-
behli voľby bez najmenších prob-
lémov“.

V kežmarských okrskoch 
odovzdalo svoj platný hlas 
celkovo 7 181 voličov.

T/F Adriana Saturyová

Prokuratúra je už presťahovaná
Dňom 12. marca 2012 je Okresná prokuratúra SR v Kežmarku 

presťahovaná a funkčná na novej adrese. Už ju nehľadajte na ul. Mu-
čeníkov, ale na Michalskej ulici (objekt bývalého vojenského útvaru 
Kežmarok).

Kontakty na Okresnú prokuratúru v Kežmarku: tel. 052/452 51 
15, fax 052/452 51 50, E-mail: podatelna.opkk@genpro.gov.sk, adre-
sa: Okresná prokuratúra Kežmarok, Michalská ul. 2493/8A, Kežma-
rok. Úradné hodiny: 7.30 – 15.30 pondelok až piatok (12.00 – 12.30 
je obedňajšia prestávka).                                                      Humeník
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V dňoch 7. až 11. marca 
2012 sa konal už po 46. krát 
medzinárodný workshop 
cestovného ruchu ITB Ber-
lin 2012. Partnerskou kraji-
nou veľtrhu 2012 bol Egypt. 
Veľtrh tohto roku navštívilo 
11 000 vystavovateľov zo 187 
krajín z celého sveta, ktorí 
sa prezentovali v  26 halách 
a nechýbalo ani Slovensko. 
V národnej expozícii Sloven-
ska sa spolu so SACR prezen-
tovalo 11 vystavovateľských 
subjektov – mestá, obce, re-
gióny, ubytovacie zariadenia 
a Historické hotely Sloven-
ska ku ktorým patrí aj Ho-
tel Hviezdoslav***+ v Kež-
marku. Zástupcovia toh-
to hotela prezentovali na 
veľtrhu nielen toto zariade-
nie, ale aj mesto Kežmarok 
a  celý podtatranský región. 
Hotel v spolupráci s ďalším 
historickým hotelom Ban-
kov v Košiciach vypracoval 
spoločný produkt cestovné-
ho ruchu pod názvom „Príď 
a poznaj krásy východného 
Slovenska“ Tatry - Kežma-
rok - Pieniny – Košice – To-
kaj, tento produkt ponúka 
návštevníkom zážitok, zába-
vu, históriu, športové vyži-
tie a  kulinárium slovenskej 
kuchyne. Propagovali sme 

v  ňom nepriamo už aj no-
vú OOCR Tatry – Spiš –Pie-
niny, pretože v balíkoch slu-
žieb sme ponúkali jednotlivé 
destinácie a možnosti oddy-
chu, poznania, zábavy, špor-
tu a  adrenalínu okrem uby-
tovania a stravovania či well-
ness v uvedených hoteloch.O 
tento produkt, s potešením 
môžeme konštatovať, bol zo 
strany touroperátorov cel-
kom slušný záujem a podob-
ne i verejnosť, hlavne nemec-
ká a česká, sa zaujímala o tú-
to ponuku. Škoda len, že aj 
samotné mesto sa na takom-
to podujatí nezúčastnilo le-
bo o  Kežmarok ako desti-
náciu bol mimoriadny záu-
jem a my sme nemali dosta-
tok propagačného materiálu 
o meste. Navštívili nás aj ne-
meckí návštevníci, ktorí naše 
mesto už poznajú a, žiaľ, nás 
aj  kritizovali, že naše krás-
ne pamiatky nie sú otvorené 
tak, aby si ich mohli okrem 
hradu pozrieť počas návšte-
vy. Spolu s ďalšími sloven-
skými subjektmi absolvova-
li zástupcovia hotela viace-
ré pracovné rokovania so za-
hraničnými partnermi.

V 1. večer veľtrhu uspo-
riadala SACR „Slovenský ve-
čer“ pre viac ako 200 odbor-

Kežmarok na ITB Berlin 2012

ných partnerov. Popri roko-
vaniach mali partneri mož-
nosť degustovať aj slovenské 
špeciality, ochutnať kvalitné 
slovenské vína, spoznať na-
šu kultúru či započúvať sa 
do tónov Zlatých huslí alebo 
sa pobaviť pri veľmi zaujíma-
vej hudbe skupiny Silvayov-
cov z  Košíc. Na projekt Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
– Košice 2013 upozornili Ko-
šičania aj vydarenou projek-
ciou virtuálnych cieľov Slo-
venska. Celkovo však stánok 
Slovenska nepropagoval naj-
dôležitejšie dominanty našej 
krajiny, čo bolo na škodu ve-
ci a pôsobil tak trochu čierno 
bielym dojmom oproti stán-
ku Českej republiky alebo 
Slovinska.

Slovensko predstavilo na 
veľtrhu spoločný produkt 
cestovného ruchu spolu s po-
dunajskými štátmi (Nemec-
kom, Srbskom, Bulharskom 
a Rumunskom) pod názvom 
„Dunaj rozviruje hladinu“. 

Súčasťou veľtrhu boli aj kon-
ferencie a semináre na kto-
rých sa zúčastnilo 14 000 od-
borníkov z rôznych krajín 
a 250 prednášajúcich z ob-
lasti turizmu, hospodár-
stva a politiky pod názvom 
ITB Kongres 2012. Témou 
stretnutia zástupcov Sveto-
vej organizácie CR UNWTO 
a Európskej komisie CR ETC 
ako aj zástupcov minister-
stiev a národných organizá-
cií CR bol Cestovný ruch ako 
silný ekonomický a  rozvojo-
vý fenomén národného hos-
podárstva.

Súčasťou celého veľtr-
hu bol aj bohatý kultúrny 
program, ktorý bol prehliad-
kou kultúry rôznych krajín 
sveta a aj samotní návštevníci 
sa mohli doňho zapájať. Bola 
to pestrá zmes tipov na tohto-
ročnú dovolenku z 1. ruky 
a na báze osobného zážitku. 
Pre nás osobne to tiež bol zá-
žitok a nová skúsenosť.

Ing. Martina Benková

Dňa 22. marca 2012 sa 
uskutoční riadne zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku. Jedným z bodov 
rokovania má byť aj návrh, 
ktorý predkladá MsÚ v Kež-
marku, na znovuvytvorenie 
redakčnej rady Novín Kežma-
rok a Kežmarskej televízie „s 
cieľom podporiť a zlepšiť ich 
činnosť zriadením Redakčnej 
rady, ktorá by zabezpečovala 
ich monitorovanie a hodnote-
nie pre dosahovanie ich dob-
rej úrovne a vyváženosti.“

Navrhované zloženie re-
dakčnej rady:

Predseda: Ing. Eleonóra 
Levická, poslankyňa

Členovia: Phdr. Igor Kre-
dátus, poslanec; Ing. Erika 
Cintulová, riaditeľka Kež-
marského múzea- za komi-
siu kultúry; Mgr. Gabriela 
Kantorková, riaditeľka MsKS 
- za zamestnávateľa Kežmar-
ských novín; Ing. Gabrie-
la Bodnárová, vedúca odd. 
RRaCR MsÚ v Kežmarku - za 
zamestnávateľa KTV.           (r)

Súčasná výstava v mestskej výstavnej sieni Barónka pozýva mi-
lovníkov výtvarného umenia do sveta krásy duše pohľadom na au-
torovu tvorbu. Krajinky, zátišia, abstraktné stvárnenie kompozícií, 
ale aj netradične prítomné ikebany prezentujú tvorbu Jána Kollá-
ra, člena klubu popradských výtvarníkov, ktorý vystavuje v mest-
skej galérii Barónka. Výstavu popretkávanú aj pestrou paletou pou-
žitých techník si môžete pozrieť do konca marca. 

T/F-AdriSatury-

V Barónke vystavuje Ján Kollár
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KUP
ÓN

Zľava 15 % z nákupu po 
predložení tohto kupónu

MOZAIKA

Celý tento týždeň bude na 
slovenských cestách zvýšená 
kontrola dodržiavania povin-
nosti a bezpečnosti v autách. 
Ak nehazardujete so životom 
a zdravím seba i svojich spo-
lujazdcov, polícia vás nepre-
kvapí. V opačnom prípade si 
dajte pozor na hliadky na ces-
tách.

„Policajný zbor od začiat-
ku tohto roka k 9. marcu eviduje 
2 334 dopravných nehôd, o 377 
nehôd menej ako v rovnakom 
období v minulom roku (2 711). 
Pri tohtoročných nehodách bo-
lo usmrtených 40 osôb, čo je o 11 
menej ako v minulom roku (51) 
v rovnakom období,“ povedal 
pre noviny KEŽMAROK  
hovorca krajského riaditeľ-
stva policajného zboru v Pre-
šove Daniel Džobanik. Podľa 
jeho slov budú policajti kon-
trolovať, či osoby sediace na 

Spomínam si, ako svojho 
času, v lete, ležal na chodní-
ku chlapík. Neďaleko knižni-
ce, oproti pred predajňou. Ľu-
dia išli nevšímavo, kým sa pri 
mužovi nepristavil lekár. A sna-
žil sa zistiť, čo sa stalo. „Spity 
za bieleho dňa!“- dali mu odbor-
nú informáciu okoloidúci, ktorí 
sa pristavili zrejme skôr pre di-
vadlo, než s úmyslom pomôcť. 
Našťastie lekár zhodnotil situá-
ciu rýchlo. Muž nebol opitý, od-
padol. Onedlho prifrčala sanitka 
a pacienta odviezla. 

Je najľahšie odsúdiť, či „diag-
nostikovať“ človeka z prvého 
dojmu, ale nie vždy prvý dojem 
odráža realitu. Niekedy o nič nej-
de, ale ak ide o zdravie a iné váž-
ne veci, nestačí len jedno mrknu-
tie očkom bez toho, aby sme sa 
zaujímali o podstatu veci.

Tak nejak to vyzeralo aj v po-
sledných týždňoch, pred voľ-
bami. Niektorí vsadili na prvý 
dojem, iní išli do hlbších úvah 
a štúdií politických strán. Ško-
da len, že ich máme na Sloven-
sku ako maku, mnohé hlasy sa 
zbytočne rozplynuli ako kvap-
ka v mori. Respektíve, škoda, že 
mnohí dali naopak – iba na prvý 
dojem. Podľa toho, ako vyzera-
li politické billboardy a ako do-
padli voľby však usudzujem, že 
posmešky, slogany a sľuby sa už 
nenosia. Víťazné politické strany 
sa držali jednej vety – presne tej, 
ktorú počuli u ľudí. Darmo bol 
na niektorých billboardoch poli-
cajný mickey mouse vtipne na-
kreslený, darmo sme čítali o Eu-
rópskej únii, darmo mali niektoré 
politické strany dobré myšlienky, 
užitočné snahy a pred voľbami 
pomenovali veci pravým menom. 
Nepomohlo im to. Lebo mnohým 
stranám nepomohli ani ich pred-
sedovia. Svojim „ja“ stiahli so 
sebou aj „my“. Ale nevadí, Slo-
vač má svojich problémov dosť, 
na voľby zabudneme čo nevi-
dieť - už na benzínke, keď bu-
deme rátať, či máme na benzín, 
koľko dáme za nákup, ako dlho 
budeme čakať na odborné vyšet-
renie a podobne. Klasické prob-
lémy, ktoré ľudí trápia oddávna 
bez ohľadu na to, kto je „hore“. 
Škoda len, že nepoužité hlasova-
cie lístky sa zničili. Aspoň deti 
v škôlkach mohli mať papiere na 
kreslenie...                        -Adri-

Mať bezpečnostné pásy v aute, znamená vedieť 
ich aj (správne) použiť a nepovažovať ich len za de-
koráciu auta.                                     Foto: internet

Pozor na kontrolu, pripútajte sa
sedadle povinne vybavenom 
bezpečnostným pásom ho 
počas jazdy používajú. Oso-
ba sediaca na sedadle povin-
ne vybavenom bezpečnost-
ným pásom alebo iným zadr-
žiavacím zariadením je totiž 
povinná ho použiť. Taktiež 
budú kontroly zamerané na 
používa n ie 
detských se-
dačiak, „pod-
sedákov“ a 
to, či sú deti 
správne pri-
pútané. Ak 
sa na sedadle 
vozidla vy-
b a v e n o m 
bezpečnost-
ným pásom 
pr e prav u j e 
dieťa s výš-
kou menšou 
než 150 cm, 

musí byť toto sedadlo vyba-
vené detským zadržiavacím 
zariadením. Akcia sa usku-
toční na celom území Sloven-
ska a bude zameraná na kon-
trolu používania všetkých 
bezpečnostných pásov na se-
dadlách povinne vybavených 
týmito pásmi.    -AdriSatury- 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
Mestský úrad v Kežmarku
Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku
Spravbytherm s. r. o. 
Technické služby mesta Kežmarok
Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok
Hospodárenie s financiami mesta Kežmarok
Kvalita životného prostredia (zeleň)
Doprava v meste (cesty, chodníky, križovatky)
Rekonštrukcia zimného štadióna 
Výstavba detských ihrísk
Výstavba športovísk
Parkovacie plochy na sídliskách
Chov domácich a hospodárskych zvierat v meste
Iné (napíšte konkrétne)

NAŠA ANKETA
Noviny Kežmarok pripravili pre svo-

jich čitateľov v spolupráci s firmou ZIP 
SPORT anketu, pri ktorej môžu piati zú-
častnení získať hodnotné športové dopln-
ky alebo oblečenie, ktoré venoval partner 
ankety. Zaujíma nás, ktoré témy by čitate-
lia na stránkach novín radi videli častej-

šie, resp. ktorým témam by sa mali podľa 
čitateľov venovať Noviny Kežmarok čas-
tejšie. V tabuľke prosíme krížikom za-
značiť maximálne päť tém. Najpreferova-
nejšie výsledky ankety budú smerodajné 
pri tvorbe ďalších článkov k najžiadanej-
ším témam.

Anketové lístky prosíme doručiť, alebo odpovede mailom zaslať na adresu redakcie do 
konca marca. Vyhodnotenie ankety sa  uskutoční v mesiaci apríl.                            Redakcia

Nová predajňa so športovým oblečením 

Hlavné námestie 18, Kežmarok
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Lyžiari brázdiaci zasneže-
né svahy mimo vyznačených 
zjazdoviek ničia v Tatran-
skom národnom parku mla-
dé stromčeky. Pohybom na 
lyžiach či snowboardoch po-
škodzujú najmä ich vrcholce. 
Takto poškodené stromčeky 
v lete ľahšie napádajú škodco-
via a hubové ochorenia. Stra-
tou jednoročného prírastku 
sa odďaľuje ich úspešné od-
rastanie z dosahu buriny či 
zveri a tým sa odďaľuje aj ich 

schopnosť plnohodnotne pl-
niť všetky spoločnosťou po-
žadované funkcie. 

Štátne lesy TANAPu 
v spolupráci s prevádzkova-
teľom zjazdových tratí v Tat-
ranskej Lomnici už dohodli 
spôsob a umiestnenie ďalších 
mechanických zábran v tých 
najcitlivejších lokalitách. 
Popri zjazdových tratiach 
v smere zo Štartu do Tatran-
skej Lomnice budú na zákaz 
pohybu mimo vyznačených 

zjazdoviek lyžiarov upozor-
ňovať  aj informačné tabule 
s piktogramom „STOP“. 

V prípade nerešpektova-
nia usmernení zo strany ly-
žiarov Štátne lesy TANAPu 
nevylučujú v zmysle záko-
na o lesoch aj represívny po-
stup s využitím inštitútu les-
nej stráže od slovného upo-
zornenia až po finančný po-
stih. Pokuta v tomto prípade 
môže byť až 66,00 eur. Pria-
mo v teréne sa budú najmä 

v predmetnej lokalite pohy-
bovať členovia lesnej stráže. 
Aj tieto kroky zo strany Štát-
nych lesov TANAPu vedú 
k tomu, aby nedochádzalo k 
poškodzovaniu mladých les-
ných porastov v kalamitnom 
území a v čo najkratšom čase 
tu vyrástol plne funkčný les. 
Toto upozornenie platí samo-
zrejme aj v okolí ostatných ly-
žiarskych areálov na území 
Tatranského národného par-
ku.                                 TANAP

Lyžiari ničia v národnom parku mladé stromčeky

Zber semennej suroviny 
drevín v uznaných semen-
ných zdrojoch Štátnych le-
sov TANAPu v tejto zbero-
vej sezóne skončil. Nazbiera-
lo sa viac ako 2 000 kilogra-
mov šišiek smreka, smrekovca 
a borovice, takmer tisíc kilo-
gramov semena buka, javora 
a bresta a približne sedem ki-

logramov šištíc jelše. Keďže v 
území Tatranského národné-
ho parku sa môžu vysádzať 
sadenice vypestované výluč-
ne zo semien pôvodných dru-
hov drevín vyrastajúcich v je-
ho území, budúce generácie 
pôvodných tatranských dre-
vín tak vďaka dostatočnému 
množstvu získanej semennej 

Priechodnosť na červe-
no značenom turistickom 
chodníku v Prielome Dunaj-
ca v Pieninskom národnom 
parku je na štyroch úsekoch 
čiastočne obmedzená. Dôvo-
dom je približne dvadsať la-
vín, ktoré pri oteplení pada-
jú na chodník. „Sú to lavíny 
plné snehu, kamenia a častí po-
lámaných stromov. Úseky, ktoré 
boli zasypané, sme na šírku jed-
ného metra odkopali tak, aby bo-
li priechodné. Turistov však upo-
zorňujeme na ľad, ktorý je na 
tých úsekoch turistického chod-
níka medzi Červeným Klášto-

rom a Lesnicou, z ktorých po mi-
nulotýždňových dažďoch zmi-
zol sneh,“ hovorí Peter Gállik, 
vedúci ochranného obvodu 
Červený Kláštor Štátnych le-
sov TANAPu.

Zľadovatené sú značko-
vané turistické chodníky aj 
v Tatranskom národnom par-
ku. „Vzhľadom na vývoj poča-
sia, kedy sú v noci teploty pod 
bodom mrazu a počas dňa sa 
výrazne oteplí, sú zľadovate-
né všetky turistické chodníky,“ 
upozorňuje vedúci Strediska 
terénnych služieb Štátnych 
lesov TANAPu Dominik Mi-

Turistické chodníky v Pieninách 
a Tatrách sú zľadovatené

chalík. Zároveň odporúča tu-
ristom, aby sa na túru do Ta-
tier vybrali vo vhodnej tre-
kingovej obuvi a zobrali so 

sebou paličky. Tí, ktorí plá-
nujú túry k vysokohorským 
chatám, by si mali pribaliť aj 
stúpacie mačky.          TANAP

Šišky drevín sú pozbierané, potomstvo stromov tak bude zabezpečené
suroviny zostanú zachované. 
Preto reprodukčný materiál, 
či už semeno alebo semenná 
surovina (šišky), tak ihlična-
tých ako aj listnatých drevín 
pochádza výlučne z uzna-
ných zdrojov reprodukčného 
materiálu lesných drevín a z 
umelo založených semenných 
sadov, ktoré „slúžia na zachova-
nie genofondu na mieste, kde sa 
populácia pôvodných vzácnych 
drevín vyskytuje prirodzene,“ 
vysvetľuje Ján Marhefka z od-
boru starostlivosti o lesy Štát-
nych lesov TANAPu.  

Štátne lesy TANAPu venu-
jú osobitnú pozornosť semen-
ným sadom, ktoré boli za-
kladané ako účelové výsad-
by klonov alebo potomstiev 
výberových stromov. Jeden 
z najstarších sadov je v Tatran-
skej Javorine. Ešte donedávna 
bol tento semenný sad zdro-
jom semennej suroviny boro-

vice limbovej. V súčasnosti je-
ho úlohu prevzal podstatne 
mladší semenný sad Brahlie 
na Podbanskom. V semen-
nom sade Mlynčeky v Tatran-
ských Matliaroch Štátne lesy 
TANAPu pestujú smrek oby-
čajný, v semennom sade Fľak 
smrekovec opadavý. Na les-
ných pozemkoch v pôsobnos-
ti ochranného obvodu Smo-
kovce sa nachádzajú dva se-
menné sady. V semennom sa-
de Burich, ktorý bol založený 
v roku 1975, sa pestuje smre-
kovec opadavý. Druhým se-
menným sadom je Poš. Bol za-
ložený v roku 1986 a pestuje sa 
v ňom borovica lesná. Zberom 
semennej suroviny zabezpe-
čujú Štátne lesy TANAPu jej 
dostatok potrebný na obno-
vu lesov v Tatranskom národ-
nom parku v lokalitách, kde 
nie je dostatok prirodzeného 
zmladenia.                   TANAP
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Colný úrad Prešov dáva do 
pozornosti  podnikateľským 
subjektom skutočnosť, že dňa 1. 
januára 2012 nadobudol účinnosť 
zákon č. 530/2011 z 30. novem-
bra 2011 o spotrebnej dani z al-
koholických nápojov. Tento zá-
kon bol už aj novelizovaný a to 
zákonom č. 69/2012  z 1. februá-
ra 2012 s účinnosťou od 1. mar-
ca 2012.  

Zákon o alkoholických nápo-
joch nahradil predchádzajúce 3 
zákony, ktoré samostatne upra-
vovali spotrebnú daň z liehu, 
spotrebnú daň z vína a spotreb-
nú daň z piva a  súhrnne už rie-
ši problematiku zdaňovania al-
koholických nápojov (na území 
SR), ich výroby, monitorovania 
pohybu, zábezpeky na daň a po-
dobne.

Koncepčne úplne novým spô-
sobom upravuje problematiku 
zdaňovania jednotlivých druhov 
alkoholických nápojov. Ustano-
vuje  jednotnú sadzbu spotreb-
nej dane na alkoholický nápoj, 
pričom sadzba dane na jednotli-
vé druhy alkoholického nápoja, t. 
j. víno, lieh a pivo, zohľadňuje ob-
sah alkoholu v konečnom výrob-
ku. Cieľom zavedenia tohto systé-
mu bolo vytvorenie takej štruk-
túry zdaňovania jednotlivých 
alkoholických nápojov, ktorá by 
zohľadňovala všetky aspekty 
vplývajúce na ich výrobu, spraco-
vanie, distribúciu a spotrebu.  

Pri liehu bol zachovaný rovna-
ký spôsob výpočtu spotrebnej da-
ne, no u piva a vína došlo k zásad-
ným zmenám. Doterajší spôsob 
vyjadrenia koncentrácie piva v 
stupňoch Plato sa mení na percen-
to objemu skutočného obsahu al-
koholu v hotovom výrobku. Spô-
sob výpočtu účinný od 1.1.2012 
už bol z dôvodu spresnenia a jed-
noznačnosti vyjadrenia percenta 
objemu skutočného alkoholu v pi-
ve novelizovaný a to s účinnos-
ťou od 1.3.2012 a príklady výpoč-
tu sú zverejnené na stránke www.
financnasprava.sk.

Čo sa týka spotrebnej da-
ne z vína, v tomto prípade doš-
lo  k rozčleneniu predmetu dane 
na hroznové víno a na fermen-
tované nápoje. Na fermentova-
né nápoje bola s účinnosťou od 
1.1. 2012 zavedená sadzba dane, 
no v zmysle novely zákona, účin-
nej od 1.3.2012, sa budú zdaňovať 
len šumivé fermentované nápoje 

a tiché fermentované nápoje os-
tanú s nulovou sadzbou dane 
rovnako ako tiché víno.

Zákon  o  alkoholických  ná-
pojoch  už  zohľadňuje  aj prija-
tie nového procesného predpisu, 
ktorým je zákon

č. 563/2009 Z. z. o  správe da-
ní (daňový poriadok)  a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov ako aj nového kompetenč-
ného zákona pre oblasť daňovej 
a colnej správy, ktorými dochá-
dza k zavŕšeniu prvej fázy refor-
my daňovej a colnej správy.  Úče-
lom tejto reformy je zjednotiť vý-
ber daní, cla a poistných odvo-
dov a zmeniť daňovú a colnú 
správu tak, aby bola efektívnej-
šia v zmysle zníženia vlastných 
nákladov, účinnejšia z pohľadu 
výberu štátnych príjmov a záro-
veň proklientsky orientovaná, s 
cieľom zjednodušenia procesov 
a odstránenia nadbytočnej byro-
kracie a záťaže na strane povin-
ného subjektu, no predovšetkým 
pripravená na prevzatie úlohy 
miesta zjednoteného výberu da-
ní a cla. 

Zmeny v zákone boli vykona-
né takým spôsobom, aby sa za-
bezpečila ich konformita s novo-
prijatým právnym rámcom upra-
vujúcim správu daní, ako aj s no-
vou štruktúrou daňovej a colnej 
správy.

Prechodné ustanovenia záko-
na o spotrebnej dani z alkoholic-
kých nápojov umožňujú plynulé 
preklopenie už existujúcich re-
gistrácií a evidencií bez potre-
by vydávania nových. Tak na-
príklad v prípade, že bolo práv-
nickej osobe alebo fyzickej osobe 
vydané povolenie alebo ak bola 
právnická osoba alebo fyzická 
osoba registrovaná, alebo evido-
vaná podľa príslušného zákona 
o spotrebnej dani účinného do 
31. decembra 2011, považuje sa 
toto povolenie, registrácia alebo 
zaradenie do evidencie za vyda-
né podľa predpisu účinného od 
1. januára 2012.

V prípade, že konanie o žia-
dosti o registráciu a vydanie po-
volenia alebo o registráciu a za-
radenie do evidencie podľa prí-
slušného zákona o spotrebnej 
dani účinného do 31. decembra 
2011 nebolo právoplatne ukon-
čené, colný úrad posúdi túto žia-
dosť a vydá povolenie alebo za-
registruje a zaradí do evidencie 

podľa predpisu účinného od 1. 
januára 2012.

Prechodné ustanovenia k 
úpravám týkajúcich sa alkoho-
lických nápojov, ktorými sú lieh, 
víno a pivo upravujú aj systém 
zložených zábezpek a to nasle-
dovne:

(1) Prevádzkovateľ daňové-
ho skladu, ktorý má zloženú zá-
bezpeku na daň podľa § 18 zá-
kona č. 104/2004 Z. z. účinného 
do 31. augusta 2012, § 24 zákona 
č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. 
augusta 2012 alebo § 19 zákona č. 
107/2004 Z. z. účinného do 31. au-
gusta 2012, je povinný do 31. au-
gusta 2012 zložiť zábezpeku na 
daň vo výške dane pripadajúcej 
na priemerné mesačné množstvo 
alkoholického nápoja, ktoré uvie-
dol do daňového voľného obehu 
za obdobie 12 po sebe nasledujú-
cich kalendárnych mesiacov, pri-
čom do výšky zábezpeky na daň 
sa započíta aj daň pripadajúca na 
množstvo alkoholického nápoja, 
ktoré uviedol do daňového voľ-
ného obehu na účely oslobodené 
od dane.  Povinnosť podľa pred-
chádzajúcej vety sa nevzťahu-
je na prevádzkovateľa daňového 
skladu, ktorým je podnik na vý-
robu vína a medziproduktu ale-
bo sklad vína a medziproduktu, 
ak tento prevádzkovateľ daňo-
vého skladu vyrába, spracováva, 
prijíma, skladuje alebo odosiela 
výlučne tiché víno.

(2) Ak colný úrad upustil od 
zábezpeky na daň prevádzkova-
teľovi daňového skladu, podniku 
na výrobu vína podľa § 18 zákona 
č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. 
augusta 2012, prevádzkovateľo-
vi daňového skladu, podniku na 
výrobu liehu, podľa § 24 zákona 
č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. 
augusta 2012 alebo prevádzkova-
teľovi daňového skladu, podniku 
na výrobu piva, podľa § 19 záko-
na č. 107/2004 Z. z. účinného do 
31. augusta 2012, ktorý chce, aby 
mu bolo povolené upustenie od 
zábezpeky podľa § 16 účinného 
od 1. septembra 2012, je povinný 
požiadať colný úrad najneskôr do 
30. júna 2012 o:

a) úplné upustenie od zábez-
peky, ak je prevádzkovateľ da-
ňového skladu daňovo spoľah-
livý najmenej 24 po sebe nasle-
dujúcich kalendárnych mesiacov 
pred podaním žiadosti o upuste-
nie od zábezpeky,

b) čiastočné upustenie od zá-
bezpeky vo výške 50 %, ak je 
prevádzkovateľ daňového skla-
du daňovo spoľahlivý najmenej 
12 po sebe nasledujúcich kalen-
dárnych mesiacov pred poda-
ním žiadosti o upustenie od zá-
bezpeky.

V súvislosti so zábezpekami je 
potrebné upozorniť daňové sub-
jekty aj  na skutočnosť, že právnic-
ká alebo fyzická osoba – podnika-
teľ, ktorá nezaplatí daň v lehote 
splatnosti ustanovenej zákonom 
a colný úrad použije na úhradu 
dane zábezpeku na daň sa dopus-
tí správneho deliktu, za ktorý jej 
colný úrad uloží pokutu vo výš-
ke 20% z čiastky, ktorá bola použi-
tá zo zábezpeky na daň na úhradu 
dane, najmenej však 100 €.

Po novom je v zákone upra-
vený aj systém vratiek dane. Da-
ňové subjekty si vzniknutý ná-
rok už nemôžu uplatňovať  žia-
dosťou o vrátenie dane, nakoľko 
nový vzor daňového priznania a 
dodatočného daňového prizna-
nia k spotrebnej dani z alkoho-
lických nápojov ustanovený Vy-
hláškou MF SR č. 539/2011 Z. z. 
účinnou od 1.januára 2012 to už 
neumožňuje.  Nárok na vrátenie 
dane si môžu uplatniť daňovým 
priznaním alebo dodatočným 
daňovým priznaním. 

V rámci zrušovacích usta-
novení boli okrem zákona č. 
105/2004 Z. z. o spotrebnej dani 
z liehu ( s výnimkou ustanove-
ní, ktorým bola predlžená účin-
nosť)  zrušené aj Vyhláška MF SR 
č. 202/2004 Z. z. o povolených de-
naturačných prostriedkoch, ich 
ustanovených množstvách na de-
naturáciu liehu, o požiadavkách 
na denaturáciu liehu a manipu-
láciu s denaturovaným liehom, o 
požiadavkách na jeho vlastnosti a 
o určenom účele použitia denatu-
rovaného liehu, ktorú nahradila 
Vyhláška MF SR č. 538/2011 Z. z. 
a Vyhláška MF SR č. 226/2004 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnos-
ti o požiadavkách na usporiada-
nie technologických zariadení na 
výrobu, spracovanie, skladovanie 
a prepravu liehu, kontrole množ-
stva liehu, zisťovaní zásob liehu a 
o spôsobe vedenia evidencie lie-
hu, ktorú nahradila Vyhláška 
MF SR č. 537/2011 Z. z.

mjr. Ing. Renáta Kravcová, 
hovorkyňa Colného úradu  

Prešov

Colný úrad upozorňuje podnikateľov
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA, 

Hlavné námestie 46 
Ján KOLLÁR – výber  

z tvorby (kresby-maľby)
6. 3. – 30. 3. 2012
Galéria u anjela

Starý trh 53
Dušan Mravec

ZÁTIŠIA
Výstava potrvá do 15. 3. 2012.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Nowy Targ, Kežmarok na 
starej fotografii 

Organizátori: MsKS 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. 3. 2012. 23.03.2012-18.00h23.03.2012-18.00h

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     galéria u anjela, starý trh 53, kezmarok, www.galeriauanjela.sk

BASTARDI 2 - 16. - 18. ma-
rec (pia – ne), 19.00, české zne-
nie, 2,20 €, MN-12. Česká drá-
ma.  

TINTINOVE DOB-
RODRUŽSTVÁ - 17. - 18. ma-
rec (so – ne), 17.00, 2 €, slo-
venský dabing, MP. Americ-
ký animovano-hraný dob-
rodružný film. 

L E P Š Í 
SVET - 19. ma-
rec (po), 19.00, 

FILMOVÝ KLUB, 2 €/1,50 €, ti-
tulky, MN-15. Dánsko-Švédska 
psychlogická dráma.

Príbeh dvoch rodín, ktorých 
osudy sa náhodne spoja vďaka 
priateľstvu ich dvoch dospieva-
júcich synov. Elias, ktorého otec 
pracuje ako lekár v Afrike a práve 
prežíva manželskú krízu, je šika-
novaný v škole, zatiaľ čo Chris-
tian, ktorý sa rozhodne ho brá-
niť, sa do mesta prisťahoval s ot-
com po nedávnej smrti matky. 
Film rieši zdanlivo jasné etic-
ké otázky pomsty a násilia s ňou 
spojeným.

JANA EYROVÁ - 20. - 21. 
marec (ut, st), 19.00, 2 €, titul-
ky, MN-12. Anglický roman-
tický film.

Hrdinka, ktorá neprestáva in-
špirovať generácie čitateľov a di-
vákov po celom svete, si teraz 
vďaka novému a odvážnemu fil-
movému spracovaniu režiséra 
nachádza cestu k novej generácii. 

KONTRABAND - 23. - 25. 
marec (pia – ne), 19.00, 2,30 €, 
titulky, MN-15. Americký tri-
ler. Vitajte v podsvetí. 

D R U H Ý 
SVET - 26. 
marec (po), 

19.00, FILMOVÝ KLUB, titul-
ky, 2 €, MN-15. Francúzska 
dráma. 

POLNOC V PARÍŽI - 27. - 
28. marec (ut, st), 19.00, 2 €, ti-
tulky, MN-15.  Americko-Špa-
nielska romantická komédia. 

Mladý pár, ktorý sa má na je-
seň zosobášiť, prichádza s jej rodič-
mi do Paríža. Gil je neznámy spiso-
vateľ, ktorý miluje Paríž a chcel by 
sa sem po svatbe presťahovať. Inez 
na rozdiel od neho jeho romantickú 
predstavu nezdieľa a nemyslí si, že 
toto mesto bolo v 20. rokoch minu-
lého storočia rajom všetkých umel-
cov a zlatým vekom zároveň. 

25. 3. 2012 (nedeľa) o 16.00 h
ŽABIA  PRINCEZNA 
- rozprávka v podaní   

Divadla PORTÁL z Prešova
o princovej ceste k stratenej  
korune, na ktorej mu žaba  

Elvíra pripraví nečakané úlohy
v MsKS

26. 3. 2012 (pondelok) o 19.00 h
NA KOHO  

TO SLOVO PADNE
- komédia Gábora Görgeya, 
hrajú protagonisti Divadla 

ASTORKA Bratislava:
Marián Miezga, Vladimír  
Kobielsky, Lukáš Latinák,
Róbert Jakab, Juraj Kemka

v MsKS
27. 3. 2012 (utorok)  

o 8.30, 9.45 a 11.15 h
TERRA MAGICA  

FANTASTICA
- výchovný koncert spájajúci 

v sebe pálčivé témy  
diskriminácie, zla  

a šikanovania človeka  
človekom s bezohľadnosťou 

aj vo vzťahu k prírode.
v MsKS

31. 3. 2012  (sobota) o 10.00 h
Z TATRANSKÉHO  

PRAMEŇA
- regionálna postupová súťaž 

hudobného folklóru
v MsKS
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Svoje myšlienky predsta-
vitelia združenia prezentova-
li vo štvrtok 23. februára 2012 
v Spišskej Sobote, na pracov-
nej konferencii inšpirovanú 
140. výročím úmrtia Johan-
na Georga Rainera, zaklada-
teľa kúpeľníctva v Smokovci. 
Pri príležitosti tejto konferen-
cie sa uskutočnil aj pietny akt 
kladenia vencov na hrob tejto 
podtatranskej osobnosti.

Nominované osobnosti, 

ktoré môže navrhnúť hocikto, 
by mal byť rodákom z niekto-
rého nášho mesta alebo ob-
ce (podtatranská oblasť), jej 
činnosť je zviazaná s regió-
nom. Môže to byť z oblasti ve-
dy, hospodárstva, verejného 
života, umelec, alebo športo-
vec. Návrhy osobnosti druhé-
ho tisícročia (od roku 1000 do 
roku 2000) pošlite na adresu 
miki.argalac@stonline.sk do 
15. marca 2012.        Humeník

Navrhnite osobnosti 
druhého tisícročia
Takúto možnosť ponúka občianske združenie Brokoff Po-

prad, ktorá si dáva za cieľ zmapovať osobnosti druhého tisíc-
ročia v regióne pod Tatrami.

žiakov 9. a 5. ročníkov základných škôl,  
ich rodičov, učiteľov  a širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Podujatie sa uskutoční 22. marca 2012 

v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod.  
v budove školy a získate na ňom  

 aktuálne informácie o štúdiu na našej škole.

Súčasťou podujatia je projektový deň 

OLYMPIZMUS  
A OLYMPIJSKÉ ŠPORTY

Naši študenti pre vás pripravia pútavé prezentácie 
projektov na vybrané olympijské témy.

Tešíme sa na vás!

Obvodná poľovnícka ko-
mora a okresná organizácia 
Slovenského poľovníckeho 
zväzu v Kežmarku organi-
zuje chovateľskú prehliadku 
trofejí ulovených v poľovníc-
kej sezóne 2011/2012, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 25. 3. – 28. 
3. 2012 v Kežmarku v priesto-

roch ÚPSVaR (Lipa). Otvore-
nie výstavy pre verejnosť bu-
de 25. 3. 2012 o 10.00 hod. a 
výstava potrvá do 17.00 hod., 
v ďalších dňoch a to 26. – 27. 
3. 2012 od 8.00 – 17.00 hod. a 
28. 3. 2012 od 8.00 – 14.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.
(opk)

Chovateľská prehliadka

           Riaditeľstvo školy, pedagogický zbor a študenti   

                               Gymnázia P. O. Hviezdoslava  v Kežmarku 

 

  

 

pozývajú žiakov 9. a 5. ročníkov základných škôl, ich rodičov, učiteľov  

a širokú verejnosť na  

 

DEŇ   OTVORENÝCH   DVERÍ 
 
 

Podujatie sa uskutoční 22. marca 2012  

v čase od 8,30 hod. do 15,00 hod. v budove školy a získate na ňom   

 aktuálne informácie o štúdiu na našej škole. 

 

 

Súčasťou podujatia je projektový deň  

 
 

OLYMPIZMUS A OLYMPIJSKÉ ŠPORTY 

 

Naši študenti pre Vás pripravia pútavé prezentácie  projektov  

na vybrané olympijské témy. 

 

Tešíme sa na Vás  ! 

Riaditeľstvo školy,  
pedagogický zbor  

a študenti  
Gymnázia  

P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku

pozývajú

Únia žien Slovenska 
Okresná organizácia Kežma-
rok v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom v Kež-
marku uskutočnila 21. 2. 2012 
recitačnú súťaž v prednese 
poézie a prózy žien a diev-
čat 45. ročník Vansovej Lom-
ničky.

V kategórii do 25 rokov bo-
li vyhodnotené Nikola Kaňu-
ková, Lenka Boháčová, Lucia 
Imrichová a Laura Kuželová. 
Na krajskú súťaž v Humen-
nom postúpila v poézii Niko-

la Kaňuková a v próze Lenka 
Boháčová. Z kategórie nad 25 
rokov na krajskú súťaž postú-
pili Darina Cveková a Helena 
Pivovarová.

Poďakovanie prítomným 
za príjemný umelecký záži-
tok patrí všetkým súťažiacim.

ÚŽS OO Kežmarok

45. ročník Vansovej Lomničky

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01  Kežmarok  

052/449 21 35 info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk
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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.

Hotelová akadémia Ot-
ta Brucknera usporiadala 
dňa 6. marca 2012 Deň otvo-
rených dverí. Jeho súčasťou 
bol aj Medzinárodný deň tu-
ristických sprievodcov ces-
tovného ruchu s pestrým 
programom. Pre študentov 
odboru manažment regio-
nálneho cestovného ruchu 
boli pripravené zaujímavé 
besedy pod vedením zástup-
kyne Agentúry pre rozvoj 
cestovného ruchu v Tatrách 
pani Ing. Bibiany Dzurillo-
vej a nestora slovenskej gas-
tronómie a cestovného ruchu 
pána Ing. Františka Odložilí-

ka. Nasledovali prezentácie 
pani Ing. Gabriely Bodnáro-
vej, vedúcej oddelenia regi-
onálneho rozvoja a cestov-
ného ruchu MsÚ Kežmarok 
a pána PhDr. Jaroslava Švor-
ca z Tatranskej horskej služ-
by. Súčasťou poslednej spo-
mínanej prezentácie bola aj 
krátka vedomostná súťaž. Ví-
ťazky Mezovská, Hudáčková 
a Stolárová zo IV.D vyhra-
li knižné publikácie, ktoré 
do súťaže venovala Hotelová 
akadémia a pán Švorc. Svoje 
prezentácie predniesli aj na-
ši študenti. Po týchto prezen-
táciách študenti III.D triedy 

Medzinárodný deň turistických sprievodcov v hotelovke

Slovenský 
vodohospodársky podnik, 
š. p. Banská Štiavnica
Odštepný závod Košice
Správa Povodia Dunajca 

a Popradu Poprad
oznamujú

širokej verejnosti 
(majiteľom studní), 
že pri príležitosti 

Svetového dňa vody 
vykoná

bezplatnú analýzu 
obsahu dusičnanov 
v osobne prinesených 

vzorkách vôd.  
Pre analýzu je 

potrebné priniesť  
100 ml vzorky vody.

Príjem vzoriek 
bude 27. marca 2012 

v Kežmarku na 
Huncovskej ulici 1 

(Obvodný úrad 
životného prostredia) 

v čase  
od 8.00 do 12.00 hod. 

sprevádzali žiakov po vybra-
ných kultúrnych pamiatkach 
mesta Kežmarok.

Sme radi, že sa naša ško-
la aj v tomto roku zapojila do 
spomínaného dňa sprievod-
cov a roz-
šírila tak 
p o v e d o -
mie o ces-
tovnom ru-
chu a jeho 
význame v 
priestoroch 
školy aj mi-
mo nej.

Dominika 
Šťastná
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Zdravie je jednou z najdô-
ležitejších ľudských hodnôt a 
jedným zo základných pred-
pokladov šťastného a tvorivé-
ho života jednotlivcov i celej 
spoločnosti. Pacient má prá-
vo na ohľaduplnú, odbornú 
zdravotnú starostlivosť, vy-
konávanú so zreteľom na jeho 
ľudskú dôstojnosť.

Ambulantní lekári pova-
žujú zdravie, rovnosť v po-
skytovaní zdravotnej starost-
livosti a dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti za základné 
práva každého občana, po-
trebné pre plnohodnotný a 
zmysluplný život. 

Z tohto dôvodu vznik-
la „Podtatranská výzva 
ambulantných lekárov“ a 
Program ochrany ambu-
lantnej zdravotnej starost-
livosti v nadväznosti na 
schválené zvýšenie platov le-
károv v ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, sestier a pô-
rodných asistentiek. Schvá-
lené nesystémové zákonné 
ustanovenie, bez finančné-
ho krytia, výrazne naštrbilo 
vzťahy medzi lekármi a ses-
trami v ambulanciách, čoho 
priamym následkom je ohro-
zenie poskytovania zdravot-
nej starostlivosti lege artis v 
ambulanciách. V médiách sú 
prezentované dezinformá-
cie, ktoré vzniknutý problém 
ešte negatívne podnecujú. 
Snahou tejto výzvy je pome-
novať veci správnym menom 
a nájsť spoločné riešenia. 
Ako členovia stavovskej or-
ganizácie a profesijných or-
ganizácií plne podporujeme 
závery mimoriadneho ro-
kovania Rady Slovenskej le-
kárskej komory zo 6. marca 
2012, ktorá schválila text lis-

tu ambulantných lekárov po-
slancom NR SR.

Týmto listom lekári požia-
dajú o odloženie účinnosti 
zákona 62/2012 Z.z. až do za-
bezpečenia finančného kry-
tia zvýšených nákladov, spo-
jených so zvyšovaním platov 
sestier.

Súčasne sa aktívne pripo-
jíme do realizácie uznesenia 
mimoriadnej Rady Sloven-
skej lekárskej komory, ktorá 
rozhodla o začatí podpisova-
nia deklarácie o pripravenosti 
lekárov podať žiadosť o poza-
stavenie Povolenia na posky-
tovanie zdravotnej starostli-
vosti z dôvodu nedostatku fi-
nančných prostriedkov. Ve-
rejnosť budeme informovať o 
vzniknutej situácii plagátom 
pre pacientov v čakárňach s 
mottom: „Kto sa o vás posta-
rá, ak zatvoríme toto zdravot-
nícke zariadenie?“

Lekári v ambulanciách 
primárneho kontaktu vypra-
covali nový plán realizácie 
úloh Programu ochrany am-
bulantnej zdravotnej sta-
rostlivosti na obdobie rokov 
2012 – 2014. Program upra-
vuje opatrenia v niekoľkých 
kľúčových oblastiach, kto-
rých cieľom je postupné zlep-
šovanie ambulantnej zdra-
votnej starostlivosti na prin-
cípe systémového prístupu k 
ošetrujúcemu zdravotnícke-
mu personálu (lekár, sestra).

Plán realizácie úloh 
programu obsahuje aktivity 
zamerané na tieto body: 

1. Upevňovanie dôvery 
občanov k poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti, hu-
manizácia prístupu zdravot-
níkov k pacientom, čo však 
predpokladá aj adekvátne 

VÝZVA KOMPETENTNÝM NA POSKYTNUTIE FINANČNÉHO KRYTIA PRE AMBULANTNÚ SFÉRU

Podtatranská výzva ambulantných lekárov

zlepšenie ohodnotenia prá-
ce ambulantných lekárov a 
sestier.

2. Zdravotne poisťovne sa 
nesmú zbaviť zodpovednos-
ti za zabezpečenie prístupu 
k adekvátnej zdravotnej sta-
rostlivosti pre všetkých obča-
nov. Rozsah tejto starostlivos-
ti musí definovať zákon a v 
tomto rozsahu musí byť zdra-
votná starostlivosť financo-
vaná z verejného zdravotné-
ho poistenia. Zisk môžu zdra-
votné poisťovne vykazovať 
až po riadnej úhrade poskyt-
nutej zdravotnej starostlivosti 
všetkým zdravotníckym za-
riadeniam.

3. Vytváranie podmie-
nok psychosociálnej pohody 
a ekonomickej istoty pre am-
bulantného lekára a sestru. 
Zrušenie Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivos-
ťou a rozdelenie časti kompe-
tencií na stavovské organizá-
cie a časti na MZ SR. Ušetrené 
prostriedky v objeme 0,5 % z 
výberu verejného zdravotné-
ho poistenia,

tzn. minimálne 20 mil. € 
použiť na financovanie am-
bulancií a nemocníc.

4. Zlepšenie podmienok 
pre prácu a sústavné vzdelá-
vanie zdravotníckeho perso-
nálu.

5. Prinavrátenie verejno-
právneho charakteru Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne.

6. Úlohou zdravotníctva je 
poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti verejnosti zo soli-
dárneho zdravotného poiste-

nia, a preto musí byť pod ve-
rejnou kontrolou. Zvýšenie 
odvodov zdravotného poiste-
nia za poistencov štátu na 5%.

7. Viaczdrojové financo-
vanie a odstránenie ekono-
mickej nestability systému 
pre lekárov prvého kontak-
tu, dofinancovanie primárne-
ho kontaktu a zabezpečenie 
primeraných prostriedkov na 
poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti občanom mimo or-
dinačných hodín v ambulan-
ciách ( Lekárska služba prvej 
pomoci, ďalej LSPP )

8. Zaviesť tzv. administra-
tívne poplatky za služby, kto-
ré nemajú priamy súvis s po-
skytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti, taktiež zreálniť 
spoluúčasť pacienta za ošet-
renie mimo ordinačných ho-
dín v ambulancii LSPP, alebo 
za výjazd lekára LSPP.

9. Štandardizovaním diag-
nostických a liečebných po-
stupov sa očakáva zlepšova-
nie kvality zdravotnej starost-
livosti v súlade s najnovšími 
výsledkami výskumu v ob-
lasti medicínskych vied a 
medicíny založenej na dôka-
zoch.

Táto výzva je adresovaná: 
Vláde Slovenskej republiky, 
Ministerstvu zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Zdra-
votným poisťovniam, Sloven-
skej lekárskej komore, Asoci-
ácii súkromných lekárov SR.

V Kežmarku, 8. marca 2012
Všeobecní ambulantní 
lekári podtatranského 

regiónu

Čo nového v racionálnej ATB terapii v ambulantnej pra-
xi, tak sa volal vedecký odborný seminár všeobecných leká-
rov pre dospelých, ktorý sa uskutočnil v hoteli Hviezdoslav 
vo štvrtok 8. marca 2012.

V rámci tohto seminára sa všeobecní lekári dotkli i aktu-
álnych tém. Či už aktuálnemu stavu rokovaní so zdravotný-
mi poisťovňami pri prezentácii koncepcie všeobecného le-
kárstva pre dospelých na Slovensku, ale aj uplatnenie no-
vého zákona o platoch zdravotných sestier, ktorý nadobúda 
účinnosť od 1. apríla 2012. Z rokovania všeobecných lekárov 
vzišla aj Podtatranská výzva ambulantných lekárov, ktorú 
uverejňujeme v plnom znení.
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PREDAJ 
Predám zemiaky po 20 eur, jač-

meň po 19 eur a koryto na zabíjačku za 
70 eur. Odvoz potrebný. Tel. 456 72 22,  
0949 82 77 10.  P-13/12

Predám 2-pedalové piano zn. Au-
gust Förster, málo používané. Tel. 456 
72 22, 0949 82 77 10.  P-14/12

Predám masážny stroj na chrb-
ticu a kĺby vo výbornom a zachova-
nom stave, málo používaný. Cena 
podľa dohody. Tel. 052/4467425. A-2/5

Predám štovradličný pluh PHX. 
Veľmi dobrý stav. Cena 800 eur. Tel.: 
0911/57 93 85.  T-2/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

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

MOTO
Hľadám garáž na prenájom v KK. 

0903 863 283.
Kúpim garáž v blízkosti sídliska 

Juh.0905 362 434.

INÉ
Spracovanie daňových priznaní, 

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

Obchodný priestor na prenájom 
hotel Legenda. 0910 342 524.

Prenájmem obchodný priestor 31 
m2 na Hviezdoslavovej 2 bez výkladu 
0905 290 520.

Ponúkam do prenájmu priestor 
5,8m x 2,6m. Vhodný ako kozmetic-
ký salón a pod. K dispozícii ihneď, na 
Hlavnom námestí v KK. Bližšie info: 

0905 217 765.
Psí salón v Kežmarku. Strihanie 

psov 8 €. Objednávky na tel. čísle: 
0908 254 427.                              A-3/5

Rekonštrukčné a maliarské práce, 
sadrokartón, obklady, omietky, vsta-
vané šatníky. Peter Reznický, tel. 0915 
144 177, 0911 177 144.  A-1/5

Predám detský bicykel, zvlhčo-
vač vzduchu, autochladničku a iné. 
Na kežmarskej burze 17. 3. 2012.

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám 3-izbový byt s balkónom 

v OV na ul. Petržalská (Juh). Cena do-
hodou. Tel. 0905 35 08 33.  P-2/12

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

Chcela by som sa touto 
cestou poďakovať celému in-
ternému oddeleniu Nemocni-
ce s poliklinikou v Kežmarku 
za príkladnú starostlivosť po-
čas mojej hospitalizácie. Mo-
ja vďaka patrí pánovi primá-
rovi, ošetrujúcim lekárom a 
lekárkam, sestričkám a po-
mocnému personálu za od-
bornosť, obetavosť a ľudský 
prístup k pacientom. Ešte raz 
ďakujem. 

Margita Novotná, 
Kežmarok

Odišiel tíško 
ako odchádza deň 
a v našich srdciach 
zostáva spomien-
ka len.

Dňa 17. 3. 2012 
si pripomenieme smutných 
20 rokov, čo nás náhle opustil 
náš manžel, otec a starý otec 
Ladislav VILK.

S úctou a láskou spomína 
blízka rodina.

Kto žije v srd-
ciach tých, kto-
rých opustil, ten 
nezomrel.

Dňa 25. mar-
ca 2012 si pripo-

menieme 5. výročie od úmr-
tia mojej milovanej mamky 
Márie HOLAZOVEJ, rod. 
Fiolkovej.

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína 
dcéra Jana, rodina a priate-
lia.

S úctou a lás-
kou spomíname 
na nášho syna, 
brata, manžela, 
otca a starého 
otca Herberta 

KOTSCHA, ktorý nás opustil 
20. marca pred 25-timi rokmi.

Ak ste ho poznali venujte 
mu spomienku.

Smútiaca rodina

FIRST MOMENT zľavy pokračujú až do 30 %...
Cestujte s nami  v roku 2012 a vyhrajte poukaz na dovolenku:

1. cena 750 € na Španielsko, alebo Turecko, alebo Egypt
2. cena 230 €
3. cena 150 €

4. cena ÚTECHY prísne tajná... ;-) 

U nás ste vždy vítaní :-) 
Cestovná agentúra  MARCO POLLO s.r.o.

Nájdete nás nad Pizzériou Clasica ul. Hviezdoslavova 2 na 
poschodí, tel. č. 052 452 3662, 0905 863 286, 0903 863 286

marcopollo@marcopollo.sk, www.marcopollo.sk

CESTUJTE s nami a vyhrajte... 
Sme tu pre Vás už 10 rokov... 

Poďte s nami cvičiť!
Máte viac ako 40 rokov a chcete cvičiť? Nemáte kde? Poď-

te k nám! 
Každý pondelok a štvrtok v budove gymnázia v Kežmar-

ku máme pravidelné kondičné cvičenia pre každého a bez 
vekovej hranice.                                                                          (pa) 

rómska pracujúca rodina. Platba náj-
mu vopred 0907 944 715.

Predám záhradu s chatkou na ka-
mennej bani o rozlohe 440 m2, zasta-
vana plocha 14 m2. Cena 17 000 eur. 
0911 884 199.

Predám stavebný pozemok na 
Kamennej bani, svahovitý, južný 
0905 290 520.

Dám do prenájmu trojizbový byt 
v Kežmarku 0904 270 880.

Dám do prenájmu dvojizbový byt 
v Kežmarku 0914 217 299.

Ponúkam na predaj 2-izbový byt 
v Kežmarku, sídlisko horný Juh. Cel-
ková plocha bytu je 58 m2. Nachádza 
sa na 5. podlaží z 8. Byt je čiastočne 
zrekonštruovaný, má plastové okná, 
novú kuch. linku, drevené podlahy, 
zasklený balkón, nové stierky. Byt má 
veľkú chodbu, priestrannú kuchyňu 
a nepriechodné izby. Zabezpečenie 
bezpečnostnými dverami. Cena do-
hodou. Tel.: 0918/48 54 63.  T-3/12

Predám 1-izbový byt v pôvod-
nom stave, Lanškrounská ul. tel. 0902 
62 78 81.  P-12/12

Predám priestranný tehlový 3-iz-
bový byt s balkónom v centre mes-
ta po kompletnej rekonštrukcii (no-
vé plastové okná,omietky, elektroin-
štalácie, vstavané skrine, kuchynskú 
linku so zabudovanými spotrebičmi. 
K bytu patrí špajza, 2 pivnice a ga-
ráž. Cena 61 000 eur + garáž. Tel. 0948  
29 97 11.  P-15/12

Predám 2-izbový tehlový byt v 
Kežmarku, ul. gen. Štefánika, po re-
konštrukcii, rozloha 60 m2 + pivnica, 
dobrá lokalita, cena 38 000 eur, do-
hoda pri rýchlom jednaní. Tel. 0902  
59 91 95.  P-16/12

Vezmem do prenájmu jedno ale-
bo dvojizbový byt, sme trojčlenná 
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Kadetky, Majstrovstvá oblasti 
- Východ

Kežmarok - Prešov 3:0 (20, 
22, 18), 0:3 (-15, -9, -19), Kežma-
rok - Spiš. N. Ves 1:3 (-22, -20, 
24, -18), 1:3 (18, -14, -22, -18). Hu-
menné jun. – Kežmarok kad. 
1:3 (-22, 15, -18, -21) a 3:2 (-20, 16, 
26, -24, 7).                                   ph
1. Snina  24  72:0  72
2. Sp. N. Ves  26  68:26  63
3. TU Košice  26  64:26 59
4. Humenné  26  56:34  50
5. KOM Košice  22  45:32  39
6. Prešov  26  45:44  39
7. Kežmarok  26  35:54  29
8. Vranov  26  19:64  15
9. Giraltovce  26  14:67  12
10. Michalovce  24    1:72    0

Druhá liga šachových 
družstiev pokračovala záve-
rečným dvojkolom.

TU Košice - MŠK KdV 
Kežmarok B 4:4 (L. Tropp 1, 
Andráš 1, F. Tropp 0,5, Tau-
ber 0,5, Lukáč 0, Hennel 0, O. 
Tropp 0, Šromovský 1). Veľké 
Kapušany - MŠK KdV Kež-
marok B 3,5:4,5 (L. Tropp 0, 
Andráš 0.5, F. Tropp 0, Tauber 
1, Lukáč 1, Hennel 0, O. Tropp 
1, Šromovský 1).                 (ph)

Konečná tabuľka
1. Stará Ľubovňa  11  66,5  33
2. Margecany  11  54,0  24
3. TU Košice C  11  46,5  20
4. MŠK Kežmarok B  11  44,5  18
5. Gelnica  11  43,0  16
6. TU Košice D  11  46,0  15
7. PŠK Prešov  11  39,5  15
8. PU Prešov  11  46,0  15
9. Tatran Prešov  11  42,0  14
10. Zborov  11  30,5    9
11. Veľké Kapušany  11  38,5    8
12. Akademici Košice  11  31,0    4

Záverečným kolom sa 
skončili boje v štvrtej lige ša-
chových družstiev. Družstvo 
MŠK KdV Kežmarok C v nej 
prehralo so Smižanmi 2,5:5,5. 
Za Kežmarok hrali: Grich 0,5, 
Gurčík 0,5, Grigľák 0, Burdí-
ček 0,5, Jakub Ferenčák 0, Ján 
Ferenčák 0,5, Šromovská 0, J. 
Šromovský ml. 0,5.               (th)

Konečná tabuľka IV. ligy
1. Levoča  10  57,0  28
2. Vernár  10  51,0  25
3. LS Poprad  10  56,5  22
4. Hranovnica  10  45,5  15
5. Lendak  10  43,0  15
6. Smižany  10  40,0  15
7. Spiš. Teplica  10  35,5  13
8. Kežmarok C  10  26,0    9
9. Gelnica  10  31,5    8
10. CVČ Poprad  10  25,0    6
11. Bijacovce  10  29,0    4

Kežmarok je vo 
forme

Úspešným šesťbodovým 
dvojkolom v prvý marcový 
víkend sa kežmarskí hokej-
balisti poriadne bodovo od-
razili a smerujú k útoku na 
dôležitú štvrtú priečku. Naj-
mä zápas so štvrtým muž-
stvom tabuľky, LG bratisla-
va bol dramatický, lebo ešte 
po dvoch tretinách Kežma-
rok prehrával 0:2. Dobrým 
kaučingom trénera Majer-
číka a nezlomnej vôle vo 
vlastné sily, však stretnutie 
otočili a pripísali si dôleži-
té tri body. Úspešné dvojko-
lo potvrdili aj o týždeň ne-
skôr, keď zdolali nebezpeč-
ný Žiar.

 
Kežmarok - Profis Bratislava 

7:0 (2:0, 1:0, 4:0)
Góly: 3. K. Jankura (Ma-

jer), 10. Svitana (K. Jankura, 
Jakubčo), 20. Oravec (Tep-
lický, Šlachtič), 36. Teplický 
(Oravec), 40. Svitana (Šlach-
tič), 42. Oravec (Kromka, Pa-
ločko), 42. Oravec (Teplický)

Vylúčení: 6:10, z toho 
Pöthe (Profis) na 10 mi. Pre-
silovky: 1:0. Strely: 38:10. Di-
váci: 100. 

Kežmarok - LG Bratislava 4:2 
(0:1, 0:1, 4:0)

Góly: 33. K. Jankura (Ma-
jer), 34. Paločko (Teplický), 
41. Paločko (Teplický), 43. 
Oravec (Šlachtič, Teplický) - 
12. Varga, 20. Hrabárik

Kežmarok – Žiar n/H 4:1 (1:1, 
2:0, 1:0)

Góly: 2. Knapik (Svita-
na, Paločko), 18. Sivaninec 
(Buc), 27. Teplický (Mikša), 
37. Teplický (Svitana, Kna-
pik) – 12. Považanec

Humeník
1. Nitra    19 95:32 51
2. Ružinov BA       20  93:41      51
3. Martin           19 76:44      38
4. LG BA                20 61:51      36
5. Kežmarok        19 74:52 32
6. Vrútky        20 67:62 32
7. Pov. Bystrica     18  48:50 27
8. Jokerit BA          20  59:82  23
9. Žilina                  20 52:78 22
10. L. Mikuláš  18 54:82 19
11. Pruské     20 50:87 18
12. N Žiar n/H   18 44:71 14
13. Profis BA   19  37:78 12

Dňa 25. 2. 2012 sa zúčast-
nili bodovacej súťaži Pegafun 
Dance Cup v Martine. 

Tomáš Slavkovský - Mar-
tina Kišková a obsadili v kat. 
Dospelých tr. C v ŠT tan-
coch 2. miesto a vytancova-
li si triedu B. To ich opráv-
ňovalo prihlásiť sa na MSR v 
ŠTT do Trnavy kde obsadili 
v kat. Mládež z 29. párov 22. 
miesto. V JUN.II.C si vytan-
coval Martin Zibura - Klára 
Purtzová 1. miesto v ŠT a 4. 
miesto v LAT D. Na MSR v ŠT 
tancoch obsadili semifinálo-
vé 11. miesto Marek Madeja 
- Lucia Hámorová obsadili v 
kat. JUN. II.D v ŠT 4. miesto v 

TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
finalisti MSR pre rok 2012

LAT 9. miesto.  
Dňa 10. 3.2012 na 

MSR v ŠTT tancoch 
v Trnave nás úspeš-
ne reprezentova-
li a finálové umiest-
nenia získali: v sú-
ťaži do 21 rokov  5. 
miesto Matej Made-
ja - Alena Reznická, 
v súťaži Mládež za 
účasti 29 párov obsa-
dili 6. miesto Marek 
Figlár - Sára Šimoňá-
ková (na fotografii). 

Ak zrekapitulu-
jeme MSR  2012 na-
ši reprezentanti zís-
kali: v januári 2012 
na MSR v l0 tancoch 

v Košiciach 3. miesto do 21 
rokov Matej Madeja - Alena 
Reznická, 6. miesto kat. Mlá-
dež Marek Figlár - Sára Šimo-
ňáková.

Vo februári 2012 na M-SR 
v LAT v Martine 5. miesto do 
21 rokov Matej Madeja - Ale-
na Reznická, semifinálové 12. 
miesto Marek Figlár - Sára Ši-
moňáková. 

V marci 2012 na M-SR v 
ŠT tancoch v Trnave obsadili 
5. miesto do 21 rokov  Matej 
Madeja - Alena Reznická, 6. 
miesto Mládež Marek Figlár 
- Sára Šimoňáková, 11. semifi-
nálove miesto JUN.II. Martin 
Zibura - Klára Purtzová. 

Všetkým reprezentantom 
TŠC TEMPO MŠK Kežmarok 
srdečne blahoželáme a želá-
me im veľa ďalších finálových 
umietnení na SLP a bodova-
cích súťažiach.

Gertrúda Scholtzová 
a ich rodičia
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Na pretekoch v obrovskom 
slalome sa zúčastnilo 33 prete-
károv, z ktorých bolo 31 lyžia-
rov a 4 snowboardisti Preteká-
rom  do rytmu a divákom k ná-
lade vyhrávala „Guroľsko mu-
zika Zbuje“ pod vedením Dana 
Dammera.  

Lyžovanie:
Víťazi kategórií - Predško-

láci:  Svorad Gemza (Kežma-
rok). Ml. žiačky: Viktória No-
votná (Spiš. St. Ves). Ml. žiaci:                                                    
1. Radoslav Novotný (Spiš. St. 
Ves). St. žiačky: Katarína Kost-
ková (DFS Kutníček). St. žia-
ci: 1. Peter Džima (Matiašovce). 

Ženy: Lívia Marková (Spiš. St. 
Ves). Juniori: Martin Kostka (Sp. 
Hanušovce). Muži: Matej Ruž-
baský (Kežmarok). Snowboard: 
Jozef Kostka (DFS Kutníček).

Účastníci vydareného pod-
ujatia si touto cestou dovoľujú 
poďakovať J. Gemzovi st. a D. 
Dammerovi za sponzorstvo pre-
tekov, ľudovej hudbe D. Damme-
ra za spríjemnenie atmosféry, ča-
someračom (Š. Gemza, R. Škára) 
a ostatným organizátorom (E. 
Gemzová, P. Gemzová, J. Gemza 
ml., M. Gemza, M. Ružbaský) za 
odvedenú obetavú prácu. 

Ing. S. Škára

Kapieľus cup
V sobotu dňa 3. 3. 2012 sa v lyžiarskom areáli Jozefa Gem-

zu „Pod Bufarkom“ v Spišských Hanušovciach uskutočnil 
jubilejný 10. ročník lyžiarskych pretekov „Kapieľus cup“.

Dňa 23. 2. 2012 pokračova-
la 2. kolom „Tatranská lyžiar-
ska liga“ za účasti 7 miest a ob-
cí (Poprad, Kežmarok, Vysoké 
Tatry, Zakopane, Ždiar, Len-
dak, Liptovská Teplička). Or-
ganizátorom bola obec Ždiar, 
Na pretekoch sa zúčastnilo 134 
pretekárov. 

Výsledky: Najml. žiačky (22 
pretekárok): 1. Grabowska (Za-
kopane) 41,01 s... Umiestne-
nie kežmarských pretekárok:  
6. Pažáková 43,35, 9. Pristačo-
vá, 44,80, 11. Patúšová 46,03 s. 
Najml. žiaci (22): 1. Ilavský (Po-
prad) 38,82,... 5. Uličný 42,11, 
6. Hrivík 42,93, 11. Wikarski 
45,92 s. Ml. žiačky (23): 1. Wa-
las (Zakopane) 39,95,... 3. Bičá-
rová 40,81, 5. Vojtašeková 41,89, 
10. Hozzová 44,11 s. Ml. žiaci 
(24): 1. Svocák (Ždiar) 39,58,... 
5. Modla 40,87, 7. Šiška 41,02, 
9. Patúš 41,53 s. St. žiačky (20): 
1. Banková (V. Tatry) 38,01,... 4. 

Matejková 40,27, 5. Ondrášiko-
vá 40,73, 14. Bachledová 51,65 s. 
St. žiaci (23): 1. Pavlák (Ždiar) 
37,01, 2. Pristač 37,29, 3.  Nagy 
37,39, 15. Lukas 41,97 s. (všetci 
Kežmarok).

Poradie miest-obcí po 2 ko-
lách: 1. Kežmarok 737, 2. Vy-
soké Tatry 705, 3. Ždiar 631, 4. 
Zakopane 621, 5. Poprad 526, 
6. Lendak 405, 7. Lipt. Teplič-
ka 104 b.

Kežmarskí pretekári si do-
voľujú aj touto cestou poďako-
vať mestu Kežmarok za finanč-
ný príspevok na úhradu nákla-
dov za dopravu, organizátorom 
- obci Ždiar za zvládnutie vý-
borných pretekov a za pohoste-
nie a občerstvenie, všetkým ro-
dinným príslušníkom (M. Le-
gutký st., I. Nagy, Ľ. Richtarčík, 
J. Hozza, Z. Vojtašeková, Ing. J. 
Pitka) za pomoc pri pretekoch 
a M. Brinckovi za zodpovednú 
prepravu. Ing. Stanislav Škára

Tatranská lyžiarska liga

V piatok večer dňa 2. 3. 
2012 sa tretím kolom skončil 1. 
ročník  Kežmarskej lyžiarskej 
ligy amatérov. Na pretekoch 
sa zúčastnilo celkom 19 pre-
tekárov, 10 v snowboarde a 10 
v lyžovaní (1 pretekár súťažil 
v obidvoch disciplínach) .

Víťazi 3. kola, Snowboard 
ženy - 13 r.: Maniaková 29,30 
s. Snowboard muži - do 13 r.: 
Veselý 25,82 s. Nad 13 r.: Voj-
tička 24,28 s. Lyžovanie ženy 
- do 6 r.: Szekelyová 31,16 s. 7 - 
10 r.: Veselá 29,88 s. 11 - 15 r.: 
Szekelyová 27,73 s. Lyžovanie 
muži - do 6 r.: Horský 49,80 s. 
7 - 10 r.: Wikarski 22,65 s. 11 - 
15 r.: Ištocy 22,52 s. 16 - 20 r.: 
B. Kulík 19,27 s. Nad 40 r.: Iš-
tocy 20,33 s. 

Celkové výsledky, Snow-
board ženy - do 13 r.: 1. Len-
ka Žembová 2:14,22 s. Nad 
13 r.: 1. Lenka Maniaková 
1:34,90, 2. S. Šestáková 1:35,81 
s. Snowboard muži - do 13 r.: 
1. Alan Veselý 1:17,85, 2. M. 
Maniak 1:29,59, 3. M. Wikar-
ski 1:49,13 s. Lyžovanie že-
ny - do 6 r.: 1. Ivanka Szeke-
lyová 1:42,14, 2. E. Mináriko-
vá 2:19,49 s. 7 - 10 r.: 1. Karin 

Veselá 1:36,88, 2. L. Luxová 
3:44,52 s. 11 - 15 r.: 1. Simona 
Szekelyová 1:14,70, 2. N. Mi-
náriková 2:07,39 s. 21 - 40 r.: 
1. Martina Kopecká 1:38,11 s. 
Nad 13 r.: 1. Ladislav Vojtička 
1:15,69, 2. M. Kulík 1:16,33, 3. 
B. Kulík 1:39,89 s. Lyžovanie 
muži - do 6 r.: 1. Samuel Hor-
ský 2:22,74 s. 7 - 10 r.: 1. Ras-
tislav Wikarski 1:32,91, 2. V. 
Makara 2:04,02, 3. M. Petrík 
2:14,71 s. 11 - 15 r.: 1. Tomáš Iš-
tocy 1:37,22 s. 16 - 20 r.: 1. Bo-
ris Kulík 1:29,26 s. Nad 40 r.: 1. 
Štefan Ištocy 1:02,90 s. 2. Vol-
ker Kesler 2:03,35 s.                                       

Všetci pretekári si dovo-
ľujú poďakovať sponzorom 
podujatia - Mgr. Rastislavovi 
Kovalíkovi - Hotel Štart, s.r.o., 
Kežmarok, AIR - Transport 
Europe, s.r.o., Poprad, ZIP, 
s.r.o., Kežmarok - Dominik 
Lukas a EXES Huncovce - Ing. 
Pavel Kravárik ako aj  kolektí-
vu organizátorov (F. Gemza, 
Š. Gemza, P. Gemzová, S. Iš-
tocy, R. Škára, S. Škára, M. Ja-
noško, A. Kovalíková a J. Šte-
fanko). Spoločne sa tešíme na 
2.ročník v sezóne 2012/2013. 

Ing. S. Škára

Skončila sa Kežmarská 
lyžiarska liga

Dňa 5. 3. 2012 uskutočnili traja kežmarskí nadšenci zimnej príro-
dy ďalší náročný a opäť krásny prechod na lyžiach na trase Hanušov-
ské sedlo (Frankovský kopec) - Spišská Stará Ves. Na fotografii zľava 
Stanislav Škára, Pavol Kulanga.                     Foto: Rastislav Škára

Hokejbalová extraliga U16 po-
kračovala turnajom vo Vrútkach. 
Kežmarok tam odohral iba je-
den zápas, pretože družstvo Po-
važskej Bystrice nepricestovalo. 
V derby-zápase porazili hokejba-
listov zo Spišskej Belej 7:3 a stá-
le tak atakujú prvé miesto v ta-
buľke. Fighters Spišská Belá – 
MHK Worms Kežmarok 3:7 (0:4, 
3:3). Góly: Bednarčík 2, Čupka – 
Zwick 4, Chmeľ, Tešlár, Krúpa.
1. Pruské  9  43:9  16
2. Kežmarok  8  56:12  15

3. Spiš. Belá    9  56:24  12
4. Vrútky  10  20:18      8
5. Martin    8  26:18      7
6. Podolínec  10  11:60    2
7. Pov. Bystrica    6    4:75    0 

KHBL
Úvodnými 

zápasmi zača-
la jarná časť 
K e ž m a r s k e j 

MARCO POLLO hokejbalovej li-
gy. Poprad – Rats Kežmarok 6:2 
(Teplický 4, Lipták, Buc - Jakub-
čo, D. Glevaňák), Spiš. Belá – So-
uth Park Kežmarok 2:9 (Balog 2 
– K. Jankura 4, Zwick, M. Janku-
ra 2, Šlosár).
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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.

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

3. liga mužov – Západ
18. kolo: TJ Severka Kež-

marok B - 1. PPC Fortuna 
Kežmarok 9:9 (Królik 4, Ha-
biňák 2,5, Kocúr 2, Janku-
ra 0,5 - Vojtička 3,5, Ištok 2,5, 
Mat. Harabin 2, K. Kovalčík 
1), OŠK Spišský Štvrtok - TJ 
Severka Kežmarok A 11:7 
(Popadič a P. Toporcer po 3,5, 
Bohunčák 2,5, Bajtoš 1,5 - Ha-
gara a Kelbel po 3, Potisk 1).

19. kolo: TJ Severka Kež-
marok A - Spišské Vlachy 
9:9 (Hagara 3,5, Kelbel 3, Š. 
Vnenčák 1,5, Mikša 1), Levo-
ča B - TJ Severka Kežma-
rok B 8:10 (Królik 4,5, Habi-
ňák 2,5, Kocúr 2, Pojedinec 1) 
1. PPC Fortuna Kežmarok – 
Spiš. Štiavnik 9:9 (Vojtička 
3,5, Mat. Harabin 3, Ištok 2,5).
1. Rožňava C  19  226:116  55
2. Spiš. Štiavnik  19  196:146  44
3. Spiš. Vlachy  19  190:152  43
4. Levoča A  19  196:146  42
5. Margecany B  19  192:150  41
6. Severka KK A  19  172:170  39
7. Poprad  19 158:184  36

8. Fortuna KK  19  161:181  35
9. Levoča B  19  159:183  33
10. Severka KK B  19  150:192  32
11. Rožňava D  19  151:191  31
12. Spiš. Štvrtok  19  101:241  25

4. liga mužov – Podtatranská
18. kolo: TJ Severka Kež-

marok C - MŠK Adento Svit 
13:5 (O. Koša 4, Groman 3,5, 
R. Popovič 3, Kvasňák 2,5 - 
Mir. Benko st. a Markovič po 
2,5), TJ Dunajec Spišská Sta-
rá Ves - TJ Severka Kežma-
rok D 17:1 (Kowalczyk, Kost-
ka a Dubiel po 4,5, J. Čarno-
gurský 3,5 - A. Funket 1).

19. kolo: TJ Severka Kež-
marok D – Poprad-Veľká 6:12 
(Potisk 3, A. Funket 2, J. Po-
dolský 1), Rakúsy - TJ Sever-
ka Kežmarok C 9:9 (R. Popo-
vič a O. Koša po 3,5, Groman 
a Kvasňák po 1).       Humeník
1. Poprad-Veľká  19  212:130  51
2. Rakúsy  19  197:145  46
3. Slovenská Ves B  19  202:140  45
4. St. Ľubovňa C  19  202:140  44
5. Severka KK C  19  191:151  44
6. Spiš. St. Ves  19  174:168  40
7. Spiš. Štvrtok  19  181:161  38
8. Spiš. Bystré  19  163:179  37
9. Svit  19  181:161  35
10. Nová Lesná  19  170:172  34
11. Poprad B  19    88:254  21
12. Severka KK D  19    91:251  21 

9. kolo: Modra – Dun. Streda 
4,5:3,5, Čadca – Dunajov 2,5:5,5, 
L. Mikuláš – Prievidza 5:3, Tren-
čín – Dubnica 5,5:2,5, Dopras-
tav BA – Slovan BA 3,5:4,5. MŠK 
KdV Kežmarok – 7 Statočných 
Košice 2:6 (Mrva 0, Velička 0, 
Mazúr 1, Druska 0,5, E. Haga-
ra ml. 0,5, Bednár 0, Repka 0, F. 
Tropp 0). Súper potvrdil úlohu fa-
vorita. Na všetkých šachovniciach, 
kde mal výkonnostnú prevahu.

10. kolo: Dun. Streda – Du-
najov 4,5:3,5, Modra – Čad-
ca 4,5:3,5, Prievidza – Dubnica 
2,5:5,5, L. Mikuláš – Trenčín 3:5, 
Košice – Slovan BA 4,5:3,5. MŠK 
KdV Kežmarok – ŠK Dopras-
tav Bratislava 3,5:4,5 (Mrva 0, 
Velička 1, Mazúr 0, Druska 0,5, 
E. Hagara ml. 0,5, Bednár 0, Rep-
ka 1, F. Tropp 0,5). V priamom sú-
boji o záchranu sme partie rozohra-
li veľmi dobre okrem 6. šachovnice. 
Prvá zlá správa bola keď Mazúr ak-
tívnu pozíciu bielymi pokazil a odo-
vzdal súperovi figúrku, predtým Li-
kavský odovzdáva kvalitu nášmu 
Veličkovi, následne Bednár prehral. 
Na 5.a 8. šach. sme podpísali remí-
zy. Očakával som bod od Repku, 
Veličku, Drusku a polku od Mrvu. 
Dopadlo to tak, že Mrva v časov-
ke pokazil partiu a prehral. Druska 
bol donútený s Pokornou podpísať 
remízu, opakovaním ťahov (figúra 
viac). Takže výhry Veličku a Repku 
nestačili a zápas sme prehrali. 

11. kolo: Čadca – Dun. Stre-

da 4,5:3,5, Dunajov – Modra 
5:3, Trenčín – Prievidza 4,5:3,5, 
Dubnica – L. Mikuláš 3,5:4,5, 
Doprastav BA – Košice 3:5. ŠK 
Slovan Bratislava - MŠK KdV 
Kežmarok  4,5:3,5 (Mrva 0, Ve-
lička 1, Mazúr 0.5, Druska 0.5, E. 
Hagara ml. 0,5, Bednár 0, Repka 
0.5, F. Tropp 0,5). V nedeľu so sil-
nejším Slovanom Bratislava môže-
me iba prekvapiť a zabojovať o zá-
chranu. Na úvod remíza Mazúr - 
Štohl, neskôr pribudla remíza na 7. 
a 8. šachovnici, aj keď na 7. šach. 
talent Repka hral veľmi peknú par-
tiu (očakával som že vyhrá). Nádej 
na záchranu oživuje svojím víťaz-
stvom Velička. Mrva v časovke pre-
hráva. E. Hagara ml. s kvalitou viac 
musí opakovať ťahy, Druska v hor-
šej pozícií uhájil remízu. Za stavu 
3,5:3,5 sa hrá posledná partia me-
dzi Pagerkom a Bednárom. Pagerka 
obeťou veže pripravil súperovi mat, 
a je rozhodnuté.                  F. Tropp

Konečná tabuľka extraligy 
šachových družstiev

1. Košice  11  58,5  30
2. Slovan BA  11  50,5  24
3. Trenčín  11  48,0  22
4. Dunajov  11  45,5  17
5. Čadca  11  44,0  17
6. Dun. Streda  11  45,0  15
7. L. Mikuláš  11  44,5  15
8. Doprastav BA  11  40,0  12
9. Modra  11  39,5  11
10. Dubnica  11  36,5  10
11. Kežmarok  11  38,0    8
12. Prievidza  11  38,0    5 

Kežmarok po piatich rokoch 
opúšťa extraligu!

Extraligový ročník 2011/12 šachových družstiev skončil 
posledným trojkolom v Nitre. Pre Kežmarok mal trpkú prí-
chuť, lebo po ňom opúšťa, po piatich rokoch, túto súťaž.

Basketbalisti v 2. lige víťazne
Druholigoví basketbalisti odohrali ďalšie zápasy v druhej 

lige mužov, sk. východ. Najskôr cestovali do Sabinova a o týž-
deň neskôr privítali doma súpera z Prešova.

V zápase 20. kola s posledným celkom tabuľky – Sabinovom 
B, si hostia z Kežmarku od začiatku vybudovali náskok, ktorý 
s prehľadom udržiavali. Po zmene strán ho ešte dokázali navý-
šiť a nakoniec jasne zvíťazili 54:87. 

V stretnutí 21. kola si Kežmarčania zmera-
li svoje schopnosti s celkom Eilat Prešov. Úvod 
stretnutia bol v prospech domáceho celku, kto-
rý si vybudoval niekoľkobodový náskok. Ten 
si udržiaval počas celého prvého polčasu. Po 
zmene strán domáci ešte zvýšili rozdiel v skó-
re na 13 bodov, no v poslednom dejstve priš-
lo uspokojenie. To nakoplo hostí k zlepšenému 
výkonu a tak domáci hráči museli bojovať o ví-
ťazstvo až do konca poslednej štvrtiny. Kežma-
rok napokon vyhral 68:64.

Kadeti odohrali druhý turnaj družstiev, 
ktoré nepostúpili do nadstavby Ligy kadetov 
SR. Turnaj sa odohral v Trnave, pričom Kež-
marčania prekvapili príjemne, keď porazili 
juniorov Trnavy a aj nepríjemne, keď prehrali s 
družstvom B.S.C. Bratislava. Výsledky: Kežma-
rok – Piešťany 64:58, Trnava jun. – Kežmarok 
76:78, Bratislava – Kežmarok 50:44. Ďalší turnaj 
sa odohrá 31. 3. – 1. 4. v Piešťanoch a záverečný 
turnaj privíta Kežmarok v polovici mája.  (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
2. liga, sk. východ muži športová hala 24. 3., 15.00 h Kežmarok – Krompachy

Východoslov. pohár kadeti športová hala 25. 3., od 10.00 h Kežmarok – Poprad B

Futbal IV. liga seniori futbalový štadión 24. 3. Kežmarok – Ľubotice

Hokejbal
extraliga seniori hokejbalový štadión 24. 3., 13.00 h Kežmarok – Jokerit BA

extraliga seniori hokejbalový štadión 25. 3., 11.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 18. 3., 10.00 h Severka KK B – Levoča A

III. liga muži ZŠ Nižná brána 25. 3., 10.00 h Severka KK A – Poprad

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 18. 3., 10.00 h Severka KK C – St. Lubovňa C

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 25. 3., 10.00 h Severka KK D – Poprad B

Volejbal
I. liga muži športová hala 17. 3., od 10.00 h Kežmarok – Sobrance

M-SR, skup. vychod kadetky športová hala 18. 3., od 10.00 h Kežmarok – Vranov n/T

Záverečnými zápasmi sa 
skončila základná časť volej-
balovej extraligy žien. Kež-
marčanky, ktoré si už skôr 
zabezpečili siedmu priečku, 
zvíťazili na pôde vypadáva-
júcej Žiliny. Potvrdili tak svo-
je svoje postavenie.

28. kolo: Spiš. Nová Ves 
- COP Nitra 3:1 (-20, 12, 16, 
13), Žiar nad Hronom - Pezi-
nok 1:3 (-11, 20, -26, -18), Bra-
tislava - UKF Nitra 3:0 (21, 
21, 18).

Žilina – Kežmarok  
2:3 (-18, -22, 20, 19, -12) 
Tréner Jozef Bréda: V pr-

vom sete kvalitným podaním 
odtlačili súperky od siete. Ne-
dovolili im útočiť. Obidva sety 
získali presvedčivo vo svoj pro-
spech. Po dvoch víťazných se-
toch poľavili a dovolili súper-
kám stav vyrovnať. V piatom 
sete tak museli zabojovať o ví-
ťazstvo, čo sa im napokon po-
darilo.

Kežmarské volejbalistky 
si v prvom ročníku svojho 
pôsobenia vybojovali mies-
tenku v baráži, z ktorej vzí-
du dvaja účastníci extraligy 
do nového ročníka. 

Baráž sa hrá dvojkolovo 
turnajovým spôsobom. Sú 
už známi účastníci i termí-
ny a miesta turnajov. Druž-
stvá Krupiny, Martina, Vivu-
su Bratislava a Kežmarku sa 

Kežmarčania dokona-
lé využili domáce prostre-
die a jedenásťkrát vystúpi-
li na stupne víťazov. Na pr-

vých miestach sa umiestni-
li T. Šoltýsová (kadetka, OL), 
N. Kleinová (ml. žiačka, OL), 
M. Kobza (st. žiak, OL), R. Ži-

Lukostrelci využili domáce prostredie
Za účasti 101 strelcov, takmer všetkých klubov SR sa 

v športovej hale v Kežmarku konalo 4. marca 2012 5. kolo 
Slovenského pohára v halovej lukostreľbe, ktorých súčasťou 
boli aj Majstrovstvá Slovenska telesne-postihnutých špor-
tovcov. Pretekalo sa v 17 kategóriách.

vický (chrobák, OL), T. Mich-
lík (st. žiak, KL), na druhých 
miestach skončili P. Michlík, 
A. Ťažký a na tretej priečke sa 
umiestnili L. Pavlíková, P. Ka-
ščák, P. Svetlík, M. Štefanka.

Vyhlásenie SP pre rok 
2012 sa uskutoční na M-SR 
o dva týždne vo Viničnom. 
Najúspešnejším Kežmarča-
nom SP sa stal Martin Kobza, 
ktorý nestratil ani bod a zís-
kal plných 60 bodov. Prete-
ky Kežmarčania zvládli bra-
vúrne, boli na veľmi vysokej 
úrovni, za čo sa chcem  poďa-
kovať všetkým strelcom MŠK, 
ich rodičom, organizačnému 
výboru, pracovníkom a funk-
cionárom MŠK, sponzorom: 
cukrárni Bialončík, Likérke 
a vedúcemu Orange Kežma-
rok.          Vladimír Majerčák

Kežmarčanky budú 
hrať baráž aj doma

stretnú 31. marca – 1. apríla 
2012 v Kežmarku a 14. – 15. 
apríla 2012 v Martine.                 

Humeník
1. Pezinok  28  80:27  74 
2. Bratislava  28  73:31  64 
3. Spiš. N. Ves  28  68:33  61 
4. UKF Nitra  28  56:47  47 
5. COP Nitra  28  51:59  36 
6. Žiar n/H  28  45:64  32 
7. Kežmarok  28  24:75  13 
8. Žilina  28  19:80    9 


