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MsKS pozýva

Kežmarský úspech na 
hospodárskom fóre

Jubilejný 10. ročník slovensko-poľského hospodárskeho 
fóra, ktorý sa uskutočnil v Spišskej Novej Vsi 9. novembra 
2011, pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Sloven-
sku Andrzeja Krawczyka, mal výraznú pečať úspechu mesta 
Kežmarok. Spolu s mestom Spišská Nová Ves ho organizova-
la kancelária Združenia Región „Tatry“, sídliaca v Kežmarku.

Nebol to však jediný 
úspech mesta na tomto vý-
znamnom podujatí. Témou 
tohtoročného fóra bol cestov-
ný ruch, v tom aj prezentácia 
mesta Kežmarok, na ktorého 
území je aj pamiatka patria-

ca do kultúrneho a historic-
kého dedičstva UNESCO, ne-
mohla chýbať. Mesto Kežma-
rok sa prezentovalo v dvoch 
vystúpeniach a obidve patri-

Niekoľko škatúľ vzácnych 
dokumentov odovzdali v 
uplynulých dňoch primáto-
rovi mesta Kežmarok Igoro-
vi Šajtlavovi a riaditeľke Mú-
zea v Kežmarku Erike Cintu-
lovej majitelia súkromného 
múzea v rakúskom mestečku 
....... Dokumenty pochádzajú-
ce z Kežmarku boli nájdené 
pri rekonštrukcii jedného zo 
starých domov v Rakúsku a 
obsahovali okrem iného evi-

denčné knihy o hospodáre-
ní kežmarských škôl, tried-
ne knihy, ale i vysvedčenia 
dodnes žijúcich Kežmarča-
nov. Ako sa listiny z Kežmar-
ku ocitli u južných susedov, 
zatiaľ nikto nezistil.

Obsah vzácnych doku-
mentov písaných v nemčine a 
slovenčine, bude tvoriť po dô-
kladnom preštudovaní súčasť 
archívu kežmarského múzea. 

-Adri- , foto -r-

Staré listiny odovzdali Kežmarčanom

Plánovaná výstavba ga-
ráží pri nákupnom stredis-
ku TESCO stráca reálne pred-
poklady. Aspoň nateraz. Na-
svedčujú tomu aj skutočnosti 
z Prešova a Košíc, kde chce-
la košická firma postaviť rov-
nakým spôsobom hromad-
nú garáž, pričom cena jedné-
ho garážového  boxu sa pohy-

Prešiel rok a garáží nikde
bovala okolo sedem až osem 
tisíc eur. Ani tam však hro-
madné garážové domy, kto-
ré spoločnosť ponúkala od r. 
2008, nepribudli. Oslovili sme 
telefonicky radnice v Koši-
ciach a v Prešove. Tam nám 
potvrdili, že mesto túto vý-
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li k tým, ktoré pozitívne zau-
jali prítomnú odbornú i laic-
kú verejnosť.

Mesto Kežmarok bolo naj-
skôr propagované v spoločnej 
prezentácii Slovenských krá-
ľovských miest. Rýchla, vý-
stižná, ale zároveň odborná 
a výborne cielená prezentácia 
zameraná na ponuku turistic-
kých atrakcií v štyroch krá-
ľovských mestách bola zaují-
mavým spestrením fóra, kde 
nechýbali zástupcovia slo-
venských, či poľských firiem, 
či spoločností, ktoré pracujú v 
cestovnom ruchu. Na prezen-
tácii boli výborne vypichnu-
té aj úspechy značky Sloven-
ské kráľovské mestá, pretože 
potenciálny záujemca sa už 
hneď dozvedel, že ak sa ob-
ráti na túto značku, vie, že ho 
čaká profesionálny tím pra-
covníkov, ktorý už niečo do-
siahol. Samotnú prezentáciu 
úspešne uvádzali zástupky-
ňa mesta Kežmarok Gabriela 
Bodnárová v spolupráci s Lu-
ciou Dzugasovou a zástupca 
mesta Stará Ľubovňa Vladi-
mír Dlugolinský.

Druhú prezentáciu mesta 
Kežmarok predniesol riadi-
teľ kancelárie Združenia Re-

gión „Tatry“ Milan Nevlaz-
la, ktorý priblížil prítomnej 
odbornej a laickej verejnosti 
aktivity cezhraničného zväz-
ku Euroregión Tatry. Dotkol 
sa najmä úspešných projek-
tov, ktorými pomohli viace-
rým obciam v regióne pri ich 
skrášľovaní, či už výsadbou a 
úpravou zelene, alebo osade-
ním drobnej architektúry pri 
významných obecných budo-
vách, či miestach. To starosto-
via, v ktorých obciach sa tieto 
práce vykonávali veľmi oce-
nili, že sa pri projektoch mys-
lí aj na nich a nielen na veľké 
mestá. Nechýbala ani prezen-
tácia samotného sídla Regió-
nu „Tatry“, ktoré je v Kežmar-
ku, čím sa urobila nenápadná 
ponuka do nášho mesta.

Na 10. ročníku hospo-
dárskeho fóra sa prezento-
valo 25 subjektov. Od vyso-
ko odbornej, ktorú prezen-
tovali zástupcovia veľvy-
slanectiev, ministerstiev, či 
štátnych agentúr až po pre-
zentácie miest, regiónov, ale 
nezabudlo sa ani na podnika-
teľskú sféru. Pre nich odzne-
li prezentácie s radami ako 
podnikať v Poľsku a na čo sa 
zamerať aby daná firma oslo-
vila a zaujala poľský trh.

Pavol Humeník

Vláda neschválila navr-
hovaný daňový mix, ktorý 
samosprávy odmietali. Aké 
zmeny tým pádom neboli 
schválené? Prečo je pre sa-
mosprávy dobré, že daňový 
mix nebol schválený?

„Samosprávy aktuálne získa-
vajú podiel na dani z príjmov fy-
zických osôb (zamestnanci a živ-
nostníci). Daňový mix by zna-
menal, že samosprávy by sa po-
dieľali nižším podielom na dani 
z príjmov fyzických osôb, ale zís-
kali by podiel na dani z príjmov 
právnických osôb (firmy), na da-
ni z pridanej hodnoty a spotreb-
ných daniach. Najväčším problé-
mom nebol ani tak daňový mix 
ako taký, ako nastavenie podielov 
samospráv na týchto daniach. 
Podiely boli navrhnuté tak, že 
samosprávy by nezískali pre rok 
2012 finančné prostriedky ani v 
takej výške, ako plánoval rozpo-
čet verejnej správy pre rok 2011. 

To by znamenalo ďalšie prehĺbe-
nie problémov s financovaním 
výdavkov samospráv.“

Svetová kríza pretrváva a 
o šetrení hovoria aj mestá a 
obce na Slovensku. V týchto 
dňoch sa pripravuje rozpo-
čet Mesta Kežmarok na bu-
dúci rok. Ktorých položiek 
sa dotknú prípadné úpravy 
alebo zmeny v rozpočte?

„Rozpočet pre rok 2012 bu-
de predovšetkým o ďalšom šetre-
ní. O tom, čoho sa šetrenie naj-
viac dotkne, aktuálne prebieha-
jú intenzívne rokovania na úrov-
ni mestského úradu a riaditeľov 
mestských organizácií.“ 

 Ako hodnotíte plnenie 
rozpočtu mesta v roku 2011? 

„Rozpočet pre rok 2011 bol 
nastavený konzervatívne, vďa-
ka čomu mesto nemá problém 
pri plnení rozpočtu a teda ani pri 
úhradách svojich záväzkov.“

-AdriSatury-

Aj budúcoročný rozpočet 
bude o šetrení

S blížiacim sa záverom roka sa čoraz častejšie skloňuje 
otázka financií a mestského rozpočtu. Navrhované zmeny vo 
financovaní samosprávy boli zamietnuté. Do tvorby mestské-
ho rozpočtu sme nazreli s Ing. Miroslavom Karpišom, vedú-
cim ekonomického oddelenia Mestského úradu v Kežmarku.

Prešiel rok a garáží nikde
stavbu vníma čisto ako súk-
romnú iniciatívu a nijak sa 
nespolupodieľa na realizácii 
projektu.

V septembri minulého ro-
ku schválilo Mestské zastu-
piteľstvo v Kežmarku od-
predaj pozemku o výmere 1 
500 m2 pre firmu Sell Slova-
kia, ktorá mala stavbu reali-
zovať. Odpredaj pozemku bol 
však podmienený tým, že do 
31. 12. 2011 spoločnosť nado-
budne a predloží kolaudač-
né rozhodnutie k stavbe. To 
sa vzhľadom k blížiacemu sa 
koncu roka a nerealizovaným 
prácam na stavbe nestane. 
Napriek tomu, že spoločnosť 
bola schopná, podľa slov ma-
jiteľa, postaviť objekt za šesť 
až osem mesiacov.

Navyše, len dvadsaťšesť 
Kežmarčanov prejavilo zá-
ujem o odkúpenie parkova-
cieho miesta či boxu v gará-
žovom dome s kapacitou 165 
miest. Garážový dom, ktorý 

sa mal nachádzať vedľa hy-
permarketu TESCO, mal byť 
financovaný zo súkromných 
zdrojov – teda z peňazí žia-
dateľov. 

„Žiadateľ garážového boxu 
neskladá vopred žiadnu zálohu. 
Celá suma sa bude musieť zložiť 
až v priebehu stavby, keď už žia-
datelia uvidia, že projekt sa rea-
lizuje. Cena garážového boxu je 
stanovená v rozpätí 7 300 EUR 
až 8 100 EUR, cena parkovacie-
ho miesta je cca 4 000 EUR. Pre-
nájom garážového boxu je stano-
vený na cca 45 EUR. Predaj ga-
rážových boxov bude realizova-
ný na základe kúpno-predajnej 
zmluvy. Spisovať ju bude notár-
ska kancelária. Súčasťou zmluvy 
bude aj podmienka bezpodmie-
nečného členstva v spoločenstve 
majiteľov garáží, ktoré bude mu-
sieť byť ihneď vytvorené. Je to z 
dôvodu bezproblémového fungo-
vania objektu do budúcnosti,“ 
uvádza na svojej webstrán-
ke podnikateľ. Zrejme aj ano-
nymný prístup na webstrán-

(dokončenie z 1. strany)
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Roztrieštenosť, chaos a nezá-
ujem riešiť spoločné veci, to bola 
situácia pred stretnutím zástup-
cov slovenských euroregiónov, 
ktoré zvolalo Združenie Región 
„Tatry“ sídliace v Kežmarku do 
Spišskej Novej Vsi na utorok 8. 
novembra 2011. Neľahkú úlohu, 
zjednotiť slovenské euroregióny 
a urobiť mantinely spolupráce 
si zobralo na seba vedenie Zdru-
ženia Región „Tatry“, sídliace v 
Kežmarku.

Vyjadrenie sa k štatútu, k ro-

kovaciemu poriadku, voľba čle-
nov rady a určenie hlavných 
smerov pre prítomných zástup-
cov euroregiónov bola hlavná 
náplň rokovania v Spišskej No-
vej Vsi. Na ňom sa vo voľbách 
zvolil i predseda Fóra eurore-
giónov Slovenska, ktorým je zá-
stupca kežmarského Združenia 
Región „Tatry“ Milan Nevlazla.

Od tohto dňa je teda Kežma-
rok sídlom všetkých euroregió-
nov Slovenska.

Pavol Humeník

Kežmarok spojil a velí 
slovenským euroregiónom

Nový subjekt, ktorého 
členmi bude Združenie Re-
gión „Tatry“ so sídlom v 
Kežmarku a Zväzok Eurore-
gión „Tatry“ v Nowom Tar-
gu) vstúpi ako riadny člen 
do Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce, ako je-

diný právny subjekt. Táto 
vyššia forma územnej spolu-
práce v Európe si však vyža-
duje, na rozdiel od euroregió-
nov – jedno sídlo. Výhodou 
za to bude väčšia váha kon-
krétnych regiónov na roko-
vaniach vo vzťahu k Európ-

Sídlom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce bude Kežmarok
V utorok 8. novembra 2011 sa v Spišskej Novej Vsi usku-

točnilo zasadnutie slovensko-poľskej komisie vo veci Eu-
rópskeho zoskupenia územnej spolupráce. Dá sa povedať, 
že to bolo rozhodujúce stretnutie, ktoré určilo nielen sídlo, 
ale aj riaditeľa Európskeho zoskupenia územnej spolupráce 
Tatry vo vzťahu k Európskej únii.

skej únii (EZÚS nemusia tvo-
riť len euroregióny).

Vzhľadom na to, že euro-
región má doteraz dve sídla, 
Kežmarok a Nový Targ, bolo 
dôležité urobiť zásadné sta-
novisko pre budúcnosť euro-
regiónu. Preto bolo toto roko-
vanie dôležité a dohodnúť sa.

Členovia komisie sa na ro-
kovaní dohodli, že budúcim a 

jediným sídlom Európskeho 
zoskupenia európskej spolu-
práce, vo vzťahu k Európskej 
únii bude Kežmarok. Riadi-
teľom kancelárie tohto zo-
skupenia bude ale zástupca 
z poľskej strany. Ten ale  bu-
de mať svoju kanceláriu v No-
vom Targu.

Pavol Humeník

Mestský úrad v Kež-
marku, oddelenie sociál-
nych vecí oznamuje, že 
v dňoch 21.11.2011 (pon-
delok), 22.11.2011 (utorok)  
a 23.11.2011 (streda) v čase 
od 8.00 hod. do 16.00 hod.  sa 
znova uskutoční prideľova-
nie potravinovej pomoci pre 
občanov mesta Kežmarok 
v areáli kasární na Michal-
skej ulici. 

Občan, spĺňajúci pod-
mienky obdrží 10 kg múky 
a 10 kg cestovín.

V prípade, že sa oprávne-
ný občan nebol zapísať do 
evidencie na Mestskom úra-
de v Kežmarku, oddelení so-
ciálnych vecí  a má záujem 
o potravinovú pomoc, mô-
že o ňu požiadať priamo na 
mieste výdaja a preukázať 
sa platným občianskym pre-
ukazom a príslušným dokla-
dom (rozhodnutie (fotokópia) 
Sociálnej poisťovne o prizna-
ní dôchodku v roku 2011 ale-
bo rozhodnutie (fotokópia) 
Sociálnej poisťovne o valori-
zácii dôchodku od 1. januára 
2011 alebo potvrdenie Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v Kežmarku).

Poberatelia pomoci sú
• fyzické osoby, ktoré sú 

poberateľmi dávky v hmot-
nej núdzi a príspevku k dáv-
ke (potvrdenie ÚPSVaR),

• fyzické osoby na hranici 
životného minima (potvrde-
nie  ÚPSVaR),

• poberatelia dôchodku, 

ktorých výška dôchodku ne-
presahuje 305,00 EUR (nepra-
cujúci poberatelia starobné-
ho, predčasného alebo inva-
lidného dôchodku dokladujú 
fotokópiu rozhodnutia Soci-
álnej poisťovne),

• fyzické osoby, ktoré ma-
jú súdom zverené dieťa v ná-
hradnej rodinnej starostlivos-
ti (doložia fotokópiu súdneho 
rozhodnutia). 

Občania, ktorí si potravi-
novú pomoc prevzali  v ok-
tóbri  sa už nemusia opätov-
ne hlásiť na oddelení soci-
álnych vecí na mestskom 
úrade, ani nemusia dokla-
dovať rozhodnutie o výške 
dôchodku, ani potvrdenie 
o poberaní dávky v hmotnej 
núdzi resp. iný relevantný 
doklad, ktorý už predložili. 
Stačí, ak si prídu potraviny 
prevziať priamo do kasární 
a preukážu sa občianskym 
preukazom.

Za občanov imobilných 
resp. ťažko zdravotne postih-
nutých môže potravinovú po-
moc prevziať rodinný prísluš-
ník resp. iná osoba, ktorá je po-
vinná preukázať sa plnomo-
censtvom oprávnenej osoby, 
občianskym preukazom svo-
jím aj oprávnenej osoby a prí-
slušným dokladom uvedeným 
vyššie, ak ho doposiaľ mest-
skému úradu nepredložila.

V Kežmarku 14. novembra 
2011

JUDr. Viera Mačáková
vedúca oddelenia

POTRAVINOVÁ POMOC – OZNAM
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18. – 20. november
Gen. Štefánika (pri dome 

č. 32)
Garbiarska (plocha pri ih-

risku)
25. – 27. november
Záhradná (pri dome č. 3)
Lanškrounská (pred do-

mom 8 – 10)

2. – 4. december
M. Lányiho (pri ihrisku)
Suchá hora (pri kotolni)
Kontajnery sú určené na ob-

jemný a drobný stavebný odpad, 
teda odpad, ktorý sa nevmestí do 
bežných kontajnerov. Nie sú ur-
čené na biologický odpad, lístie a 
elektroodpad.                      MsÚ

Táto informácia upozorňu-
je na nové povinnosti daňo-
vých subjektov plynúcich  zo 
zmien v legislatíve účinných 
od 1. 1. 2012.

Dňa 31.12. 2011 končí svo-
ju platnosť zákon č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplat-
kov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgá-
nov v znení neskorších pred-
pisov. Od 1. 1. 2012 bude pla-
tiť zákon č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní (daňový po-
riadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Tento zákon – daňo-
vý poriadok -  bol novelizova-
ný zákonom č. 331/2011 Z.z.. 

Z množstva zmien, kto-
ré tento zákon prináša te-
raz upozorníme na zmenu 
v spôsobe doručovania po-
daní(daňových priznaní, hlá-
sení, prehľadov,...) daňovému 
a colnému orgánu. 

 „Daňový poriadok“ v § 14 
ukladá povinnosť doručova-
nia podaní elektronickými 
prostriedkami daňovému or-
gánu týmto daňovým subjek-
tom:

platiteľom dane z pridanej 
hodnoty,

daňovým poradcom za da-
ňové subjekty, ktoré zastupu-

jú pri správe daní,
advokátom za daňové sub-

jekty, ktoré zastupujú pri 
správe daní..

Preložené do „ľudskej re-
či“ to znamená, že všetci pla-
titelia dane z pridanej hod-
noty sú po 1.1.2012 povinný 
všetky svoje podania, mimo 
príloh,  smerované správcovi 
dane podávať elektronickou 
formou na elektronickú po-
dateľňu finančnej správy. 

Daňové subjekty – platite-
lia DPH – si musia zabezpečiť 
podmienky na doručovanie 
podaní ( všetkých daňových 
priznaní, hlásení, prehľadov 
atď.) daňovému orgánu elek-
tronickými prostriedkami. 
Podmienky na doručovanie 
podaní elektronickými pro-
striedkami odporúčame za-
bezpečiť si ešte v tomto roku.

Ako postupovať.
Vykonanie registrácie 

na portály daňovej správy 
(www.drsr.sk). V časti elek-
tronická komunikácia je uve-
dený presný postup pre re-
gistráciu.

Vykonanie autorizácie 
služieb na daňovom úrade – 
registrácia daňových subjek-
tov.

drsr

Upozornenie pre podnikateľskú verejnosť

Zmeny v legislatíve po 
1. januári 2012

 Pozvánka na Kežmarské 
vianočné predajné trhy

Pozývame všetkých občanov a návštevníkov mesta Kež-
marok na Kežmarské vianočné predajné trhy, ktoré sa bu-
dú konať v dňoch 13. - 15. 12. 2011, t.j. utorok, streda, štvr-
tok.

Atmosféra vianočných trhov bude dotvorená a spestre-
ná bohatým kultúrnym programom a občerstvením.

Informácia pre predajcov: V prípade záujmu zúčastniť 
sa predajných trhov kontaktujte prosím od 15. 11. 2011 p. 
Štefaňákovú na tel. č. 052 4660 114. Redakcia

Reštaurácia Barónka
vás srdečne pozýva na

Kačacie hody,
ktoré sa uskutočnia 22. - 23. 11. 2011.
Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám 

príjemné posedenie!

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov
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Vianoce sú tu a s nimi opäť 
obľúbený vianočný kamión 
Coca-Cola, ktorý už tradične 
prináša do slovenských a čes-
kých miest vianočnú atmo-
sféru pre chvíle plné pohody, 
zábavu a hlavne pomoc. Zná-
my červený kamión z vianoč-
nej reklamy zavíta po prvý 
raz aj do Kežmarku. A s ním 
príde aj bohatý program pri-
pravený samozrejme hlav-
ne pre deti. Dospelých pote-
ší možnosť nákupu drobných 
darčekov, ktorým finančne 
prispejú na aktivity  kežmar-
ského Denného detského sta-
cionára. 

V Kežmarku sa vianočný 
Coca-cola kamión rozsvieti 
v piatok 9. decembra o 16.30 
h. Príjemná vianočná atmo-

sféra, výzdoba námestia a 
veľký červený kamión. Scéna, 
ktorá sa už po niekoľkýkrát 
vracia do slovenských miest, 
aby potešila malých i veľkých 
a dala všetkým ochutnať pra-
vú vianočnú atmosféru. 

Návšteva vianočného ka-
miónu Coca-Cola ponúka vý-
bornú možnosť, ako stráviť 
voľné zimné dopoludnie so 
svojimi ratolesťami a navyše 
podporiť dobrú vec. 

Ešte pred príjazdom ka-
miónu budú môcť malí i veľ-
kí navštíviť vynovenú Santa 
Clausovu polárnu dedinku 
so stánkami, ktoré budú po-
núkať sprievodný program, 
či drobné občerstvenie. Pre 
deti budú pripravené mno-
hé zábavné aktivity ako pre-

Vianočný kamión aj na kežmarskom námestí
liezacia kópia vianočného ka-
miónu a iné. Deti budú môcť 
namaľovať, alebo napísať 
Santa Clausovi odkaz do via-
nočnej knihy, ktorá bude do 
príjazdu Santa Clausa na ná-
mestí a naučia sa spoločný ta-
nec  priateľstva.

Ako milú spomienku si 
potom odnesú symbolické ce-
ny, či vlastnú fotku so San-
ta Clausom, ktorú si hneď 
na druhý deň nájdu na we-
bových stránkach Coca-Coly 
s možnosťou stiahnutia. Ne-
bude chýbať ani možnosť za-
spievať si obľúbené vianoč-
né koledy, alebo sa naučiť ča-
rovnú  pesničku “Vianoce už 
prišli”, ktorá otvára kamión 
a prebúdza Santa Clausa.  

Santa Claus príde s dôleži-
tým posolstvom – chce kaž-
dému povedať, ako je dôle-
žité nebyť na Vianoce sám a 
ako veľmi si praje, aby všet-
ci na Vianoce boli so svojimi 
blízkymi. Preto sa pokúsime 
vytvoriť ľudskú  reťaz pria-
teľstva. Dospelí i deti, známi 
i neznámi a samozrejme San-
ta Claus si podajú ruky, aby 
nikto nebol sám a každý ve-
del, že okolo seba má tých, 
ktorí ho majú radi.

Kamión však neobchá-
dza námestia len pre poteše-
nie detí. Jeho ďalšou úlohou 
je pomôcť neziskovým or-
ganizáciám. Získaná  čiast-
ka z predaja darčekov a ná-
pojov, ktoré ľudia zakúpia  v 
priebehu návštevy vianočné-
ho kamiónu Coca-Cola, bude 
venovaná vybranej miestnej 
dobročinnej organizácii. Ide 
o jedinečný projekt, pri kto-
rom majú ľudia istotu, že pe-
niazmi podporia miestnu  ak-
tivitu.

Spojte teda príjemné s uži-
točným a bez ohľadu na pred-
vianočný zhon načerpajte 
pravú vianočnú atmosféru, 
ktorú do vášho mesta prive-
zie vianočný kamión Coca-
-Cola. Zažite chvíle plné ra-
dosti s Coca-Colou. 

Viac informácií nájdete na 
web stránkach www.vianoc-
nykamion.sk, alebo na špe-
ciálnych stránkach na Face-
booku s názvom Vianočný 
kamión. –CC-

Presne po roku je v rámci obľúbeného projektu Tatranské 
víkendy s rodinou pripravený pre všetkých nadšencov jesen-
nej prírody autobusový zájazd a výlet na Tri koruny.  Konať 
sa bude vo štvrtok 17. novembra v rámci Dňa študentstva. Od-
chod autobusu je naplánovaný o 8.00 hod. - parkovisko pri no-
vom futbalovom štadióne v Kežmarku. Trasa výstupu povedie 
z Červeného kláštora až na najznámejší vrchol Pienin. Všetky 
ďalšie informácie a rezervácie: www.coollangaa.sk a 0904/890 
298. Pavol Kulanga

Deň študentstva na Troch 
Korunách + obrázok

Centrum voľného času a Mesto Kežmarok
pozývajú deti, ich rodičov a všetkých, ktorí radi ochutnajú z 

predvianočnej atmosféry 
na Mikulášske popoludnie v stredu 9. decembra 2011 na ná-

mestie v Kežmarku.
Okrem iného Vás na námestí so svojim vianočným progra-

mom privíta:
Detský folklórny súbor Maguráčik

Základná umelecká škola  Dr.D. Fischera Kežmarok
- Kráľ

- Sweet disco
- Jarko Krigovský

Deti z kežmarských materských škôl
Mažoretky ZÚ CVČ - vianočná choreografia
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Toto prestížne európske 
podujatie sa každoročne koná 
v Bruseli. Organizuje ho Vý-
bor regiónov (CoR) a Riadi-
teľstvo Európskej komisie pre 
regionálnu politiku (DG RE-
GIO) v spolupráci s ďalšími 
partnermi. Program OPEN 
DAYS 2011 za účasti približ-
ne 6000 zástupcov z viac ako 
200 miest a regiónov z celej 
EÚ pozostával z vyše 100 od-
borných konferencií, seminá-
rov, prednášok, diskusií, vý-
stav a sprievodných poduja-
tí. Všetky podujatia prebieha-
li pod sloganom: Investovanie 
do budúcnosti Európy: regió-
ny a mestá zabezpečujúce inteli-
gentný, udržateľný a inkluzívny 
rast. Rokovaniam dominova-
la Stratégia Európa 2020, boli 
tiež zamerané na legislatívny 
balík pre politiku súdržnosti 
na obdobie 2014 – 2020. Ten-
to balík obsahuje okrem iné-
ho aj pre nás dôležitý návrh 
na zmenu v Nariadení Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 
o EZÚS, ktorý je právnym zá-
kladom pre vznik EZÚS. 

Euroregión „Tatry“ reali-
zuje od marca 2011 projekt 
pod názvom Od Euroregiónu 
„Tatry“ k Európskemu zosku-
peniu územnej spolupráce, kto-
rý je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Poľská repub-
lika – Slovenská republika 
2007 – 2013. Projekt je zame-
raný na vytvorenie inovačnej 
európskej platformy na slo-
vensko-poľskom pohraničí, 
ktorú predstavuje EZÚS.

V rámci OPEN DAYS 2011 

sa zástupcovia euroregiónu 
zúčastnili viacerých seminá-
rov venovaných najmä spolu-
práci partnerských regiónov 
prostredníctvom EZÚS, mož-
nostiam rozvoja partnerstiev, 
zjednodušeniu prístupu 
k medziregionálnej spoluprá-
ci za základe príkladov viace-
rých spolupracujúcich regió-
nov v rámci sieťových pro-
jektov, regionálnej rámcovej 
spolupráci a transferu medzi 
rozličnými európskymi re-
giónmi. Medzi hlavných reč-
níkov v rámci semináru Pla-
tforma EZÚS - návrh na zme-
nu nariadenia o EZÚS patrila 
Mercedes Bresso – predsed-
níčka Výboru regiónov, Jo-
achim Zeller – poslanec Eu-
rópskeho parlamentu, Johan-
nes Hahn – komisár pre re-
gionálnu politiku a Marcel 
Niezgoda – zástupca Minis-
terstva regionálneho rozvoja 
Poľskej republiky, ktorá v sú-
časnosti predsedá Európskej 
únii. Do diskusie sa zapojili 
zástupcovia Európskeho par-
lamentu, inštitúcií podporu-
júcich územnú spoluprácu, 
tiež napr. zástupcovia exis-
tujúcich a novovznikajúcich 
EZÚSov. 

Delegáciu Euroregiónu 
„Tatry“ prijala v Európskom 
parlamente poľská europo-
slankyňa Róża Thun. Pred-
stavili sme jej činnosť Eu-
roregiónu „Tatry“, spoločné 
aktivity a najmä náš záujem 
o založenie EZÚS. Diskusia 
bola tiež zameraná na čerpa-
nie finančných prostriedkov 
v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľská re-
publika – Slovenská repub-
lika 2007 - 2013. Mali sme 

9. ročník Európskeho týždňa miest a regiónov – OPEN DAYS 2011
Členovia slovenskej časti Komisie vo veci Európskeho 

zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) JUDr. Štefan Bie-
ľak - primátor mesta Spišská Belá, MUDr. Alexander Slaf-
kovský - primátor mesta Liptovský Mikuláš a projektová 
manažérka Združenia Región „Tatry“ Mgr. Jana Majorová 
Garstková sa spoločne s poľským partnerom pod vedením 
predsedu Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ 
Bogusławom Waksmundzkim zúčastnili v dňoch 10. – 14. 
10. 2011 na 9. ročníku Európskeho týždňa miest a regiónov - 
OPEN DAYS 2011.

možnosť zároveň navštíviť 
kanceláriu Prešovského sa-
mosprávneho kraja a Malo-
poľského vojvodstva v Bru-
seli. V tomto čase sa v Bruse-
li, v rámci poľského mestečka, 
prezentovali poľské regióny.  

Podujatie OPEN DAYS 
2011 v Bruseli bolo pre zá-
stupcov Euroregiónu „Tatry“ 
možnosťou pre získanie no-
vých informácií a lepšie po-
chopenie EZÚS ako nového 
európskeho právneho nástro-
ja pre realizáciu cezhranič-
nej, medziregionálnej a nad-
národnej spolupráce. Oboz-
námili sme sa so skúsenos-

ťami iných pri tvorbe EZÚS 
a s výsledkami ich činnosti. 
Bola to príležitosť na stretnu-
tia s predstaviteľmi Výbo-
ru regiónov, Európskej ko-
misie, orgánmi zaangažova-
nými do problematiky regi-
onálneho rozvoja a územnej 
spolupráce. Podujatie umož-
nilo získanie nových kontak-
tov a výmenu skúseností v 
rámci diskusií.

Mgr. Jana Majorová
 Garstková

Projektová manažérka ZRT
+ 3 logá
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Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom SR

„Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku“
Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo Opatrenie:  4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

                  

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Hlavný cieľ projektu: 

Špecifický cieľ projektu 1:
Špecifický cieľ projektu 2:
Špecifický cieľ projektu 3:
Špecifický cieľ projektu 4:

 

Obstarávanie technológií na úpravu vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
Propagácia realizácie separovaného zberu s cieľom zvýšiť podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
Vybavenie rodinných domov a bytovej zástavby zbernými nádobami na separovaný zber bioodpadu a nákup kontajnerov na separovaný zber
Zabezpečenie efektívneho zvážania biologického odpadu

Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Kežmarok

Dátum začatia realizácie projektu:
Dátum ukončenia realizácie projektu:

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Celkové uznateľné náklady:
•  85% NFP z prostriedkov KF vo výške:
• 10% NFP z prostriedkov ŠR SR vo výške:
• 5 % vlastné zdroje vo výške:

1 368 116,90  EUR
1 162 899,37  EUR

136 811,69  EUR
68 405,84  EUR

03/2009
12/2012

Prijímateľ:
Miesto realizácie projektu: Mesto Kežmarok, Okres Kežmarok, Prešovský kraj, Východné Slovensko

Mesto Kežmarok

Aj na vaše dvere už zaklo-
pal tzv. externý spolupracovník 
a ponúkol vám údajne lacnej-
šiu elektrinu či plyn, ak prejde-
te k novému dodávateľovi? Má-
te pocit, že ste uzavreli nečestnú, 
nevyváženú zmluvu alebo vás 
dokonca oklamali? Kontaktujte 
spotrebiteľské poradenské cen-
trum Spoločnosti ochrany spot-
rebiteľov (S.O.S.) v Poprade, kto-
ré vám pomôže problém riešiť.

„Medzi dverami som sa neuvá-
žene sadla na lep pracovníčke ener-
getickej spoločnosti. Vraj, ak hneď 
prejdem k novému dodávateľovi 
energie, ušetrím. Povedala mi, že je 
to len na rok, ak nebudem spokojná, 
môžem to zmeniť. O dva týždne mi 
prišla faktúra za poskytnuté „pora-
denstvo“ medzi dverami – 12 Eur,“ 
rozhorčuje sa spotrebiteľka Jan-
ka. 

Pán Jozef z Východného Slo-
venska tiež otvoril dvere spolu-
pracovníčke energetickej spoloč-
nosti. Možnosť ušetrených pe-
ňazí ho zaujala. „Súhlasil som so 
zmluvou na jeden rok. Bolo mi div-
né, že zmluvu vypisovala ceruzkou, 
ale to vraj, aby mohla opraviť prí-

padnú chybu. Napokon sme všetko 
skontrolovali. Nesedel údaj o dobe 
platnosti zmluvy. Namiesto obdobia 
jedného roka bolo zaškrtnuté políč-
ko na päť rokov. Chybný údaj vygu-
movala a označila jeden rok. Potom 
ma požiadala, aby som zmluvu pod-
písal vlastným perom. Keďže som 
jej nechcel dať originály požadova-
ných dokumentov, odskočil som vy-
hotoviť kópie do susednej izby. Keď 
som sa vrátil, zmluvu som už ne-
kontroloval. Na to, že je uzavretá 
na päť rokov, som prišiel až po vy-
pršaní dvojtýždňovej lehoty na od-
stúpenie od zmluvy. Výška sankcie 
za predčasné vypovedanie zmluvy je 
pritom 100 €,“ objasňuje svoj prí-
beh pán Jozef.

Tieto zmluvy obsahujú aj 
množstvo ustanovení, ktoré od 
začiatku znevýhodňujú postave-
nie spotrebiteľa voči dodávateľo-
vi služby. „Sám som obchodné 
podmienky čítal niekoľko hodín, 
nie je ľahké rozlúštiť to malé písmo. 
Nikde sa výšku konečných mesač-
ných poplatkov nedozviete. Dodá-
vateľ v zmluve garantuje abstrakt-
nú kvalitu elektriny a distribučných 
služieb podľa príslušných právnych 

predpisov.  Používa pojmy ako re-
zervovaná kapacita, okamžitý vypí-
nací prúd, platný PDS, či napäťové 
hladiny. No túto  kvalitu nikto odbe-
rateľovi nedefinuje, technické pojmy 
nikto nevysvetlí, preto nemá mož-
nosť ich spochybniť,” vysvetľuje 
mediátor S.O.S. Poprad Ing. Mi-
chal Fáber. 

Podľa jeho slov odberate-
lia porušujú novo uzatvorenú 
zmluvu už pri jej podpise, pre-
tože  stará zmluva  je stále účin-
ná. Spotrebitelia odoberajú ener-
giu od iného odberateľa, za čo im 
hrozí podľa obchodných pod-
mienok sankčná pokuta. Navy-
še, pri takomto unáhlenom „ná-
kupe“, kvôli vidine ušetrených 
Eur, sa spotrebiteľ sám ukracuje 
o možnosť porovnať si ceny kon-
kurencie či potenciálne akciové 
ponuky svojho pôvodného do-
dávateľa.

Spotrebiteľa nikto pri podpise 
zmluvy neupozorní na možnosť 
odstúpenia od zmluvy bez sank-
cií. Takisto mu nikto nepovie, 
že ak sa blíži koniec zmluvného 
obdobia, musí písomne upozor-
niť dodávateľa, že v zmluvnom 

vzťahu nechce pokračovať, inak 
sa zmluva predlžuje automatic-
ky.  Osoba uzatvárajúca zmlu-
vu v mene dodávateľa žiada od 
spotrebiteľa jeho nacionálie, sa-
ma sa však nepreukáže žiad-
nym plnomocenstvom.  A čereš-
ničkou na torte je i fakt, že zľa-
va z ceny, kvôli ktorej  spotrebi-
teľ zmení zmluvného partnera, 
je podmienená uhradením mi-
moriadnej mesačnej zálohy, kto-
rú mu vrátia po ukončení zmlu-
vy. To znamená, že ak neuhradí-
te mimoriadnu zálohu, porušíte 
zmluvnú podmienku a stratíte 
nárok na zľavu, kvôli ktorej ste 
novú zmluvu uzatvorili.

Zdá sa vám to komplikova-
né? Riešenie je však jednoduché. 
Neuzatvárajte zmluvy narých-
lo, neplánovane, doslova medzi 
dverami...

Mgr. Petra Vargová Čakovská
Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov S.O.S.

Výzva spotrebiteľom, ktorí sa cítia byť oklamaní novými dodávateľmi energií
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AUTÁ 2 - 17. (št), 17.00, 20. (ne-
deľa), 17.00, slovenský dabing, 
2,10 €, MP. Americká animovaná 
rozprávka. 

KOVBOJI A VOTRELCI - 18. 
- 20. (pia – ne), 19.00, titulky, 2,30 
€, MN-12. Americký sci-fi wes-
tern film. 

UTOROK PO VIANO-
CIACH - 21. (po), 19.00, FILMOVÝ 
KLUB, titulky, 2 €/1,50 €, MN-12. 
Rumunská psychologická dráma. 

CIGÁŇ - 22. - 23. (ut, st), 19.00,  
slovenské znenie, 2 €, MN-12. Slo-
venská dráma. Adamovi, 14-roč-
nému rómskemu chlapcovi z osa-
dy, zabijú otca. Mama po pohre-
be dlho nesmúti. Chce zabezpe-
čiť deti, a tak sa vydá za otcovho 
brata – úžerníka a zlodeja Žiga. 
Adamovi sa zo dňa na deň zme-
ní život. Má len dve radosti, bo-
xerský tréning a čiernookú Julku. 
Keď mamu odvezú do pôrodnice, 
otčim vťahuje Adama a jeho bra-
tov do svojich pochybných kšef-
tov. Adam postupne stráca všet-
ky istoty, vyhodia ho z boxerské-
ho oddielu, Julku rodičia predajú 
do Čiech. Chlapec sa čoraz častej-
šie dostáva do konfliktu so zákon-
mi vlastnej komunity. V hádke s 
cynickým Žigom pochopí, kto 
stojí za otcovou smrťou. 

Réžia: Martin Šulík Hrajú: 
Atilla Mokos, Ivan Mirga, Janko 
Mižigár, Martin Hangurbadžo, 
Martina Kotlárová

JOHNY ENGLISH SA VRA-
CIA - 25. - 27. (pia – ne), 19.00, ti-
tulky, 2,30 €, MN-12. Americká 
komédia. 

D R U H Ý 
SVET - 28. (po), 
19.00, FILMO-

VÝ KLUB, titulky, 2 €, MN-15. 
Francúzska dráma. 

LÓVE - 29. - 30. (ut, st), 19.00, 
slovenské znenie, 2,30 €, MN-15.

Slovensko – Česká romantická 
dráma. Hlavný hrdina Maťo, žije 
bezstarostný život bez pravidiel. 
Spolu so svojim kamarátom z det-
stva Tomášom kradnú autá pre 
autoservis. Maťov život sa radi-
kálne zmení, keď spozná Veroni-
ku do ktorej sa zamiluje. Veroni-
ka žije slušný život študentky vy-
sokej školy. Je z detského domova, 
býva na internáte ktorý jej pla-
tí škola. Stále sa snaží skontakto-
vať so svojou mamou, ktorú nik-
dy nevidela. Maťo jej o sebe neho-
vorí celú pravdu, radšej chce kvô-
li nej zmeniť svoj doterajší život.

KULTÚRA

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

Tak ako každý rok v me-
siaci novembri pripravujeme 
aj realizujeme súťaž  Miss bá-
bika a mister autíčko.

V triednych kolách súťažili 
skoro všetci žiaci 1. - 2. roční-
ka. Najlepší postúpili do škol-
ského kola, ktoré sa uskutoč-
nilo 10. novembra 2011. Po-
rota mala veľmi ťažkú úlohu 
vybrať z 35 súťažiacich  naj-
lepších. 

Víťazmi  v 1. ročníku boli: 
1. Monika Miškovičová, 2. So-

fia Oravcová, 3.miesto Vero-
nika Uličná

Chlapci: 1. Dao Minh Duc, 
2.  Martin Kicoš, 3. Ján Čekov-
ský

V kategórii 2. ročník: 1. Ga-
bika Šlebodová, 2. Laura Pal-
ková, 3. Inés Bilínová

Chlapci: 1. Jakub Vavro-
šek, 2. Filip Brutovský, 3. Sa-
muel Brutovský

Víťazom blahoželáme!
Mária Havranová, ŠSZČ-

-ZŠ Hradné námestie

Miss bábika, mister autíčko

16. 11. 2011 (streda) o 19.00 h
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 

DIVADLO
Divadelné predstavenie
v Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok

27. 11. 2011 (nedeľa)  
o 16.00 h

DIVADLO NA HOJDAČKE
ŽABÍ KRÁĽ

Rozprávková nedeľa
V Mestskom kultúrnom  

stredisku Kežmarok

30. 11. 2011 (streda)  
o 8.30 a 10.00 hod.

ŠKOLA SLUŠNOSTI
Výchovný program

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

Výstavná sieň Barónka
Hlavné námestie 46

Jana Frajkorová 
DOTYKY DROTU

drôty, plechy, nite, kamene...
Výstava paličkovej čipky
28. 10. 2011 – 29. 11. 2011
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Najkrajšia tekvička
Každé ročné obdobie v roku má svo-

je čaro. Jeseň je jedným z nich. Keď za-
čnú stromy meniť svoje šaty a opadávajú 
prvé lístočky, nastal čas veľkých zmien. 
Slniečko už nehladí teplými lúčmi, sem-
-tam pofukuje chladnejší vetrík a všetko 
sa uchyľuje do teplejšej komôrky. Aj toto 
jesenné obdobie prináša so sebou množ-
stvo krás. Avšak táto jesenné úroda ne-
priniesla zo sebou bohatstvo opadaných 
gaštanov, preto sme sa rozhodli v Mater-
skej škole Cintorínska 3 v Kežmarku vy-
hlásiť  súťaž o „Najkrajšiu tekvičku“. 
Deti mali možnosť v spolupráci s rodič-
mi, vytvoriť doma krásne a originálne 
tekvicové strašidielka, ale aj obdivuhod-
né výtvory. Každé dieťa, ktoré sa zapoji-
lo do súťaže, získalo sladké prekvapenie. 
Hlavnými výhercami, ktorí získali dip-
lom a cenu sa stali:

1. miesto – Timejka  Ferencová - trie-
da Lienočiek

2. miesto – Ali Jedidi – trieda Mrav-
čekov

3. miesto – Sonička Brejková – trieda 
Včielok

4. miesto – Timejka Olekšáková – trie-
da Motýlikov

5. miesto – Karolínka Olekšáková – 

trieda Slniečok
Všetky tekvičky zdobili nielen našu 

prístupovú chodbu, ale aj školský dvor, 
kde vítali svoje deti pri príchode do škôl-
ky. 

Táto krásna a tvorivá aktivita prinies-
la deťom nielen pocit radosti a uspoko-
jenia, ale aj rodičom návrat do detských 
čias. Pritom mohli nadviazať so svo-
jim dieťaťom blízky kontakt  a upev-
niť vzájomnú potrebu rodičovskej lásky 
pri spolupodieľaní sa na niečom „ krás-
nom“. Pre deti to bol určite krásny zá-
žitok a aj do budúcna prajeme všetkým 
rodičom a ich deťom veľa úspechov pri 
tvorbe jedinečných výrobkov. Možno 
nám „Pani jeseň“ ponúkne opäť iné plo-
dy, ktoré môžeme využiť a vdýchnuť im 
život.                 Mgr. Slávka Jezerčáková

Výlet na Spišský hrad
27.10.2011 sa najstaršie deti troch tried 

MŠ Cintorínska zúčastnili výletu na 
Spišský hrad. Zoznámili sa s históriou 
nášho regiónu, vypočuli si pútavý ko-
mentár milej sprievodkyne, navštívili 
stredovekú kuchyňu, ale aj hrôzostrašnú 
mučiareň, pozreli si do neba  týčiacu sa 
vežu Nebojsa. Dosť energie ostalo aj na 
vybláznenie sa v obrovskom areáli naj-

väčšieho stredovekého hradu v strednej 
Európe. Deti posilnené dobrotami zaba-
lenými v batôžkoch vládali ešte spievať 
a tak si spríjemniť zábavnú cestu auto-
busom. Bol to úžasný zážitok pre prvo-
návštevníkov ale aj pre tých, ktorí tam 
už boli, pretože byť so svojimi kamarát-
mi a pani učiteľkami zo škôlky na výle-
te je predsa len niečo nezvyčajné a iné. 

Otília Laskovská

Šarkaniáda
Neuveriteľne príjemné jesenné poča-

sie koncom októbra vylákalo deti z MŠ 
Cintorínska, ich rodičov a pani učiteľ-
ky za mesto na kopec. Dôvodom bola už 
tradične šarkaniáda, teda prehliadka lie-
tajúcich drakov. Priaznivý vietor uná-
šal šarkanov tých najrozličnejších tvarov 
a farieb vysoko na oblohu. Na Suchej ho-
re zvíťazili všetci, pretože najväčším ví-
ťazstvom bola radosť, zážitok a úsmev 
na tvárach detičiek, mamičiek, oteckov. 
A pani učiteľky sa tešili z vydarenej ak-
cie a milej spolupráce s rodičmi. Ďaku-
jeme.

MŠ Cintorínska

Aktivity materskej školy CINTORÍNSKA ulica

Začarovaná noc strašidiel 
a duchov ožila v plnom prúde 
na nádvorí hradu v Kežmar-
ku 27.10.2011. Deti prezlečené 
do rozličných strašidelných 
masiek zaplnili nádvorie 
v nezvyčajnom počte – vyše 
500. Aj keď zamestnanci mú-
zea, ktorých by ste nespozna-
li pod rôznymi maskami stríg 
a čarodejníc, mali plné ruky 
práce, aby zvládli tento po-
čet strašidiel a duchov, ďalší 
priebeh podujatia bol vyplne-
ný rôznymi súťažami, hrami 
a hudbou.  Najväčšie úspechy 
zožalo stanovište, kde mali 
možnosť hľadať „začarované“ 
mince a príšery v krabiciach 
s rôznorodým obsahom. Do 
krabice so slizom chcelo str-
čiť ruku každé malé strašidlo. 

Pri jednotlivých stánkoch 
si precvičili svoju zručnosť, 
ale pri skladaní kostry využi-
li aj vedomosti o  ľudskom te-
le. Najväčší úspech zožali do-
ma pečené strigônske prsty 
z lineckého cesta, ktoré pri-
pravili samotní zamestnanci 
múzea.

Vyrezávanie tekvíc sme 

mohli zorganizovať za pomo-
ci rodiny Podolinských, kto-
rá nám vypestovala a daro-
vala gigantické tekvice, začo 
im patrí naše úprimné poďa-
kovanie. S pomocou rodičov 
a detí vznikali postupne na 
javisku hradu nádherné a ča-
rovné svietiace strašidelné 
tekvicové hlavy, ktoré doda-
li  tú správnu atmosféru Hal-
loweenskej noci. 

Tombola bola vyvrchole-
ním akcie. Množstvo hračiek 
a zaujímavých darčekov nám 
venovali naši skalní sponzo-
ri ako: Kníhkupectvo ALTER 
EGO, Hračkáreň pani Vie-
ry Matejovskej, Papierníctvo 
Lusila-Lapšanský, ktorým by 
sme sa chceli poďakovať za 
ich nezištnú pomoc. Vďaka 
tejto pomoci deti získali nád-
herné ocenenia, ktoré si s hr-
dosťou odnášali z hradu. 

V bufete „U Saxany“  bo-
li odmenené občerstvením 
a sladkosťou všetky zúčastne-
né deti, ktoré s veľkou snahou 
a vytrvalosťou splnili úlohy 
pri stanovištiach. 

Návštevnosť akcie – Hal-

HALLOWEEN 2011 na Kežmarskom hrade
loween 2011– bola za posled-
ných 5 rokov najvyššia. Za to 
ďakujeme všetkým zúčast-
neným deťom a ich rodičom. 
Zároveň berieme na vedo-
mie aj negatívne vyjadrenia 
a prejavy nespokojnosti ve-
dúcich niektorých školských 
skupín zo Základnej školy 
Dr. Fischera v Kežmarku. Je 
nám ľúto, že naša snaha sprí-
jemniť deťom tento nezvyčaj-
ný deň netradičným spôso-
bom sa stretla s „paľbou“ ne-
citlivého kritizovania a oso-
čovania. Všetci zamestnanci 
múzea s plným nasadením 
a zanietenosťou sa snažili ce-
lé podujatie pripraviť čo naj-
lepšie a často krát až nad rá-
mec vlastných možností, pri-
čom práca do neskorých 
večerných hodín bola samo-

zrejmosťou. V každej práci sa 
vyskytnú aj nedostatky, sme 
si toho vedomí, ale zvládnuť 
nápor veľkého počtu detí na 
začiatku podujatia pri troche 
tolerancie a pomoci zo stra-
ny týchto učiteliek by istot-
ne lepšie pomohol zvládnuť 
vzniknutú situáciu. Aj na-
priek tomu deti aj rodičia pri 
odchode z podujatia boli pre 
nás najväčšou odmenou- ich 
úsmev, žiariace očká a slovká 
ĎAKUJEME za krásne pod-
ujatie. Veríme, že na budúci 
rok sa stretneme na Kežmar-
skom hrade opäť.

Ing. Kristína Kissová, 
Mgr. Erika Cintulová, foto-
-adri-
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Slovenská republika sa pro-
stredníctvom Štatistického úra-
du SR zapojila do realizácie zis-
ťovania o celoživotnom vzdelá-
vaní dospelých (AES 2011), kto-
ré v týchto rokoch prebieha v 
mnohých členských štátoch Eu-
rópskej únie v rámci prípravy 
na produkciu štatistík v oblasti 
vzdelávania. 

Cieľom tohto zisťovania je vy-
tvoriť spoločný rámec na sys-
tematickú tvorbu štatistík kra-
jín Európskej únie o celoživot-
nom vzdelávaní  obyvateľov Eu-
rópskej únie. Táto štatistika bude 
kľúčovým zdrojom údajov o sta-
ve vzdelanosti obyvateľstva 
a o faktoroch ovplyvňujúcich ce-
loživotné vzdelávanie v kraji-
nách Spoločenstva. Bude pred-
stavovať významný zdroj údajov 
a informácií pre medzinárodné 
porovnávanie Slovenska v rámci 
Európskej únie a na analýzy sta-
vu vo vzdelaní populácie na Slo-
vensku. 

Na Slovensku bude do zisťo-
vania zaradených 5000 jednotliv-
cov v súkromných domácnostiach 
v náhodne vybratých obciach, me-
dzi ktorými je aj mesto Kežmarok. 
Zisťovanie sa uskutoční od 1. ok-
tóbra do 15. novembra 2011.

V tomto období vybrané do-
mácnosti vo Vašej obci navští-
vi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný pre-
ukázať sa v domácnostiach oso-
bitným poverením. Všetky infor-
mácie a názory, ktoré nám v rám-
ci tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použité 
výlučne na štatistické účely. Ochra-
nu dôverných údajov upravuje zá-
kon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatis-
tike v znení neskorších predpisov. 
Za ochranu dôverných údajov zod-
povedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky.

Ing. Zuzana Horaničová
Štatistický úrad SR – pracovis-

ko ŠÚ SR v Prešove. Zdroj: Štatis-
tický úrad Slovenskej republiky.

CVČ cestuje do Viedne
Centrum voľného času v KEŽMARKU

Ul. Gen. Štefánika 47, 060 01 KEŽMAROK, tel. 468 46 42
ORGANIZUJE  CELODENNÉ PODUJATIE  pre RODINY 

VIANOČNÁ VIEDEŇ
26. novembra 2011 (sobota)

Poplatok: len 29,- €  
(autobusová doprava, služby sprievodcu)

Potrebné veci: cestovný doklad, kartička poistenca,  
celodenná strava

Prihlášky: Odovzdať čo najskôr aj s poplatkom v CVČ
Informácie:  CVČ, KEŽMAROK - č. t. 468 46 42,  

cvckezmarok@gmail.com
PROGRAM:

Odchod účastníkov: 3.00 hod.  
na parkovisku TESCO v Kežmarku

Obchodný dom HUMMA – možnosť výhodných nákupov
Viedeň – prehliadka mesta s najvýznamnejšími  

historickými pamiatkami
Viedenské vianočné trhy – individuálny program  

v priestoroch radnice
Príchod  účastníkov: 00,00  hod. aj neskôr do Kežmarku na 

parkovisko TESCO 
...kráčali tam cisári, králi, šľachta aj bedári – navštívte s nami  

veľkolepú Viedeň, ktorá ožije čarovnou atmosférou Vianoc,  
množstvom ľudí a dobrou náladou

...rozozvučí sa vianočnými koledami, rozvonia rôznymi dobrotami 
ako aj remeselníckymi výrobkami

Spišský dejepisný spolok v Le-
voči, občianske združenie Do-
mov pri rímsko-katolíckej farnos-
ti v Kežmarku a SOŠ Garbiarska 1 
v Kežmarku zorganizovali dňa 12. 
11. 2011 v spoločenskej miestnosti 
SOŠ Garbiarska 1 vedeckú konfe-
renciu Spolkový život na Spiši.

Témy boli veľmi zaujímavé a 
týkali sa aj nášho mesta. Na za-
čiatku mala prednášku dr. Nora 
Baráthová o najstaršom strelec-
kom spolku na Slovensku, ktorý 
je dobre spracovaný v expozíci-
ách nášho múzea v kežmarskom 
hrade. Žiaľ strelnica, ktorá je jed-
ným zo symbolov spoločenského 
života mesta je v zúboženom sta-
ve a rapídne chátra.

Doc. Ivan Chalupecký roz-
prával o histórii vzniku význam-
ných spolkov na Spiši a vytvoril 
celkový pohľad na spolkový ži-
vot na Spiši počas histórie.

Ďalším prednášateľom bol dr. 
Ľubomír Molitoris. Hovoril o slo-
venských spolkoch v Poľsku a 
ich význame v národnom pove-
domí Slovákov.

Dr. Ján Zmatlo hovoril o spol-
kovom živote na Spiši po vzni-
ku 1. Československej republiky. 
Zaujímavé boli poznatky a obra-
zy zo spolkového života v Kež-
marku.

Ing. Ján Petrík hovoril o horo-
lezeckom spolku IAMES v Spiš-
skej Novej Vsi avšak dotkol sa aj 

Úspešná vedecká konferencia rímsko-katolíckej fare, kde ho via-
zalo blízke priateľstvo s pánom fa-
rárom Jánom Magom. Tu založil aj 
kresťanský časopis Domov, pod-
ľa ktorého si dalo pomenovanie 
aj kresťanské občianske združe-
nie pri rímsko-katolíckej farnosti. 
Toto združenie bolo aj iniciátorom 
a organizátorom odhalenia pa-
mätnej tabule obom významným 
osobnostiam Slovenska. Ladislav 
Hanus bol významným kresťan-
ským filozofom, ktorého uznáva 
celý kultúrny svet Európy. Preto 
jeho meno UNESCO zaradilo do 
kalendára významných výročí v 
roku 2006. Jeho životný osud bol 
mimoriadne ťažký, lebo prežil 13 
rokov vo väzniciach.

Pamätnú tabuľu odhalili kňa-
zi Jakub Grich, Štefan Mordel, 
Ľubomír Hromjak, doc. Chalu-
pecký a neter Jozefa Špirku zo 
Spišského Podhradia. Celý sláv-
nostný akt mal mimoriadne du-
chovný a kultúrny priebeh.

O živote a diele Jozefa Špir-
ku a Ladislava Hanusa vytvorila 
Schola humanitatis malú výstav-
ku, ktorá je v súčasnosti vystave-
ná v priestoroch SOŠ Garbiarska 
1. Potrvá do konca kalendárneho 
roka 2011. 

Organizátori ďakujú všet-
kým, ktorí sa zúčastnili pri orga-
nizácii týchto podujatí a za účasť 
na podujatí, ktoré malo nezabud-
nuteľný ráz.  Mgr. Milan ChomaZISŤOVANIE O CELOŽIVOTNOM 

VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH – AES 2011

kežmarského horolezeckého klu-
bu IAMES, o ktorého činnosti ne-
vieme takmer nič. Aj napriek to-
mu horolezectvo v Kežmarku 
malo silnú tradíciu.

Vyvrcholením konferencie bol 
príspevok dr. Ľubomíra Hromja-
ka z kňazského seminára v Spiš-
skej kapitule, v ktorom všetkých 
prítomných zoznámil so životom 
a dielom významného spišského 
historika, bývalého kežmarské-
ho kaplána (1920 – 27) Jozefa Špir-
ku. Jeho vyše tisíc stranové cirkev-
né dejiny na Slovensku sa stali zá-
kladnou učebnicou histórie pre 
mladých študentov kňazského 
seminára. Okrem toho sa Ľubo-
mír Hromjak zameral na pôsobe-
nie Jozefa Špirka v Kežmarku, kde 
ho vyzdvihol ako jedného z vý-
znamných zakladateľov sloven-
ského gymnázia v Kežmarku. Po-
pisoval ťažkosti pri zakladaní slo-
venských tried gymnázia na ne-
meckom evanjelickom gymnáziu 
a príspevok slovenskej inteligen-
cie, gazdov, podnikateľov a kňa-
zov v Kežmarku a v celom oko-
lí severného Spiša. V druhej čas-
ti svojho príspevku opísal život a 
dielo prof. Ladislava Hanusa, kto-
rý pôsobil ako kaplán v Kežmar-
ku (1936 – 37). Neskôr, po revo-
lúcii, dokonca žil na kežmarskej 

Záber z konferencie.                                                       Foto: M. Choma
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Nepodarilo sa nám zohnať 
záznamy o požiaroch v prvej 
polovici 19. stor. Archívne do-
kumenty z tohto obdobia nie sú 
spracované, tlač na Spiši začala 
vychádzať až r. 1863. Kežmarský 
týždenník Karpathen-Post vyšiel 
prvýkrát r. 1880. Tu nachádzame 
veľa záznamov aj o tých najmen-
ších požiaroch, budeme spomí-
nať len tie väčšie.

Už v roku 1862 začali svo-
ju činnosť kežmarskí dobrovoľ-
ní hasiči – ale ich práca bola ile-
gálna. Po revolučných rokoch 
1848/49 bola totiž rakúskou vlá-
dou zakázaná akákoľvek spol-
ková činnosť, pretože vo všet-
kom videla protištátnu čin-
nosť. A tak stanovy spolku boli 
schválené až r. 1872. Dozvedá-
me sa napr. že na vežiach fungu-
jú noční a denní strážcovia, kto-
rí vo dne výkrikmi Oheň! (Feu-
er!), bitím na zvony a trúbením 
zburcujú ľudí, smer požiaru sa 
vo dne naznačí červenou zástav-
kou a v noci lampášom. Povin-
nosť hasiť malo všetko obyva-
teľstvo – muži sa mali dostaviť 
so sekerami, rebríkmi a hákmi, 
starší muži a ženy mali pribeh-
núť s vedrami. Hlavne v nárož-
ných domoch boli vysoké rebrí-
ky, požiarne háky, vedrá. Kone 
na ťahanie striekačiek bol povin-
ný každý požičať, u mlynárov 
to bola samozrejmosť. Povinnú 
účasť mali aj kominári. Navy-
še – vyšiel zákaz fajčenia v mes-
te a v hospodárskych budovách. 
Samotní hasiči boli rozdelení do 
štyroch skupín: hasiaci, záchran-
covia ľudí a zvierat, búrači s od-
pratávačmi a strážcovia zachrá-
nených predmetov.

Ako píšu noviny Zipser An-
zeiger, dňa 28. augusta 1865 po-
poludní zhorel katolícky kos-
tol, nové kasárne (dnes už nee-
xistujúca prístavba hradu), hrad, 
40 obytných domov s vedľajšími 
a zadnými budovami. Tesársky 
tovariš Fabry spadol z druhého 
poschodia kasárne, keď sa sna-
žil spolu s inými strhnúť horia-
ci trám. Zlomil si ruku a nohu 
a 29. augusta umrel na vnútor-
né zranenia. Požiar v stodole za-
ložili deti. Vial vietor, ktorý pla-
mene podporoval.  (Popis Zipser 
Anzeiger, r. 3, č. 35, 2. 9. 1865.) Tie 
isté noviny v č. 50 zo 16. 12. 1865 
píšu, že zhorené domy sú po-
väčšine opravené, iba hrad stojí 
v ruinách a kaplnka je v dezolát-
nom stave – nik sa o to nestará. 

Nakoniec sa o renováciu kapln-
ky postaral miestny barón Wil-
dburg.

Dňa 28. marca 1867 ráno o 
trištvrte na šesť vypukol po-
žiar na Prohlgassen – zhorelo 20 
majerov, stajne, stodoly, kôlne – 
všetko za štyri hodiny. Chytili 
sa aj majere, obytné domy, záhra-
dy a skleníky za riekou Poprad 
na Michalskom vrchu a zhore-
li do tla. 

V roku 1886 dňa 17. septem-
bra zhorel pri Kušnierskej brá-
ne dom, v ktorom bývali rodi-
ny mestských pastierov. V roku 
1899 bol požiar na Garbiarskej 
ulici v dome číslo 1 – hneď pri 
Učňovskej škole. Zhorel obytný 
dom, prístavky, maštale, stodola 
a tzv. Strompfov majer.

Oheň bol „aktívny“ aj počas 
prvej polovice 20. stor. Budeme 
vychádzať zo spomienok prof. 
Alfréda Grosza (nemecký origi-
nál z r. 1961, o ktorom nevieme, 
kde sa v súčasnosti nachádza, 
prekladal Ján Kilian).

Dňa 17. marec 1901 začalo ho-
rieť v domkoch na západnej stra-
ne hradu (bolo ich 5 alebo 6) – vľa-
vo od vstupnej veže. Strážcovia 
spozorovali oheň až po 20. ho-
dine, keď už všetky domky stá-
li v plameňoch. Oheň sa rozšíril 
aj do hradu. Prof. Grosz spomí-
nal: „Pomáhal som osobne ťahať 
našu veľkú pojazdnú striekač-
ku zo zbrojnice do hradu. Keď 
sme cez vstupnú bránu aj s ná-
radím vbehli do nádvoria, ho-
reli už okolo nás všetky strechy 
jasným plameňom. Vodu sme ťa-
hali z veľkej studne, ktorá bola 
uprostred nádvoria. Spolu s na-
mi pumpoval aj riaditeľ meštian-
ky Otto Bruckner. Keď sa zrúti-
la drevená stropná konštrukcia 
hradnej kaplnky, zafarbil sa na-
červeno na chvíľku veľký želez-
ný kríž kaplnky.“ Po tomto po-
žiari dostala strecha kaplnky no-
vý tvar, podobne aj druhé po-
schodie vstupnej veže, domky zo 
západnej strany hradu sa zbúra-
li spolu s predsunutým hradným 
múrom a baštou.

V roku 1902 spôsobila požiar 
na Baštovej a Kušnierskej uli-
ci pyromanická slúžka. Zhore-
li zadné časti troch domov. Slúž-
ku počas požiaru chytili, zatkli 
a zistilo sa, že zapríčinila už tri 
menšie požiare. V apríli 1903 ho-
rela Továrna ulica, zhoreli viace-
ré domy aj so stodolami. 

Dňa 8. augusta 1905 0 13. ho-

dine zhorel dom, pivovar a všet-
ky staviská Vincenta Meeseho 
(na mieste dnešnej nemocnice 
na Huncovskej ulici). Boli tu dve 
kolkárne, hotel, vaňové kúpele, 
park s exotickými drevinami... 
Dokonca sa plánovalo omnibu-
sové spojenie Meeseho pivovaru 
s Tatrami!

V roku 1909 horela v priestore 
kostola sv. Kríža pri zvonici bu-
dova katolíckej školy. Hasiči po-
stavili vysoký, ale slabší rebrík, 
ten preťaženie nevydržal a dvaja 
hasiči z veľkej výšky spadli dole 
– našťastie do smetiska, takže sa 
im nič nestalo.

V roku 1910 zhoreli tri budo-
vy na Továrnej ulici a povestný 
Fischerhof (známy ako nevestí-
nec). Dňa 22. mája 1916 – ako pí-
še vo svojich poznámkach profe-
sor obchodnej školy Július Hefty 
– začalo horieť na Hradnej ulici – 
zhorelo 5 striech. 

Dňa 12. február 1919 horelo 
vo vstupnej veži hradu, kde od r. 
1892 bola umelecká výšivkáreň. 
Požiar, ktorý spozorovali o pol 
šiestej ráno, založili údajne vla-
mači, ktorí chceli vylúpiť pancie-
rovú pokladnicu, ale nepodarilo 
sa im to.  

Dňa 26. októbra 1920 zhore-
la kupola nového evanjelického 
kostola. Stalo sa tak pre nedba-
losť klampiara, ktorý nechal ho-
riacu letovaciu lampu pri dreve-
nom krove kupoly a niekam odi-
šiel. Keď sa vrátil, bola už kupo-
la v plameňoch. Blízky drevený 
kostol začal horieť na viacerých 
miestach, lebo dul severný vie-
tor a iskry preskakovali na je-
ho šindľovú strechu. Okamžite 
ich však hasili – dokonca aj čiap-
kami namočenými vo vode. Ku-
pola nového kostola však úpl-
ne zhorela a museli postaviť no-
vú. (Popis v Karpathen Post z 30. 
10. 1920)

Onedlho začiatkom mája 1921 
vypukol neďaleko na Cintorín-
skej ulici ďalší požiar. Komplet-
ne zhoreli štyri domy a jeden 
majer, dokonca aj jeden voz po-
žiarnikov. Oheň ohrozoval aj bu-
dovu gymnázia.

O ďalšie požiare sa „postara-
la“ dvojica kežmarských pyro-
manov – podpaľačov (mená ne-
uvádzame, nakoľko ich menov-
ci žijú dodnes). Akcie začali na 
radnici 4. mája 1922. O 9. hodi-
ne podpálili vežu. Severný vie-
tor prehodil plamene na dnešnú 
Hviezdoslavovu ulicu, kde zho-

KEŽMARSKÉ POHROMY IV. relo 29 domov aj so zadnými 
traktami. Z domu č. 1 sa hasi-
či zachránili pred plameňmi iba 
tak, že sa po lane spustili dole. 
(Popis horiacej radnice  v Kar-
pathen-Post z 27. 5. 1922.)

Tí istí pyromani 8. marca 1923 
v noci o 2. hodine zapálili zadné 
trakty štyroch domov Trojmosto-
vej ulice (Ul. Dr. Alexandra), kto-
ré siahali až na Baštovú ulicu. 
O polnoci zo 14. na 15. apríla ho-
relo na Ľubickej ulici a hneď nad 
ránom stodoly na Starom trhu 
a tri domy. Dňa 23. apríla nasle-
doval požiar na Cintorínskej uli-
ci. Dňa 22. apríla bol ešte komí-
nový požiar na námestí a 2. má-
ja zhorelo 7 krásnych drevených 
domov s pavlačami na Garbiar-
skej ulici. Vzápätí 12. mája o štvrť 
na deväť večer horelo na Lyceál-
nej ulici a o hodinu na to na Uli-
ci mučeníkov.  

To už bolo v pohotovosti všet-
ko obyvateľstvo a 13. mája sa po-
darilo dolapiť prvého podpaľa-
ča – povolaním poštára, ktorý sa 
k činu priznal a prezradil aj spo-
lupáchateľa – mestského sluhu. 
Obaja v priebehu troch mesiacov  
založili osem požiarov a pripra-
vili o bývanie 50 rodín. Aj pod-
pálenie radnice bolo ich činom.

V júli 1927 zhorelo 9 domov 
na Garbiarskej a Kačkovej ulici 
a na Starom trhu, oheň ohrozo-
val aj katolícku faru. V roku 1928 
horela továreň na výrobu škro-
bu, r. 1930 zase reštaurácia na Je-
ruzalemskom vrchu. V roku 1931 
horel pod tým istým vrchom Re-
isingerov mlyn a továreň na plát-
no. Vojnový požiar zastihol Kež-
marok pri ústupe nemeckých 
vojsk, ktoré vyhodili do vzduchu 
poštu a podpálili sklad potravín 
na ceste do Malého Slavkova.

Po vojne zasiahli Kežmarok 
už len menšie požiare – vďa-
ka stále sa vyvíjajúcej hasičskej 
technike sa už netreba natoľko 
báť ohňa ako kedysi.

(Nabudúce o zemetraseniach 
a iných kalamitách.)

Nora Baráthová
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Máme za oknami jeseň 
a s ňou ide ruka v ruke zvý-
šená chorobnosť u detí. Naj-
častejším chorobným preja-
vom je nádcha, na jednej stra-
ne klasická z prechladnutia 
krátkotrvajúca, ale aj alergic-
ká nepríjemná a dlho obťažu-
júca. 

Nádcha (ľudovo-prechlad-
nutie) je označením pre cho-
robný stav – zápal nosovej 
sliznice. O nádche môžeme 
hovoriť ak sa vyskytnú aspoň 
dva z nasledujúcich prízna-
kov: výtok z nosa, upchatie 
nosa, kýchanie alebo svrbe-
nie. Z ďalších príznakov pri 
šírení zápalu mimo sliznice 
nosa sa objavuje kašeľ, bolesť 
v krku, zvýšená telesná tep-
lota do 38,5 st.C, malátnosť, 
únava, ale taktiež strata ču-
chu a zmena vnímania chuti 
event. aj nedoslýchavosť. Zá-
pal nosovej sliznice sa teda 
môže šíriť na sliznicu príno-
sových dutín, na sliznicu no-
sohltana, cez tkz. Eustacho-
vu trubicu na sliznicu stred-
ného ucha alebo zatekaním 
na sliznice hrtana, prieduš-
nice a priedušiek. To sa deje 
hlavne u detí konkr. u dojčiat 
do 1 roka veku. U novoroden-
cov a dojčiat do 6 mesiacov 
veku, ktoré dýchajú výlučne 
nosom, pre dospeých obyčaj-
ná nádcha spôsobuje výraz-
ne sťaženie dýchania a zhor-
šenie prijímania potravy. 

Väčšinou sa nádcha preja-
ví po 1 – 3 dňoch od nákazy 
najprv tkz. suchým štádiom, 
ktoré sa prejavuje pálením, 
svrbením a suchosťou v nose 
a nosohltane. Po 12 – 24 hod. 
nasleduje štádium s vodna-
tým až hlienovitým soplí-
kom. Príznaky vrcholia na 
3. – 4. deň ochorenia a ustú-
pia do 7 – 10 dní. Jednoduchá 
nádcha bez komplikácii neo-
hrozuje človeka na živote, ale 
má výrazný vplyv na kvalitu 
života hlavne ak je dlhotrva-
júca teda chronická.  Nádcha 
zhoršením dýchania zhor-
šuje aj  spánok, vyvoláva bo-
lesti hlavy, spôsobuje únavu 
a zhoršuje schopnosť sústre-
denia sa. 

Nádcha vzniká najčastejšie 
v jesenných a zimných mesia-
coch za studeného a vlhkého 
počasia. Chlad odníma orga-
nizmu energiu, potrebnú aj 
pre imunitný systém, tým pá-

NÁDCHA
dom prejde k ľahkému pre-
niknutiu vírusov cez oslabe-
nú imunitnú bariéru na po-
vrchu slizníc. Z toho plynie aj 
pomenovanie prechladenie,  
avšak chlad iba napomáha 
mikroorganizmom spôsobu-
júcim nádchu. Z nich sú to v 
drvivej väčšine vírusy. Ocho-
rieť nádchou môžeme aj v let-
ných mesiacoch a to najmä 
pri používaní klimatizácie, 
kedy dochádza k prudkým 
výkyvom teploty prostre-
dia. Z ďalších faktorov vplý-
vajúcich na zníženie imunit-
nej dostatočnosti sú nadmer-
ná fyzická záťaž, stres, emoč-
ná záťaž alebo alergia. 

Vírusy spôsobujúce nád-
chu sa šíria do okolia drob-
nými kvapôčkami  kýcha-
ním alebo kašľom, ale taktiež 
priamym kontaktom. Ak sa 
nádcha po vyvrcholení na 3 – 
4 deň nezlepšuje alebo zhor-
šuje dochádza ku kompliká-
cii nádchy- na „rozbitej“ sliz-
nici nosa sa uchytia baktérie 
a spôsobia infekciu, ktorá vy-
žaduje liečbu antibiotikami. 

Diagnózu nádchy určí le-
kár iba na základe príznakov. 
Nie sú potrebné ďalšie vyšet-
renia. Ak dôjde ku kompliká-
cii nádchy je potrebné ziste-
nie zápalu v krvných testoch, 
urobenie  výterov z dýcha-
cích ciest  alebo krčné vyšet-
renie. 

Liečba nádchy podľa 
okrídlenej frázy – liečená tr-
vá 7 dní a neliečená týždeň –  
v podstate nie je potrebná, ale 
výrazne pomôže pri zmier-
ňovaní nepríjemných prízna-
kov. Zakladá sa na odstraňo-
vaní hlienov z nosa, u ma-
lých detí šetrným odsávaním 
a  u starších detí samozrej-
me smrkaním. Vhodnejší je 
pobyt vo vlhkejšom prostre-
dí. Z liekov pomáhajú noso-
vé kvapky. V úvodnom su-
chom štádiu je vhodné zvlh-
čovať sliznicu nosa minerál-
nymi vodami – Vincentka, 
kvapky na báze morskej vody 
alebo bylinnými prípravkami 
– šalvia, repík. V štádiu sople-
nia sú vhodné kvapky odstra-
ňujúce opuch sliznice a pro-
dukciu hlienov – Nasivin, 
Olynth atď. U malých detí sú 
vhodnejšie kvapkové formy, 

ktoré kvapkáme na bočnú 
stenu nosa no pomerne plyt-
ko aby kvapky stiekli po čo 
najväčšom povrchu sliznice. 
Robíme to v záklone a v zá-
klone je nutné zostať aspoň 
30 – 60 sec. Vhodné sú aj lieči-
vá vo forme gélov, ktoré dlh-
šiu dobu pretrvávajú na sliz-
nici nosa. Podávame aj lieky, 
ktoré nariedia  hlien  a umož-
nia jeho lepšie odstránenie. 
K nim patria napr. Muco-
solvan, Sinupret atď. Celko-
vo podávame dostatok teku-
tín, vitamínu C, naordinuje-
me fyzický kľud a odpočinok. 
Pri teplotách a bolestiach po-
dávame všetkým známe lie-
ky na znižovanie teploty, ale-
bo aj kombinované lieky zni-
žujúce teplotu, odstraňujúce 
bolesť a opuch slizníc- napr. 
Coldrex. Platí hlavne u detí, 
že nosové kvapky typu Nasi-
vinu podávame max. 5 – 7 dní 
z dôvodu možnosti vzniku 
návyku a nežiaducich účin-
kov. 

Prevenciou vzniku nádchy 
je pravidelná fyzická aktivi-
ta, otužovanie, kvalitná stra-
va bohatá na vitamíny a sti-
mulácia vývinu imunity ob-
medzením prílišnej hygie-
ny a škodlivým nadmerným 
ochraňovaním detí pred všet-
kým „špinavým“.

Podstatou ALERGICKEJ 
NÁDCHY je alergický zá-
pal vyvolaný kontaktom „ne-
zdravej imunity“ s alergé-
nom. Je najčastejším chro-
nickým ochorením v rozvi-
nutých krajinách. Na rozdiel 
od všetkým známej tkz. sen-
nej nádchy spôsobenej peľmi 
tráv a kvetov na jar a v lete, na 
jeseň a v zime je spôsobená 
alebo celoročná alergia zhor-
šená roztočmi, plesňami ale-
bo alergénmi domácich zvie-
rat.  Alergická nádcha na roz-
diel od bežnej trvá podstatne 
dlhšie a v prípade jej nelieče-
nia pre zanedbávanie jej prí-
znakov sa môžu časom obja-
viť aj iné alergické ochorenia, 
z ktorých najzávažnejšia je as-
tma.  Dôvodom je to, že aler-
gický zápal slizníc neprebie-
ha iba na nosovej sliznici, ale 
prakticky v celom organizme. 
Až u 80% astmatikov sa zistí 
aj prítomnosť alergickej nád-

chy.
Prejavy alergickej nádchy 

sa v mnohom podobajú bež-
nej nádche ale hlavné rozdie-
ly, ktoré sa vyskytujú pri aler-
gickej nádche sú: kýchanie 
v záchvatoch, výrazné teku-
té soplenie, výrazné svrbenie 
a upchatie nosa, trvanie týžd-
ne až mesiace, opakované 
zlepšenia a zhoršenia prízna-
kov a časté slzenie, začerve-
nanie a výtoky z očí.  Alergic-
ká nádcha môže byť zhoršo-
vaná alebo vyvolaná iba ne-
alergickými podnetmi ako sú 
zmeny vlhkosti a teploty pro-
stredia, dymom, cigaretovým 
dymom, stresom, korením v 
jedle, výraznými vôňami, al-
koholom, zmenami štruktúry 
nosa ako sú polypy, vybočená 
nosná priehradka, zväčšenie 
nosnej mandle, atď.  Diagnó-
zu alergickej nádchy podpo-
ruje aj výskyt iných alergic-
kých ochorení nielen u cho-
rého, ale aj u najbližších prí-
buzných. Z nich spomeniem 
ekzém, astmu, opakované in-
fekcie dutín, uší atď.  Diagnó-
za sa potvrdí krvnými testa-
mi – protilátkami proti aler-
génom alebo kožnými testa-
mi na prítomnosť alergickej 
reakcie na jednotlivé alergé-
ny. Ak nádcha nereaguje na 
protialergické lieky je nutné 
pátrať po nealergickej príčine 
a doplniť aj krčné vyšetrenie. 

Včasná liečba alergickej 
nádchy je dôležitá už z vyššie 
spomenutých dôvodov a spo-
číva v odstránení resp. ob-
medzení kontaktu s alergén-
mi, poučenie pacienta a rodi-
ny o nutnosti preventívnych 
a liečebných opatrení aj v ob-
dobí bez príznakov ochorenia 
a nutnosti pravidelného uží-
vania liekov. Cieľom liečby je 
potláčať alergický zápal resp. 
prejavy nádchy, zlepšiť tým 
kvalitu života a zabrániť obja-
veniu sa prejavov iných aler-
gických ochorení.

Peter Ondo-Eštók
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PREDAJ
Predám mobil SAMSUNG JET 

S-8000 s príslušenstvom,málo použí-
vaný v 100% stave. Cena 70,-Eur+do-
hoda možná. Tel.0907 949341.

Predám ošípané od 120 do 150 kg. 
Cena za 1 kg 1,80 Eur. Možnosť po-
rážky. Tel.: 0907/30 91 27. T-15/11

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
Predám garáž na ul. gen. Štefáni-

ka. Výhodná cena. Tel. 0903 90 91 02. 
P-74/11

inzerat
Prenajmem dlhodobo garáž za 

dopravným ihriskom. Tel. 0902 12 38 
01. P-78/11

Predám zimné pneumatiky na 
Fabiu, jazdené jednu sezónu. Ce-
na spolu: 120 € vrátane diskov. 
Tel. 0902 272 389.                  A-21/1a

INÉ
Kvalita z Talianska. 

www.zipsport.sk 
Brúsim- lyže, snowboardy, 

korčule, nože, nožnice. Opra-
vujem- bicykle, trenažéry, kole-
sá a iné. OPRAVA BICYKLOV 
IMRICH, Garbiarská 12, 0905  
434 153.                                        A-21/3

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám celoročne obývateľnú 

murovanú chatku so zariadením v 
Kežmarku, pri horárni, s pozemkom 
532 m2. Cena 42 800 eur, foto mailom. 
Tel. 0915 77 82 54. P-70/11

Prenajmem 2-izbový nezariadený 
byt na Severe v Kežmarku. Kontakt: 
0949 41 66 35. P-77/11

INZERCIA, SPOMIENKY

Od 1.septembra 2011 
otvorila svoju prax na Am-
bulancii všeobecného leká-
ra pre deti a dorast v Kež-
marku po MUDr. Tokáro-
vej  - MUDr. Miriam Štub-
ňová, rod. Forbergerová, 
ktorá pôsobila  15 rokov na 
detskom oddelení, oddelení 
nedonosených novoroden-
cov, JIS-ke, konziliárnej am-
bulancii NsP v Spišskej No-
vej Vsi, a posledne aj ako zá-
stupkyňa primárky. Pracu-
je s prírodnými produktmi, 
má  certifikát z Homeopatie. 
Uvíta všetkých, ktorí potre-
bujú jej odbornú radu a po-
moc. 

Kontakt: Hviezdoslavova 
27, 060 01  Kežmarok

               Č. mob. telefónu: 
0904 893 456, e-mail: archi-
medica@centrum.sk

 

Cesta k Vášmu poisteniu

Merkury  Broker je  nezávislým  profesionálnym  sprostredkovateľom 
poistenia,  ktorý  ponúka  svojim  obchodným  partnerom  služby  bezplatne. 
Maklérska  spoločnosť  odborníkov  s  dlhoročnými  skúsenosťami  v  oblasti 
poistných, leasingových a finančných produktov. Na trhu pôsobíme od júna 
roku 2003, tj. viac ako osem rokov.

„Cieľom je poskytovanie poradenstva v poisťovníctve, hľadáme 

optimálnu poistnú ochranu klienta, kde preferujeme jeho potreby 

a možnosti tak, aby výsledkom bolo čo najkvalitnejšie pokrytie 

rizík pri súčasnom minimalizovaní poistných nákladov.“

Centrála spoločnosti : Merkury Broker, s.r.o Letná 40, 040 01 Košice.
Obchodné kancelárie : Lučenec, Prešov, Levoča, Spišská Nová Ves, 

Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. Obchodné zastúpenie : Bratislava, 
Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žilina.

Aby sme boli k Vám bližšie, preto sme otvorili našu ďalšiu kanceláriu 
v  Kežmarku ul.  Nižná Brána 6 - budova Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru.

Preto nenechajte nič na náhodu a príďte sa poradiť o najvýhodnejšom 
poistení  pre  Vás  a  pre  Váš  automobil.  Radi  Vás  privítame 
v novootvorenej prevádzke a sprostredkujeme najlacnejšie poistenie !! 

Sme tu pre Vás denne od 7: 00 do 15 :00. Na Vaše otázky Vám radi 
odpovieme na tel. čísle  Kežmarok -  0917 624 249 , 0907 182 567,

                                       Stará Ľubovňa  - 0917 847 314. 

                      
Tešíme sa na Vás

Nájdeme ideálne riešenie 

Vašich potrieb v oblastiach: 

• zhodnotenie 

aktuálneho stavu 
poistenia.

• návrh komplexného 
poistného programu.

• uzatvorenie a správa 

poistenia.
• asistencia pri 

likvidácii poistných 
udalostí.

• výber najvhodnejšej 
formy leasingu
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

Zaujímavosťou je, že B 
mužstvo Severky Kežmarok 
je v tabuľke vyššie ako A-tím.

3. liga mužov – Západ
5. kolo: TJ Severka Kežma-

rok B - Geológ Rožňava C 6:12 
(Habiňák a Kocúr po 2,5, Po-
jedinec a Jankura po 0,5), 

1. PPC Fortuna Kežmarok - 
Geológ Rožňava D 7:11 (Kan-
cír 3,5, Nebus 2, Mat. Harabin 
1, Vojtička 0,5), 

ŠKST Topspin Margecany 
B - TJ Severka Kežmarok A 
11:7 (Š. Vnenčák a Hagara po 
2, Kelbel a Mikša po 1,5).

Geológ Rožňava C - TJ Se-
verka Kežmarok A 15:3 (Š. 
Vnenčák, Mikša a M. Haga-
ra po 1), ŠK Veterán Poprad 
A - 1. PPC Fortuna Kežmarok 
11:7 (Vojtička 3, Mat. Harabin 
2,5, Kancír 1, Nebus 0,5), TJ 
Severka Kežmarok B - TJ Ob-
ce Spišský Štiavnik 7:11 (Ha-

biňák 2,5, Kocúr 2, Kvasňák 
0,5, 2xWO).
1. Rožňava C 6 72:36 17
2. Margecany B    6    73:35  17
3. Spiš. Štiavnik  5    54:36  13
4. Levoča A        6  61:47  13
5. Spiš. Vlachy      6   57:51 13
6. Levoča B         6    58:50 12
7. Veterán Poprad       6   52:56 12
8. Fortuna KK            6  53:55   11
9. Severka KK B      6  50:58  10
10. Rožňava D 5 40:50   8
11. Severka KK A  6  38:70   8
12. Spišský Štvrtok  6 23:85   6
4. liga mužov – Podtatranská

TJ Severka Kežmarok C - 
TJ BBF Spišský Štvrtok 11:7 
(Groman 3,5, Kvasňák, O. Ko-
ša a R. Popovič po 2,5),

TJ Obec Spišské Bystré - TJ 
Severka Kežmarok D 12:6 (J. 
Podolský 2,5, A. Funket 2, R. 
Vnenčák 1, M. Podolský 0,5). 

TJ BBF Spišský Štvrtok - TJ 
Severka Kežmarok D 14:4 (J. 
Podolský 2, A. Funket a Po-
tisk po 1), TJ Severka Kežma-
rok C - TJ Tatran Nová Lesná 
10:8 (R. Popovič 4,5, Koša 3, 
Groman 2, Š. Ištocy 0,5). 

Humeník

V dňoch 29. – 30. 10. 2011 sa 
reprezentanti Tanečno-špor-
tového centra TEMPO MŠK 
Kežmarok zúčastnili medzi-
národnej súťaže WDSF cena 
A. Dubčeka 2011 v Bratislave.

V súťaži JUN II.C obsadil 
pár Tomáš Slavkovský – Mar-
tina Kišková v ŠT tancoch 
druhé a v LA tancoch šieste 
miesto. V medzinárodnej sú-
ťaži OPEN ADULT triedy A 
si vytancoval pár Matej Ma-
deja – Alena Reznická v ŠTT 
druhé a LAT štvrté miesto.

Dňa 5. 11. 2011 pokračovali 
kežmarskí tanečníci súťažou 
OPTIMA CUP v Košiciach. V 
súťaži JUN I.D si náš úspeš-
ný pár Martin Zibura – Klára 
Purtzová vytancovali v ŠTT 
prvé a v LAT piate miesto! 
V kategórii Dospelí obsadil 
Tomáš Slavkovský – Marti-

na Kišková v silnej konku-
rencii v ŠTT tretie miesto. V 
tr. B Dospelí suverénne zví-
ťazil v ŠTT i LAT náš ďal-
ší úspešný tanečný pár Ma-
rek Figlár – Sára Šimoňáko-
vá. Ďalší pár Filip Zemančík 
– Nikoleta Kredatusová obsa-
dil v ŠTT šieste miesto. V tr. A 
bol úspešný pár Matej Madeja 
– Alena Reznická, ktorý v ob-
sadil za účasti párov z Poľska, 
Maďarska, Rumunska v ŠTT 
obsadil finálové tretie miesto 
a v LAT piate miesto.

Dňa 13. 11. 2011 si na bo-
dovacej súťaži cena Turca v 
Martine vytancoval pár Mar-
tin Zibura – Klára Purtzová v 
JUN I.D v ŠTT druhé miesto a 
postúpil do triedy C a v LAT 
finálové šieste miesto.

Gertrúda Scholtzová

Z úspešných súťaží tanečníkov

V poradí tretím turnajo-
vým kolom v Kežmarku sa 
uzavrela jesenná časť najvyš-
šej celoslovenskej hokejbalo-
vej súťaže mladých hokejba-
listov, mládežníckej extrali-
govej kategórie do 16 rokov. 
Po výborných výkonoch vo 
všetkých troch extraligových 
turnajových kolách v Považ-
skej Bystrici, Spišskej Belej a v 
Kežmarku sa na prvú  prieč-
ku vyšplhalo družstvo MŠK 
MHbK CTM Worms Kežma-
rok, pod vedením Mgr. La-
dislava Kalasza, Erika Kop-
káša a Michala Knapíka. Hrá-
či z družstva MŠK MHbK 
CTM Worms Kežmarok takto 
zaslúžene prezimujú na prvej 
priečke našej najvyššej hokej-
balovej extraligovej súťaže 
mládeže do 16 rokov.

Zo siedmich zápasov svo-
je víťazstvo zaznamenali šesť 
krát, keď postupne zdolali 
Považskú Bystricu 20:0 (Vašaš 
5, Lux 4, Vincek, Zwick, Teš-
lár, Krupa, Kosár po 2, Koval-
čík), Vrútky 3:1 (Zwick 2, Ko-

sár), Spišskú Belú 5:4 (Vašaš 
2, Godalla, Kosár, Ugray), Po-
dolínec 14:0 (Zwick 4, Vašaš 3, 
Kosár 2, Krupa, Ugray, Tóth, 
Chmeľ, Džadoň), Martin 3:1 
(Zwick, Kosár, Vašaš), Vrút-
ky 3:2 (Kosár 2, Zwick). Jedi-
ný bod stratili nerozhodným 
výsledkom v náročnom zápa-
se s Pruským 1:1 (Tóth). 

1. Kežmarok 7 49:9 13
2. Pruské 7 34:5 13
3. Spiš. Belá 7 49:14 10
4. Vrútky 8 16:15 5
5. Martin                6 14:13 5
6. Podolínec 7 7:42 2
7. Pov. Bystrica 6 4:75 0
O kategóriu mladší Kež-

marčania do 14 rokov sú po 
jesennej časti na treťom mies-
te, za Martinom a Vrútkami. 
V súťaži trikrát vyhrali s P. 
Bystricou 12:0 a 10:0, a s Podo-
líncom 4:3. Trikrát remizova-
li, s Martinom 2:2, Vrútkami 
2:2 a Podolíncom 2:2 a dva-
krát prehrali (Spiš. Belá 2:4, 
Vrútky 1:2). L. Kalasz

Mládežnícky hokejbalový klub Centra talentovanej mláde-
že

Ťa pozýva na 
MIKULÁŠSKY PRECHOD TANAP-om
3.12.2011 ( sobota )
Zraz účastníkov: 3. 12. 2011 na železničnej stanici v Kežmar-

ku o 8.25 hod.
Príchod domov: 3. 12. 2011 na železničnú stanicu v Kežmar-

ku o 19.30 hod.
Program: Prechod turistickým chodníkom Starý Smokovec 

– Hrebienok – Reinerova chata – Studenovodské vodopády – 
Bilíková chata v sprievode Mikuláša, Anjela a Čertov. Po ob-
čerstvení na Bilíkovej chate Vás čaká Mikulášske prekvapenie.

DOPRAVA: Pravidelnými vlakovými spojmi, Kežmarok – 
Poprad – Starý Smokovec a späť.

Zobrať so sebou: kartičku poistenca, nerozbitnú termosku s 
čajom, desiatu počas celodennej akcie, náhradné ponožky, ru-
kavice, čiapku a pribaliť dobrú náladu.

Poplatok: 8 Eur (v cene poplatku: doprava, mikulášsky balí-
ček, mikulášska kapustnica).

Prihlášky so zálohovou platbou je potrebné odovzdať naj-
neskôr do 25. 11. 2011 na hokejbalovom ihrisku pondelok – pia-
tok v čase 14.30 hod. – 16.00 hod.

Informácie: MHbK CTM Worms Kežmarok, Mgr. Ladislav 
Kalasz, 0948 256 948. 

Mladí kežmarskí hokejbalisti 
prezimujú na čele
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal 2. liga, sk. východ muži ZŠ Huncovce 26. 11., 15.00 h Kežmarok – Michalovce

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 26. 11., 13.00 h Kežmarok – Žilina

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Nižná brána 20. 11., 10.00 h Severka KK A – Sp. Štvrtok

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 20. 11., 10.00 h Fortuna KK – Severka KK B

III. liga muži ZŠ Nižná brána 27. 11., 10.00 h Severka KK B – Levoča B

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 20. 11., 10.00 h Severka KK D – Sp. St. Ves

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 27. 11., 10.00 h Severka KK C – Rakúsy

Šach
extraliga družstvá Dom stretávania KdV 26. 11., 13.00 h Kežmarok – Dun. Streda

extraliga družstvá Dom stretávania KdV 27. 11., 10.00 h Kežmarok – Modra

Volejbal
extraliga ženy športová hala 19. 11., 17.00 h Kežmarok – UKF Nitra

1. liga muži športová hala 19. 11., od 11.00 h Kežmarok – Sobrance

Basketbalové súťaže pokra-
čujú v plnom prúde. Kežmarča-
nia odohrali svoje zápasy nielen 
v mužskej časti, ale aj v mládež-
níckych súťažiach.

Muži, 2. liga, sk. východ
Výsledok: BK UVL Košice – 

BK MŠK Kežmarok 89:77.
DL juniori, sk. východ

Výsledky: ŠKP Banská Bys-
trica – Kežmarok 109:59 (63:28), 
Sarna 23 a Zavacký 13. BKM 
L. Mikuláš – Kežmarok 98:46 
(48:17), Fábry 16, Sarna 10.

DL kadeti, sk. východ
Výsledky: BK ŠPD Rožňava 

– Kežmarok 69:61 (11:21, 16:15, 
20:12, 22:13). Juniorbasket Koši-
ce – Kezmaok 52:55 (18:15, 10:12, 
14:12, 10:17).                              (jmj)

Z druhého dvojkola, kto-
ré odohrali kežmarskí šachis-
ti na svojich šachovniciach, si 
zaknihovali dve dôležité ví-
ťazstvá, ktorými opäť ataku-
jú popredné priečky. 

MŠK KdV Kežmarok B - 
PŠK DASON Prešov 5,5:2,5 
(Seelinger 1, Andráš 0, F. 
Tropp 1, Tauber 1, M. Hagara 
1, O. Tropp 1, Šromovský 0,5, 
Cisko 0.)

MŠK KdV Kežma-
rok - OSK Magura Zborov 
5,5:2,5 (Seelinger 0, Andráš 

0,5, F. Tropp 0,5, Tauber 1, Lu-
káč 1, O. Tropp 0,5, Šromov-
ský 1, Cisko 1.)         Humeník

1.St. Ľubovňa 4 26,0 12 
2. UPJŠ Košice C 4 20,5 12 
3. Kežmarok B 4 19,5 10 
4. UPJŠ Košice D 4 17,0 7 
5. Margecany 4 16,5 6 
6. Gelnica 4 15,5 6 
7. Zborov 4 14,0 6 
8. PSK Prešov 4 13,5 6 
9. PU Prešov 4 15,5 4 
10. Tatran Prešov 4 12,5 1 
11. V. Kapušany 4 12,5 0 
12. Akademici Košice 4 9,0 0

Úspešné domáce šachovnice

Kežmarskí futbalisti vybo-
jovali v prvom zápase odvetnej 
časti IV. futbalovej ligy, skupi-
ny Sever cenné domáce víťaz-
stvo v derby-zápase s Plavni-
cou. Výbornú formu potvrdi-
li aj na Zemplíne, keď vyhra-
li na ihrisku Jasenova 1:0. Tieto 
víťazstvá umožnili Kežmarku 
posun v tabuľke smerom hore. 

16. kolo: Kežmarok - Plav-
nica 3:1 (Novák, Vojtuš, Ďu-
ran).

17. kolo: Jasenov - Kežma-
rok 0:1 (Bednarčík). 

Humeník

1. V. Tatry    17    43:14    40
2. Ľubotice    17    35:8    35
3. Plavnica    17    38:12    35
4. Medzilaborce    17 49:30    32
5. Jasenov    17    32:24    30
6. D. Klčovo    17    26:26    30
7. Hanušovce    17    24:22    29
8. Fintice    17    39:22    28
9. Kľušov    17    18:18    25
10. Kežmarok    17    19:21    23
11. Pakostov    17    26:32    20
12. Kračúnovce    17    27:34    20
13. Kendice    17    25:32    20
14. Breznica    17    15:45    13
15. Levoča    17    21:39    10
16. Bystré    17    7:65    0

Futbalisti vyhrali derby

Hokejbal
Ďalšími zápasmi pokra-

čovala Kežmarská MARCO 
POLLO hokejbalová liga.

Tornádo Kežmarok – HBC 
Leopoldov Poprad 1:2 (Mar-
tančík – Teplický, Lipták), An-
gels Huncovce – The Red Rats 
Kežmarok 2:6 (Kubičko, Du-
lík – Jakubčo, D. Glevaňák 2, 
Oravec, Kromka), Bad Com-

pany Ľubica – South Park 
Kežmarok 0:5 kontumačne. 
Humeník

1. South Park 6 31:17 14 
2. Leopoldov 4 32:10 11 
3. Tornádo 5 21:19 8 
4. Rats 5 27:28 8 
5. Ľubica 4 27:28 4 
6. Fighters 5 17:36 4 
7. Huncovce 5 16:33 0

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala druhá najvyššia volejba-
lová súťaž mužov.

Muži, I. liga. Galeje Ko-
šice - Kežmarok 0:3 (-24, -18, 

-15), 0:3 (-17, -10, -16). Humeník
1. Vranov 8 21:3 21
2. Stropkov 8 18:8 17
3. Revúca 8 19:11 17
4. Sobrance 10 14:22 11
5. Humenné B 8 13:16 10
6. Kežmarok 8 9:18 7
7. Galeje Košice 10 10:26 7
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V sobotu 5. novembra 2011 
si v siedmom kole volejbalo-
vej extraligy žien zakniho-
vali kežmarské volejbalist-
ky úvodné víťazstvo v súťaži. 
Výhra sa nerodila ľahko, le-
bo prvý, aj tretí set sa rozho-
doval až v úplnej koncovke, 
kedy záležalo na každej lop-
te. Kežmarčanky však pred 
plným domácim hľadiskom 
lepšie zvládli náročné kon-
covky oboch setov a posunu-
li sa po víťazstve v tabuľke 
pred svoje súperky. 

V ďalších dvoch zápasoch 
odohrali kežmarské volejba-
listky opäť výborné stretnu-
tia, no tentoraz zápasy lepšie 
zvládli súperky, či už z Nitry, 
alebo zo Spišskej Novej Vsi, 
čo tentoraz pre domáce hráč-
ky nestačilo na bodový zisk. 
Humeník

7. kolo: Kežmarok - Žilina 
3:0 (26, 15, 24) 

Ďalšie zápasy: UKF Nitra - 

Bratislava 1:3 (22, -18, -20, -18), 
Spiš. Nová Ves - COP Nitra 
3:0 (12, 17, 18), Pezinok - Žiar 
nad Hronom 3:0 (21, 8, 17).

8. kolo: Kežmarok - COP 
Nitra 1:3 (-23, -9, 23, -22)

Ďalšie zápasy: UKF Nitra - 
Žiar nad Hronom 3:1 (13, -19, 
14, 10), Spiš. Nová Ves - Brati-
slava 1:3 (28, -21, -15, -16), Pe-
zinok - Žilina 3:0 (15, 13, 15).

9. kolo: Kežmarok - Spišská 
Nová Ves 1:3 (18, -19, -21, -19)

Ďalšie zápasy: Žilina - 
UKF Nitra 0:3 (-13, -12, -12), 
Žiar nad Hronom - Bratislava 
3:1 (-16, 21, 24, 19).

1 Pezinok 8 23:8 21
2 Bratislava 9 23:12 20 
3 UKF Nitra 9 21:10 19 
4 Spiš. N. Ves 9 21:13 17 
5 COP Nitra 8 15:16 12 
6 Žiar n/H 9 15:20 12 
7 Kežmarok 9 7:24 3 
8 Žilina 9 5:27 1

 

Kežmarčanky s prvou výhrou

V dvanástom kole privítali 
kežmarskí hokejbalisti v Slo-
venskej hokejbalovej extrali-
ge na svojej pôde mužstvo z 
Pruského. Po predchádzajú-
cej výhre s L. Mikulášom (8:0) 
odchádzali súperi z Kežmar-
ku aj tentoraz s osemgólo-
vou nádielkou, keď Kežmar-
čania tentoraz vyhrali 8:2. O 
týždeň nato v súboji popred-
ných mužstiev súťaže zvíťa-
zili v peknom a dramatickom 
stretnutí nad Martinom 2:1 a 
posunuli sa na štvrté miesto 
tabuľky. Humeník

Kežmarok - Pruské 8:2 (1:0, 
1:0, 6:2)

Góly: 13. Svitana (Oravec), 
27. Svitana (Gally, Kromka), 
36. Oravec (Jakubčo), 36. Kna-
pik (K. Jankura), 37. Teplický 
(Svitana), 39. K. Jankura (Ma-
jer), 39. Teplický, 42. Oravec 
(Jakubčo, Majer) - 32. Kyseli-
ca, 35. Škultéty

Zostava: Pristaš – Ma-
jer, Šlachtič, Smejsík, Mikša, 
Kromka, Dejneka - Svitana, 
Jakubčo, K. Jankura, Teplický, 
Jasovský, Lipták, Oravec, Gal-
ly, Knapik

Kežmarok – Martin 2:1 

(0:0, 2:1, 0:0)
Góly: 17. Teplický (Majer, 

Šlachtič), 23. Oravec (Svitana, 
Mikša) – 30. Michnáč

Zostava: Slávik – Ma-
jer, Kromka, Mikša, Smejsík, 
Šlachtič, Gally, D. Glevaňák, 
Jakubčo, K. Jankura, Knapik, 
Lipták, Oravec, Svitana, Tep-
lický.
1. Nitra   13           64:20     36
2. Ružinov BA                                     11           
49:21    30
3. Martin                               12           45:25    
24
4. Kežmarok                                        11           
44:29    21
5. Pov. Bystrica                   11           34:31    
20
6. LG Bratislava                  12           39:34    
19
7. Vrútky                               12           41:39    
17
8. Lipt. Mikuláš    12           40:53    15
9. Žilina                 12           29:45    13
10. Pruské                                           13           
33:57    12
11. Žiar n/H          12           30:46    10
12. Jokerit BA                      11           27:51      
9
13. Profis BA                                       12           
21:45      5

MŠK už na štvrtom mieste


