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Číslo: 6 Ročník: XX. 28. marec 2012      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

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 €   

Už v minulosti mal Kežmarok rôzne plány s rekonštrukciou ná-
mestia. Na snímke vpravo nový evanjelický kostol a pred ním pláno-
vaná fontána s podchodom popod hlavnú cestu, či nezrealizovaná bu-
dova kultúrneho centra – dnes sa tu nachádza park, parkovisko a no-
vý gréckokatolícky kostol.

Už v minulosti sa Kežma-
rok snažil o skrášlenie svojho 
centra. Posledná rekonštrukcia 
historického centra bola zame-
raná na ulice Hviezdoslavova 
a Hlavné námestie. Pozornosť 
si zaslúži aj zachovaná make-
ta, kde je zobrazená plánovaná 
rekonštrukcia okolia evanjelic-
kých kostolov. Oproti novému 
evanjelickému kostolu je situ-
ovaný objekt mestského kul-
túrno-spoločenského centra, 
na mieste dnešnej križovatky 
pred kostolom bola plánovaná 
kaskádovitá fontána s podcho-
dom popod hlavnú cestu. Ne-
zrealizované ostali aj parkova-
cie miesta pri ceste za lýceom.

Dnes Kežmarok opäť ča-
ká na rekonštrukciu centra 
– tentoraz medzi radnicou a 
hradom, cez Garbiarsku uli-
cu až po ulicu Dr. Alexan-
dra. Pre opakované námietky 
zo strany neúspešného uchá-
dzača vo verejnom obstaráva-
ní stojí táto rekonštrukcia už 

Rekonštrukcia versus byrokracia
Od roku 2009 čaká Kežmarok na to, kedy bude môcť 

začať s rekonštrukciou Hradného námestia a ďalších ulíc 
v blízkosti hradu a Hlavného námestia. Projekt je schvále-
ný. Možno by už boli nové chodníky a dlažba položené, ne-
byť prieťahov, ktoré súčasná legislatíva umožňuje. V čom 
je problém? 

dlhší čas. Ostáva veriť, že sa 
proces verejného obstaráva-
nia tentoraz ukončí bez ná-
mietok a s rekonštrukciou by 
sa mohlo začať „pri správnej 
konštelácii hviezd“ konečne 
na jeseň. Zachovaná by mala 
ostať cestná dlažba – kocky, 
nový šat by získali chodníky, 
verejné toalety, zeleň a prvky 
drobnej architektúry a verej-
né osvetlenie. Vyhodnocova-
nie verejného obstarávania by 
sa malo uskutočniť v mesiaci 
apríl. T/F Adriana Saturyová

23. 4. 2012 (pondelok) o 19.00 hod.
CIGÁNSKI  DIABLI

Koncert jedinečného zoskupenia  
vynikajúcich hudobníkov v jednom  

z najlepších orchestrov v kategórii Etno  
a World Music na svete.

V Mestskom kultúrnom stredisku

MsKS POZÝVA

Príjemné prežite  
veľkonočných sviatkov,  
rodinnú pohodu a veľa  

zdravia s príchodom jari  
želá svojim čitateľom  

redakcia novín  
K EŽM A ROK .
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Aj keď sa povodňou poškodené auto podarilo spojazdniť, po vyše 
roku doslúžilo. Reč je o služobnej Mazde, ktorú kežmarskí mestskí po-
licajti v uplynulých dňoch vymenili za Hyundai. Nové služobné vo-
zidlo bude slúžiť prevažne v teréne pri kontrolách nedovolenej ťažby 
v Tatranskom národnom parku, kde má Kežmarok svoje pozemky.     

T/F-Adri-

Mestskí policajti majú nové auto

Kultúrny klub  Dotácia  Dotácia 
 na r. 2011  na r. 2012
OZ Klub priateľov Magury Kežmarok  7 783  8 180
OZ FS Goralik Kežmarok  2 693  0
OZ Domov Kežmarok  524  820
Spolu:  11 000  9 000

Vladimír Janček sa narodil 
25. septembra 1947 v Kežmar-
ku. Zomrel vo veku 64 rokov. 
Po maturite študoval na FTVŠ 
v Bratislave a ako 
atletický talent za-
čal na škole so sku-
točnými šprintér-
skymi tréninga-
mi. Bol trénerom 
v Dukle Banská 
Bystrica, pedagó-
gom na Gymná-
ziu P. O. Hviezdo-
slava v Kežmarku a tréne-
rom v MŠK KAC Kežmarok. 
Bol prezidentom ŠK Jednota 
Dukla Kežmarok.

Ako riaditeľ Správy telo-
výchovných zariadení mes-
ta Kežmarok pôsobil od roku 
2004, kde odpracoval 8 rokov. 
Miloval šport a zasvätil mu 
celý svoj život.

Vďaka jeho aktivitám a 
dobrému menu získalo mesto 
bezplatne od Ministerstva 
obrany SR mestskú športovú 
halu a jeho zásluhou sa mohlo 
pristúpiť k jej rekonštrukcii. 
Bol neoddeliteľnou súčasťou aj 

každoročného vyhlasovania 
Najlepších športovcov okresu 
Kežmarok, a bola to práve je-
ho myšlienka, aby sa táto an-

keta v našom mes-
te vôbec začala or-
ganizovať.

Pripomínať ho 
budú nielen je-
ho športové výko-
ny, ale aj pracovné 
úspechy, ku kto-
rým Mestská špor-
tová hala v Kež-

marku patrí. Za všetkým pod-
statným v kežmarskom špor-
te je aj jeho rukopis. Zapálenie 
pre kežmarský šport doku-
mentuje aj to, že ako prvý 
spracoval históriu kežmarské-
ho športu pre vydanie publi-
kácie jeho monografie.

Rozvoj mesta a športu v 
meste Kežmarok bol vždy je-
ho prioritou a aby jeho úsilie 
neostalo zabudnuté. Mestské 
zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí 22. marca 2012 schvá-
lilo názov športovej haly čest-
ným názvom „Mestská špor-
tová hala Vlada Jančeka“. (ph)

Poslanci schválili dotácie 
pre kultúrne kluby

Oddelenie školstva MsÚ 
Kežmarok k určenému termí-
nu 28. 2. 2012 podľa VZN č. 
2/2010 prijalo žiadosti o dotá-
ciu na rok 2012 iba od dvoch 
kultúrnych klubov. Násled-
ne bolo vykonané bodovanie 
týchto žiadostí komisiou v sú-
lade s uvedeným VZN. V rám-
ci rozpočtu mesta Kežmarok 
bola uznesením MsZ č. 19/2011 
zo dňa 15. 12. 2011 schválená 
dotácia pre kultúrne kluby na 
rok 2012 vo výške 9 000 eur. 
Tým bola známa hodnota 1 

bodu, čo sa premietlo do kon-
krétneho návrhu na dotácie 
pre dva kultúrne kluby.

Uvedený návrh bol 9. 3. 
2012 prerokovaný na zasad-
nutí Komisie kultúry a spolo-
čenského života, ktorá odpo-
ručila prerokovať ho v Mest-
skom zastupiteľstve.

Poslanci po dlhšom roko-
vaní nakoniec schválili roz-
delenie dotácií pre kultúr-
ne kluby z rozpočtu mesta 
Kežmarok na rok 2012 pod-
ľa VZN č. 2/2010.     Humeník

Pocta Vladovi Jančekovi

Pre nízky záujem nižšia cena bytov
Pre neúspešný predaj dvoch mestských bytov po neplati-

čoch pristúpilo mesto Kežmarok k zníženiu východiskovej 
ceny o 10%. Na predaj v novej ponuke sú tri mestské byty – v 
Kežmarku na Lanškrounskej ulici č. 22 (dva trojizbové) a vo 
Veľkom Krtíši na Lučeneckej ulici č. 29 (dvojizbový).   -adri-

Po tom, čo bol v mesiaci 
február z ekonomických dô-
vodov presťahovaný denný 
stacionár do priestorov do-
mova dôchodcov, vzniesla 
sa z radov rodičov i zamest-
nancov zariadenia vlna kri-
tiky voči mestu Kežmarok, 
ktoré zariadenie presťaho-
valo. Rodičia a príbuzní po-
stihnutých klientov upozor-
ňovali na stiesnené podmien-
ky a nedostatočné vybavenie 
priestorov pre potreby teles-
ne a psychicky chorých. Me-
sačné provizórium bolo spre-
vádzané mediálnymi atakmi, 
bohatou korešpodenciou me-
dzi organizáciami s celoslo-
venskou pôsobnosťou, dis-
kusiami, ale aj štatistickým 
zisťovaním skutočného vyu-
žívania zariadenia, ktorého 
služby zmluvne využíva de-
sať klientov. 

Po tom, čo sa v domo-
ve dôchodcov uvoľnili izby 

po klientoch, ktorí neutiah-
li finančné náklady na služ-
by zariadenia pre seniorov, 
presťahoval sa stacionár do 
hlavnej budovy domova a 
schválený bol aj dodatok k 
Zriaďovacej listine denné-
ho stacionára – Korytnačka 
v Kežmarku. Zariadenie je 
tak súčasťou objektu domova 
dôchodcov Náruč a v nových 
priestoroch nájdu klienti nie-
len viac priestoru na pracov-
nú terapiu a záujmovú čin-
nosť, ale aj samostatné toale-
ty či stravovacie služby pria-
mo v objekte.

Priestory, ktoré mesto pô-
vodne pre stacionár zrekon-
štruovalo v inej časti objek-
tu, budú podľa slov primá-
tora mesta Kežmarok Igora 
Šajtlavu využité na účely po-
moci týraným ženám, o kto-
ré v Kežmarku údajne nie je 
núdza.

Adriana Saturyová

Zrekonštruované priestory 
poslúžia týraným ženám

Mesto Kežmarok pozýva všetkých  
na Jarný predajný trh,  

ktorý sa uskutoční v dňoch  
18. – 20. apríla 2012 v centre mesta 

Kežmarok.
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Nejeden vodič prechádza-
júci autom okolo objektu zim-
ného štadióna si neodpus-
tí kritické poznámky na ad-
resu polátanej cesty. Tu diera 
po zime, tam hrbolec asfal-
tu po poslednej oprave vý-
tlkov. Ako čiernobiela ma-
pa pôsobia rôzne tvary a vy-
výšeniny na ceste, po ktorej 
denne prejde množstvo áut. 
Kvalita cesty na ulici Trhoviš-
te sa však tak skoro nezmení. 
Na kompletnú rekonštruk-
ciu a nový „koberec“ penia-

ze v mestskej pokladni nie sú. 
„Rekonštrukcia komunikácie 

na ulici Trhovište  je jedným zo 
stavebných objektov stavby „Re-
konštrukcia a prístavba Zimného 
štadióna v Kežmarku“, a mala sa 
realizovať v rámci tejto stavby. 
Na jeseň v roku 2011 boli zrea-
lizované vysprávky povrchu ko-
munikácie a po zime, akonáhle 
teploty dovolia znovu sa zreali-
zuje oprava povrchu. Na celko-
vú rekonštrukciu v súčasnos-
ti nie sú finančné prostriedky,“ 
potvrdila pre Noviny KEŽ-

„Poplátaná“ cesta sa tak skoro nezmení

V časti sídliska JUH sa ob-
javili letáčiky o možnosti pri-
hlásenia psa do Ľubice. Letá-
čik znie veľmi lákavo – popla-
tok by bol po prihlásení do 
Ľubice oveľa nižší. Ak by teo-
reticky občania tohto sídliska 
pristúpili na túto nebezpeč-
nú hru, uvedomujú si, čo mô-
že byť jej dôsledkom? Dopla-
tili by na to všetci slušní obča-
nia. Psíčkovia aj veľké psy by 
si mohli vykonávať svoje fy-
ziologické potreby, kde by sa 
im uráčilo. Kežmarská mest-
ská polícia by mala sťažený 
výkon kontroly – veď by iš-
lo predsa o „ľubických“ psov.  
Pisateľ letáka láka na plat-
by do Ľubice, ale neuvádza, 
či obec Ľubica bude za tieto 
platby zabezpečovať správu 
územia.

Pritom za zmienku stojí, že 
financie, ktoré sa získajú z po-
platkov za psa, mesto Kežma-
rok využíva či už na obno-
vu zelene, venčoviská, ale-
bo služby útulku a podobne. 
Spomínaný letáčik láka aj na 

Keď vtáčka chytajú, pekne mu spievajú...

 V uplynulom roku získa-
lo mesto Kežmarok vďaka 
úspešnému projektu čistia-
cu techniku v hodnote vyše 
953 000 Eur, vrátane 5%-tné-
ho spolufinancovania z mest-
ských peňazí. Nákupom no-
vej techniky bude skvalit-
nená starostlivosť o životné 
prostredie v oblasti čistenia 
mesta, separovaného zberu, 
správy a údržby drobnej ar-
chitektúry, detských ihrísk a 
verejnej zelene.

Verejnoprospešné činnos-
ti v oblasti čistenia mesta v 

súčasnosti vykonáva mest-
ská spoločnosť s ručením ob-
medzeným Technické služby 
mesta Kežmarok. V čase po-
sudzovania a schvaľovania 
projektu bolo zrejmé,že nové 
technologické vybavenie bu-
de môcť  prevádzkovať s.r.o.
Podľa aktuálnych podmie-
nok zmluvy s Ministerstvom 
životného prostredia Sloven-
skej republiky však bolo ne-
vyhnutné,  v  záujme umožne-
nia uvedenia nového techno-
logického vybavenia do pre-
vádzky z právneho hľadiska, 

pristúpiť k zriadeniu príspev-
kovej organizácie. Na posled-
nom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva v Kežmarku te-
da poslanci schválili zriade-
nie príspevkovej organizácie 
s názvom „Verejnoprospešné 
služby mesta Kežmarok“ od  
1. 4. 2012. Riadením spoloč-
nosti bola poverená Ing. Eva 
Grotkovská a výška majet-
ku, ktorý nová spoločnosť bu-
de spravovať je 2 161 619 Eur. 
Sídlo spoločnosti ostáva totož-
né so sídlom Technických slu-
žieb.                                        (as)

nízky poplatok za komunál-
ne odpady. Dôvod nízkeho 
poplatku je asi zrejmý kaž-
dému. Každá obec, na ktorej 
území leží skládka komunál-
neho odpadu, dostane za to 
nemalý poplatok. Na území 
Ľubice sa takáto skládka na-
chádza... Ak by si však nie-
kto prihlásil platenie odpadu 
do Ľubice, odnášal by kôš so 

smeťami stále na nejaké ur-
čené miesto do Ľubice? Ale-
bo plánuje obec Ľubica inšta-
lovať na sídlisko svoje veľko-
objemové koše a tie pravidel-
ne vyvážať? Mesto Kežmarok 
o tom nemá žiadne informá-
cie. Alebo budú Kežmarčania 
platiť nižší poplatok za smeti 
do Ľubice, no reálne ich budú 
sypať do spoločných nádob, 

ktorých vývoz platia ostatní 
občania? Záver nech si urobí 
každý sám... 

Takýto leták nie je ničím 
nezvyčajným. V histórii sa už 
mnohokrát stalo, že ľudia, ale 
aj celé územia sa podmaňo-
vali rôznymi ľsťami. No a po 
stáročných skúsenostiach 
sklamaných ľudí sa na tieto 
snahy ustálilo slovné spoje-
nie „Keď vtáčka lapajú, pek-
ne mu spievajú“.             (msú)

Mesto má novú organizáciu

Z analýzy vzniku požiarov vyplýva, 
že najviac požiarov vzniká  v mesiacoch 
marec, apríl a v letných mesiacoch júl, 
august. Ohrozenia v tomto období zvy-
šujú klimatické faktory – sucho, vietor, 
stav vegetácie po zime, ale aj aktivity 
človeka – kladenie ohňa, turistika, fajče-
nie, ale najviac vypaľovanie tráv a krovi-
natých porastov.

Vzhľadom k postupnému otepľova-
niu, a v súvislosti s ním aj rôznymi ak-
tivitami a činnosťami občanov náš-
ho mesta v záhradkách, lesoch, verej-
ných priestranstvách pokrytých trávami 

a inými porastami vás chceme upozor-
niť na nasledovné :

V zmysle zákona  NR SR č. 314/2001 
Z.z. v znení neskorších predpisov § 14, 
odstavec 2 fyzická osoba okrem iného 
nesmie:

a.) fajčiť, alebo používať  otvorený pla-
meň na miestach so zvýšeným  nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru,

b.) vypaľovať porasty bylín, kríkov 
a stromov,

c.) zakladať oheň v priestoroch, alebo 
na miestach, kde môže dôjsť k jeho roz-
šíreniu.

Za porušenie vyššie uvedených zá-
konných ustanovení môže Okresné ria-
diteľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Kežmarku uložiť:

Pokutu právnickej osobe a fyzickej  
osobe podnikateľovi podľa § 59, odsta-
vec 2 písmeno a, až do čiastky  16 600 €.

Pokarhanie alebo pokutu do čiastky 
333 € fyzickej osobe § 61 odstavec 2 a, a  
odstavec 4 písmeno a, f, ktorá sa dopus-
tí priestupku na úseku ochrany pred po-
žiarmi.

Ing. Jozef Knapp, 
ref. CO, KR A PO

K požiarnej prevencii – Vypaľovanie trávy jeden z hlavných faktorov požiarov

MAROK informácie aj Ing. 
Eva Kelbelová, vedúca Odde-
lenia územného plánu, život-

ného prostredia a stavebného 
konania na Mestskom úrade 
v Kežmarku.             T/f: -Adri-
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Združenie, ktorého sídlom 
je mesto Kežmarok a ktoré 
združuje 104 obcí a miest re-
giónov Oravy, Liptova a Spi-
ša sa dnes nachádza na vý-
znamnej križovatke. Euro-
regióny totiž majú možnosť, 
aby sa pretransformovali, ale-
bo aj samostatne vznikli ako 
európske zoskupenia územ-
nej samosprávy. 

Euroregión Tatry má za se-
bou 18 rokov svojho života. Je 
to teda vek na „životné“ roz-
hodnutie, aby bolo pripravené 
nebáť sa prekážok, ktoré stoja 
pred ním. Takým je i založe-
nie a vstup do Európskeho zo-
skupenia územnej spolupráce. 
Ovocím spolupráce sú spoloč-
né projekty, ktoré budú pokra-
čovať. No ak doteraz sa Euro-
región Tatry zameral na ma-
lé projekty, vstupom do nové-
ho zoskupenia sa mu otvára i 
možnosť nebáť sa robiť veľké 
investičné projekty. Je to nová 

šanca ako posunúť združenie 
vyššie, aby malo väčšiu váhu 
pri rokovaniach, či už s minis-
terstvami, vládami, ale i ako 
silný partner v rokovaniach s 
európskymi inštitúciami. Od 
roku 2014 sa totiž v Európe 
budú rozdeľovať oveľa väčšie 
finančné prostriedky, o ktoré 
sa môže uchádzať konkrétne 
európske zoskupenia územ-
nej samosprávy.

Momentálne slovenská a 
poľská strana doťahujú posled-
né detaily stanov nového zdru-
ženia, aby boli všetky nezrov-
nalosti medzi obidvomi strana-
mi odsúhlasené a neprišlo tak 
v budúcnosti k inému výkladu 
niektorých článkov týchto sta-
nov. Na kongrese sa uskutoč-
nila i zmena na poste riaditeľa 
Združenia Regiónu Tatry. Ria-
diteľa Milana Nevlazlu nahra-
dí doterajšia projektová mana-
žérka združenia Jana Majoro-
vá.                                  Humeník

Región Tatry má nového riaditeľa
V stredu 21. marca 2012 sa uskutočnil na pôde Mestské-

ho úradu v Poprade Kongres slovenskej vetvy Združenia 
Regiónu Tatry. Rokovanie viedol predseda Rady združenia, 
primátor mesta Ružomberok, Ján Pavlík.

Približne osemsto profesi-
onálnych a amatérskych fo-
tografov tunajšieho regió-
nu „zastrešili“ autori lexikó-
nu, ktorý uzrel svetlo sveta v 
uplynulých dňoch. Výsledné 
dielo slovensko-poľskej  spo-
lupráce sa zameralo na foto-
grafov a fotoateliéry v Tat-
rách, Podhalí, Orave, na Spi-
ši a na Liptove od roku 1939. 
Niekoľkoročná práca je vý-
sledkom spolupráce ôsmych 
odborníkov z oblasti umenia, 
regionálneho rozvoja a mu-
zejníctva, ktorí spojili svoje 
vedomosti a informácie, aby 
vydali 400-stranovú knihu, 
ktorú vytvorili Mestské kul-
túrne stredisko v Nowom 
Targu, Podhalanské múze-
um a Múzeum v Kežmarku. 
Financovanie knihy bolo za-
bezpečené z fondov cezhra-
ničných organizácií a z pros-
triedkov Európskej únie. Kni-
ha obsahuje slovensko-poľské 
texty a niektoré zaujímavé fo-
tografie nielen z múzeí, ale 
aj zo súkromných zbierok a 
podľa autorov sú neoceniteľ-

ným prameňom poznatkov 
o minulosti tohto regiónu. 
Mnohé z fotiek, ktoré sa do 
knihy nedostali, si môžu zá-
ujemcovia pozrieť aj v inter-
netovom albume na www.al-
bum.nowytarg.pl. Nachádza 
sa tu samostatný album kež-
marských fotografií. 

Pod tie sa podpísali nielen 
neznámi autori, ale aj zná-
me mená kežmarských foto-
grafov zo skúmaného obdo-
bia, ako Štefan Szücs, Emil 
Schmidt, Koloman Kozla, 
Emil Kiefer, Vojtech Mayer,  
Bethlenfalvy, či rodák zo 
Spišskej Belej J. M. Petzval a 
ďalší. Nemenej zaujímavé sú 
aj informácie, že mnohé z diel 
slávneho maliara L. Medňan-
ského sú výsledkom jeho fo-
tografických predlôh, kto-
ré sám zhotovoval. Autorkou 
slovenských textov a korek-
túr je riaditeľka kežmarské-
ho Múzea Mgr. Erika Cintu-
lová, ktorá o knižnej publiká-
cií hovorí: „Spiš v polovici 19. 
storočia zaznamenáva jeden zo 
svojich rozkvetov v oblasti hos-

Kazimierz Gajewski s kolektívom sa podpísal pod jedinečnú publi-
káciu s názvom Lexikón tatranských fotografov a fotoateliérov na úze-
mí Poľska a Slovenska: v Tatrách, na Podhalí, Orave, Spiši a Lipto-
ve do roku 1939.

Lexikón fotografov vydali dvojjazyčne
podárskej, kultúrnej, športovej. 
Aj fotografická tvorba a jej vy-
moženosti sa vplyvom týchto 
zmien začínajú šíriť do centier 
spišských miest.  V tomto obdo-
bí sa začínajú formovať skupi-
ny fotografov, ktorí si zakladajú 
svoje vlastné fotoateliery. Do po-
vedomia sa v súvislosti s fotogra-
fiou dostali Levoča, Spišská No-
vá Ves, Strážky, Kežmarok, Spiš-

ská Belá, Podolínec i Stará Ľu-
bovňa.“

Vzhľadom k množstvu po-
užitej odbornej literatúry, bo-
hatým informáciám o regi-
onálnej fotografii a zverej-
neným fotografiám, je kniha 
nielen hodnotnou publiká-
ciou, ale aj odbornou knihou 
vhodnou pre ďalší študijný 
výskum. 

Adriana Saturyová, 
foto: Boris Švirloch
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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

KUP
ÓN

Zľava 15 % z nákupu po 
predložení tohto kupónu

Nová predajňa so športovým oblečením 

Hlavné námestie 18, Kežmarok

Na prvý raz neisto, opatr-
ne. Možno neskôr sa myšlien-
ka realizovať burzy nepotreb-
ných vecí ujme – to si poveda-
li tí, ktorí sa rozhodli preraziť 
s burzami v Kež-
marku 17. mar-
ca. Slnečná sobo-
ta do areálu bý-
valých kasární ve-
ľa predávajúcich 
a kupujúcich ne-
pritiahla, ale tí čo 
prišli, predali aj 
kúpili. Elektroni-
ka, domáce potre-
by, knihy, obra-
zy, hračky, knihy, 
ale aj oblečenie. 
Popritom tep-
lý i studený bufet 
pre všetkých a eš-
te dostatok voľ-
ných kapacít pre 
budúcich kup-

Burza má za sebou generálku
cov a predajcov. Máte aj vy 
doma nepotrebné, ale fukč-
né veci, ktoré je vám ľúto vy-
hodiť a iným by sa zišli? Pri-
pravte si veci a sledujte ozna-

my v novinách, kežmarskej 
televízií, na internete a mož-
no i niekde v uliciach. Ďalšia 
burza vecí sa uskutoční mož-
no už onedlho.        T/F -Adri-

Ťažké dvere na oddelení led-
va udržal. Vlastná krehká vá-
ha mu nedovoľovala viac, než sa 
prešmyknúť pomedzi nemocnič-
né dvere spolu so ženou. Usta-
rostený pohľad, prepadnuté lí-
ca na vráskavej tichej tvári, ale 
v očiach pokoj. Žena sa k mužo-
vi otočila, pomohla mu dať si ka-
bát, nasadila čiapku a z nôh zo-
bula plastové modré návleky. Po-
tom sa postavila mužovi zoči vo-
či a rukou ho jemne pohladila po 
líci a s láskou povedala dve slová 
- „bude dobre“. Usmiala sa s rov-
nakým pokojom na tvári ako mal 
on, otvorila ďalšie veľké sklenené 
dvere a podávajúc rameno mužo-
vi, odišli spolu preč.

Aké úžasné je nebyť sám. Aké 
vzácne je nebyť sám. Nemusieť 
nič vravieť a predsa mať pri se-
be človeka, ktorý rozumie a pres-
ne vie, čo bude ďalej.  Tí dvaja sú 
asi manželia, napadlo ma podľa 
pravdepodobných obrúčok. Zo-
hratá dvojka, ktorá sa rokmi za-
čne na seba podobať. Normál-
ne vizuálne. Poznáte to – niek-
torí manželia po rokoch vyka-
zujú akési podobné črty, takže 
keby ste niekoľko párov v miest-
nosti „pomiešali“ – neznalý člo-
vek by vedel, kto ku komu pasuje. 
Aj tí dvaja boli takí. A boli úžas-
ní. Boli jeden druhému oporou. 
Mali skrytý úsmev na tvári, hoci 
z dverí, ktoré opúšťali, vyjde má-
lokto s úsmevom. V duchu som 
sa opýtala samej seba, ako dlho 
to asi spolu ťahajú. A spomenu-
la som si na jednu kázeň o obrúč-
kach. Nenásilnú, o manželskom 
sľube. O sľube byť spolu v dob-
rom aj zlom, v zdraví aj v cho-
robe, v šťastí a nešťastí. O tom, 
že prstienok nie je len symbolom 
manželstva, ale aj akousi viditeľ-
nou výstrahou – „nepokúšaj ma, 
už som niekomu dal svoj sľub“. 

Tí dvaja mali už asi čosi pre-
žité a zjavne bojovali spoloč-
ne o ďalších pár dní, mesiacov, 
možno aj rokov. Možno boli bu-
dúcim zrkadlom mnohým z nás. 
Znamením toho, prečo si má člo-
vek vážiť svojho manžela a man-
želku, spoločné chvíle. Jednodu-
cho vážiť si to, že nás má niekto 
naozaj rád. Lebo mať naozaj rád, 
znamená žiť tak, že nenecháme 
toho druhého „v brynde“ aj ke-
by to stálo naše pohodlie. O tom 
je vlastne aj rodina.           -Adri-
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Ľubovnianske múzeum 
v Starej Ľubovni, ktoré spravu-
je aj hrad, má poistené tri ob-
jekty – hrad, podhradie a skan-
zen – poistenie platí len od 1. 
marca tohto roku. Na hrade a 
na vybraných objektoch skan-
zenu sú funkčné protipožiarne 
čidlá. Posledná kontrola pro-
tipožiarných opatrení zo stra-
ny hasičov sa uskutočnila pred 
mesiacom, pričom bola vyhod-
notená ako vyhovujúca.

Múzeum v Kežmarku, ktoré 
tiež spravuje hrad, má poistené 
všetky objekty, ktoré sú národ-
nými kultúrnymi pamiatkami. 
Predmetom poistnej zmluvy je 
inventár múzea, umelecké die-
la a zbierky, budovy, stroje a 
drobný hmotný majetok. Po-
istná zmluva bola pred dvoma 
rokmi rozšírená aj o poistenie 
návštevníkov. 

Šarišské múzeum v Barde-
jove nemá poistené budovy ani 

Ako sú poistené kultúrne inštitúcie v Prešovskom kraji?
V súvislosti s udalosťami na hrade Krásna Hôrka preveruje 

Prešovský samosprávny kraj poistenie budov a zbierkových fon-
dov vo svojich kultúrnych inštitúciách. Mnohé nie sú poistené – 
dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov. 

číslenej finančnej hodnoty. Po-
dobná situácia je vo Vlastived-
nom múzeu v Hanušovciach 
nad Topľou. Múzeum má pois-
tené budovy vrátane renesanč-
no-barokového kaštieľa, zbier-
kové fondy však nie, z dôvodu 
problému s ocenením zbierok. 

Iná situácia je v Medzila-
borciach. Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola má za-
tiaľ vyriešené poistenie zbierko-
vého fondu – ide o diela Andyho 
Warhola. Poistné sa zabezpeču-
je sponzorsky. Budova z finanč-
ných dôvodov nie je poistená. 

Čiastočne má situáciu vyrie-
šenú aj Tatranská galéria v Po-

prade. Tá má poistený nehnu-
teľný, hnuteľný majetok a ume-
lecké diela. Zároveň má poiste-
nie proti krádeži umeleckých 
diel a vandalizmu.  

Aj ďalšie kultúrne inštitúcie 
v kraji, ako knižnice, osvetové 
strediská, hvezdárne, majú po-
istené predovšetkým budovy. 

Divadlo Jonáša Záborského 
v Prešove nehnuteľný majetok 
a zabudované technické vyba-
venie nemá poistené z dôvo-
du vysokej finančnej náročnos-
ti - nadobúdacia hodnota ma-
jetku len takzvanej novej budo-
vy v roku 1990 predstavovala 
takmer 13 miliónov eur.      PSK

Drevený mostík ponad Za-
mkovského potôčik povyše 
mosta nad Obrovským vodo-
pádom sa pod váhou snehu 
zlomil. Predmetný úsek čer-

Mostík nad Zamkovského potôčikom zlomil sneh

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.

veno a zeleno značeného tu-
ristického chodníka vedúce-
ho k Zamkovského chate je 
tak ťažko priechodný a pre-
to ho pracovníci Strediska te-

rénnych slu-
žieb Štátnych 
lesov TANA-
Pu uzavreli. 
Obísť sa však 
dá po vyzna-
čenej trase. 

Uzáver i zmena trasovania 
turistického chodníka je v te-
réne riadne označená infor-
mačnými tabuľami. 

Práce na oprave mostíka 
už začali a potrvajú niekoľ-
ko dní. Štátne lesy TANA-
Pu žiadajú turistov, aby kvô-
li vlastnej bezpečnosti vyzna-
čenú uzáveru časti turistické-
ho chodníka rešpektovali.                                   

TANAP

Kežmarská 
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

Pozor občania – fyzické osoby! Vaša povinnosť pri činnosti 
spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve:

- oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na 
príslušné okresné riaditeľstvo ( 150 alebo 452 2222)

- sledovať klimatické podmienky a kontrolovať miesto spaľova-
nia

- ukladať horľavé látky do upravených hromád v bezpečnej 
vzdialenosti od objektov alebo iných horľavých materiálov

- zabezpečiť potrebné množstvo náradia a vhodných hasiacich 
prostriedkov

- vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých 
priestorov

- po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a skontro-
lovať okolie

Za porušenie hrozí pokuta do výšky 331 €.                           (red.)

zbierkové fondy z dôvodu nedo-
statku finančných prostriedkov. 
Múzeum spravuje 31 objektov a 
vyše 700 tisíc kusov zbierok. Ma-
jetok je evidovaný iba v nákup-
ných cenách. Uvedené ceny však 
nevyjadrujú ich skutočnú hod-
notu, ktorá môže dosahovať nie-
koľko sto miliónov eur. V dobe, 
kedy bolo múzeum riadené mi-
nisterstvom kultúry, sa pokúša-
li poistiť majetok a zbierky. Po-
isťovne, ktoré boli oslovené s to-
uto požiadavkou, z uvedených 
dôvodov odmietli majetok pois-
tiť. Poisťujú sa  iba zbierky, kto-
ré múzeum vystavuje v zahrani-
čí. Poistenie zabezpečuje vysta-
vovateľ. Napríklad štyri zbier-
ky z historického fondu múzea, 
ktoré budú tohto roku zapožiča-
né na výstavu v zahraničí, sú po-
istené na 300 tisíc eur. 

Šarišská galéria v Prešove 
má poistenú budovu, inventár, 
umelecké predmety a zbier-
ky v nákupných cenách. Pod-
tatranské múzeum v Poprade 
má poistené budovy, objekty 
ako stavby, nie ako pamiatky. 
Zbierkové fondy poistené nie 
sú, z dôvodu zatiaľ ich nevy-

Upozornenie na spaľovanie horľavých látok



7KEŽMAROK 5/2012 MOZAIKA

Onkológia – rádioterapia Poprad, n.f.
Ďakuje všetkým organizáciám, firmám a jednotlivcom, 

ktorí v minulom období darovali 2% zo svojich daní a umož-
nili tak fondu napĺňať jeho účel.

Vďaka týmto prostriedkom mohol fond v minulom roku 
znova plne financovať prevádzku minibusu, ktorým sú denne 
dopravovaní onkologickí pacienti na ambulantnú liečbu žia-
rením v Prešove. Títo pacienti takto nemusia liečbu absolvo-
vať počas niekoľkotýždňovej  hospitalizácie.

Bolo možné znovu zakúpiť sady zdravotníckeho materiálu, 
ktorým sa zabezpečuje bezpečnejší a pohodlnejší žilový prí-
stup na podávanie kontinuálnej chemoterapie. Všetci pacien-
ti, ktorí takúto liečbu potrebovali, ju preto mohli za pomoci 
tohto zdravotníckeho materiálu dostať.

Bolo možné znovu podporiť oddelenie patológie v Nemoc-
nici  Poprad a. s. zakúpením diagnostických setov na podrob-
nejšiu diagnostiku nádorov.

Pre pľúcnu ambulanciu sme podporili zakúpenie diagnos-
tického prístroja pre onkologických pacientov.

Pre podateľňu chemoterapie a ambulancie sme mohli za-
kúpiť nutné zdravotnícke zariadenie.

Bez vašich prostriedkov by nebolo možné každý rok udr-
žiavať a zvyšovať štandard starostlivosti a zlepšiť komfort pa-
cientov pri náročnej onkologickej liečbe. Patrí Vám za to opäť 
ich aj naša vďaka a úcta.

Ak sa i v tomto roku rozhodnete darovať 2% zo svojich 
daní  fondu – Onkológia-rádioterapia  Poprad, n. f. pomôžete 
nám v našich snahách o udržanie lepších služieb pre pacien-
tov s nádorovými ochoreniami.

Tlačivá na poskytnutie 2% dane je možné získať na 
www.dvepercenta.sk  alebo po telefonickom dohovore na 
č. 052- 4314170.

Žijem v Ostrave a pracu-
jem na centrálnom príjme, takže 
s akútnou starostlivosťou mám 
bohaté skúsenosti. V Kežmarku 
(mojom rodnom meste) som trá-
vila dovolenku.

Člen mojej rodiny spadol na 
ľad a narazil si 
hrudník. S po-
dozrením na 
zlomeninu re-
bier sme navští-
vili traumatologickú ambulan-
ciu vo veľkej nemocnici, kde je aj 
RTG pracovisko. Na traumatolo-

gickej a chirurgickej ambulancii 
sa vo veľkej nemocnici v utorok 
a vo štvrtok neordinuje, pretože 
sú to operačné dni. Bolo nám vy-
svetlené, že všetci chirurgovia sú 
na operačnom sále a žiaden chi-
rurg nie je k dispozícii, aby nás 

ošetril. Keď sme 
na chodbe jed-
ného chirurga 
stretli a popro-
sili o ošetrenie 

pacienta s poranením hrudníku, 
ani sa neotočil, nie ešte že by zis-
ťoval vážnosť úrazu. Podľa môj-

ho názoru, dal jednoznačne naj-
avo, že pacient v Kežmarku dok-
tora nezaujíma.

Museli sme navštíviť am-
bulanciu dr. Slovíka, ktorá síd-
li v poliklinickej časti nemocni-
ce. V tejto budove RTG praco-
visko nefunguje. So žiadankou 
a potom späť so snímkou sme 
sa premiestňovali medzi jednot-
livými budovami. Pre pacien-
ta s akútnou bolesťou hrudníka 
a problémami s dýchaním (pod 
analgetikami) je ťažké sa pre-
miestňovať. Stretávali sme ľudí 
s úrazmi nôh, ktorí museli túto 

cestu absolvovať peši.
Musí mať Kežmarok takúto 

vizitku akútnej starostlivosti?
Nemôže sa v tejto záležitosti 

urobiť krok pre pacienta?
Kežmarok je historické mesto 

a často tu zablúdia i zranení cu-
dzinci z Tatier. Myslím, že prí-
tomnosť traumatologickej ambu-
lancie a RTG pracoviska v jednej 
budove je pre pacienta s akútnou 
bolesťou nutnosťou. Alebo chce-
te, aby sa hovorilo: Do Kežmarku 
už nikdy viac?

MUDr. Andrea Kopečková, 
Ostrava

Na našej traumatologickej a chirurgickej ambulancii sa v 
utorok a štvrtok neordinuje. V tieto dni sa lekári naplno ve-
nujú operačným výkonom. O tomto, ako aj o zastupovaní 
sú pacienti aj záchranná služba informovaní. Uvedený chi-
rurg v tom čase riešil oveľa dôležitejšieho pacienta na ope-
račnej sále.

Pracovisko RTG bolo pred niekoľkými rokmi delimitova-
né (necitlivo oddelené od nemocnice, pretože vtedy bolo zisko-
vé) súkromnej spoločnosti. Nemocnica nemala dlhú dobu RTG 
pracovisko a veľmi ťažko zaisťovala túto službu prostredníc-
tvom tejto spoločnosti. Riešila aj nepríjemné akútne záležitosti 
(napr. RTG novorodencov v nočných hodinách, kedy RTG bolo 
iba na poliklinike). Keď sa naskytla príležitosť, nemocnica od-
kúpila časť spoločnosti prevádzkujúci RTG a znovu túto služ-

Využite zľavový kupón  
na nákup u nás! KUP

ÓNZľava ?? % z nákupu po 
predložení tohto kupónu

Prijmeme obchodného zástupcu na ŽL

Akútne ošetrenie v Kežmarku

bu pre pacientov zaistila. Bohužiaľ súčasné finančné krytie od 
poisťovní nedovoľuje zaistiť túto službu aj na poliklinike. 

Pokiaľ je mi známe, privátna spoločnosť ponúkala odpredaj 
RTG aj lekárom na poliklinike, na čo nereagovali. Aj dnes mô-
žu títo lekári, ak budú chcieť, RTG prevádzkovať a zaistiť túto 
službu pacientom tak, ako to urobila nemocnica.

Súhlasím s pani doktorkou, že historické mesto Kežmarok 
by malo mať RTG aj traumatologickú ambulanciu v jednej bu-
dove. V nemocnici už robíme kroky k tomu, aby takáto starost-
livosť bola čoskoro zabezpečená.

MUDr. Štefan Volák, riaditeľ Nemocnice Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku, n.o.

Odpoveď riaditeľa nemocnice
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O súťaž bol veľký záu-
jem, zúčastnilo sa jej 23 troj-
členných družstiev z gymná-
zií a SOŠ východoslovenské-
ho regiónu. Súťaž prebiehala 
pod záštitou Matice sloven-
skej, Odborov školstva ÚPSK 
a ÚKSK.

Žiaci Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmar-
ku pripravili hosťom krásny 
a poučný kultúrny program. 
Súťažiacim, ich pedagógom 
a hosťom sa prihovoril vice-
primátor mesta Kežmarok, 
PhDr. Igor Kredátus, vedúca 
oddelenia metodických čin-
ností Odboru školstva ÚP-
SK, PhDr. Iveta Tarabčáková, 
predseda Matice slovenskej, 
Ing. Marián Tkáč a riaditelia 
usporiadajúcej a hostiteľskej 

školy. Súťaž prebiehala v bu-
dove Kultúrneho a spoločen-
ského strediska v Kežmarku.

Hostiteľská škola pri-
pravila pestrý sprievodný 
program. Vo voľných chví-
ľach si účastníci súťaže pre-
zreli bohatú expozíciu kež-
marského hradu, drevený ar-
tikulárny kostol a kežmarské 
lýceum, s podporou riaditeľ-
ky Múzea v Kežmarku, Mgr. 
Eriky Cintulovej a kežmar-
ského evanjelického farára, 
Mgr. Romana Porubäna.

Po náročnom súťažení 
a ešte náročnejšom vyhod-
notení výsledkov sa z krás-
nych a hodnotných cien, kto-
ré venovali MsÚ Kežmarok, 
Matica slovenská a Hotelo-
vá akadémia Otta Bruckne-

Poslaním tejto súťaže je 
prispieť k vyhľadávaniu ta-
lentovaných a nadaných žia-
kov v školách,  rozvíjať ich 
tvorivé odborno-teoretické 
vedomosti o zložení, získava-
ní a   spracovaní mlieka,  viesť 
ich k samostatnej tvorivej čin-
nosti, upevňovať ich záujem o 
sebavzdelávanie a v nema-
lej miere vytvárať tak trvalý 
vzťah k poľnohospodárstvu a 
k svojmu odboru. 

Mlieko si zaslúži, aby sme 
sa mu za všetko dobré, čo 
z neho získavame na svojej 
ceste životom, rovnako dob-
rým odplatili. Príjemným 
je preto zistenie, že aj me-
dzi stredoškolákmi vyrasta-
jú priaznivci mlieka, ktorí o 
mlieku a jeho získavaní vedia 
dosť, a ktorí sa neboja verejne 
tento vzťah a odbornosť pre-
zentovať. 

Už trinástykrát sa v Pra-

Štvorica študentov z Kežmarku v celoštátnom kole
Mlieko nebolo nikdy kráľovským nápojom, no napriek 

tomu ho po stáročia ochutnalo najviac ľudí na celom svete. 
Tomuto produktu,  pod gesciou  Štátneho inštitútu odborné-
ho vzdelávania, je venovaná jedinečná súťaž pre študentov 
stredných odborných škôl pod názvom Mladý ekofarmár. 

diarni stretli víťazi školských 
kôl na  krajskej prehliadke tej-
to odbornej súťaže, ktorú už 
tradične zorganizovala Stred-
ná odborná škola, Kušnierska 
brána 349/2.

Študenti si zmerali sily 
v štyroch súťažných disciplí-
nach. V prvej časti absol-
vovali obsiahly test o mlie-
ku. V chemickom laborató-
riu preukazovali svoje prak-
tické zručnosti pri stanovení 
mernej hmotnosti, kyslosti 
a N-testom dokazovali prí-
tomnosť produktov zápa-
lu vemena v mlieku. V de-
gustačných skúškach ochut-
návali a vizuálne posudzo-
vali 5 druhov mliečnych 
výrobkov, stanovovali sen-
zorické vlastnosti surové-
ho kravského mlieka, a za-
trieďovali ho podľa znakov 
kvality. O celkovom prven-
stve sa rozhodovalo v  prak-
tickej časti, ktorá sa mohla 
uskutočniť vďaka  ústreto-
vosti a pochopeniu PDP Kež-
marok, kde v novej modernej 
dojárni súťažiaci plnili prak-
tické úlohy - prípravu pomô-
cok na dojenie, prípravu sto-

jiska, kontrolu zdravotného 
stavu a hygieny a  tvaru ve-
mena ako aj vlastné dojenie.

Po vyrovnanom priebehu 
komisia určila konečné pora-
die. Stupne víťazov komplet-
ne obsadili študenti zo Stred-
nej odbornej školy Kežmarok, 
Kušnierska brána – Stela Ole-
járová, Pavol Oberla a Ján Bu-
lava.

Mlieko si zaslúži, aby sme 
sa mu za všetko dobré, čo 
z neho získavame na svojej 
ceste životom, rovnako dob-
rým odplatili. Príjemným 
je preto zistenie, že aj me-
dzi stredoškolákmi vyrasta-
jú priaznivci mlieka, ktorí o 
mlieku a jeho získavaní vedia 
dosť, a ktorí sa neboja verejne 
tento vzťah a odbornosť pre-
zentovať. Obzvlášť teší fakt, 
že vďaka zanietenosti učite-
ľov, teoretickej aj praktickej 
pripravenosti študentov bu-
de štvorica kežmarských štu-
dentov zo SOŠ Kušnierska 
brána reprezentovať Prešov-
ský kraj na celoštátnom ko-
le, ktoré sa uskutoční koncom 
marca  v Pruskom.

T/f: Ján Angelovič

Pribinove poklady  
pod Tatrami

Šestnásty ročník regionálnej dejepisnej súťaže Pribinove 
poklady sa 6. marca 2012 konal po prvýkrát v historickom 
kráľovskom meste Kežmarok. Usporiadajúcou školou bola 
už tradične Stredná odborná škola chemická a potravinár-
ska v Humennom, hostiteľskou školou bola Hotelová akadé-
mia Otta Brucknera v Kežmarku.

ra v Kežmarku, mohli tešiť 
víťazi:  

Kategória gymnáziá – 
družstvá:

• Gymnázium Snina
• Gymnázium Prešov
• Gymnázium Medzilabor-

ce
Kategória SOŠ – druž-

stvá:
• Hotelová akadémia Otta 

Brucknera, Kežmarok
• SOŠ Trebišov
• SPŠ chemická a potravi-

nárska, Humenné
Odmenení boli aj jednotliv-

ci. Družstvo dievčat z Hotelo-
vej akadémie Otta Brucknera 
Kežmarok obstálo vynikajú-

co, v súťaži jednotlivcov obsa-
dili: 4. miesto Michaela Matu-
šíková IV.D, 5. miesto Patrícia 
Rozgonyiová, 7. miesto An-
na Pitoňáková. K vynikajúcim 
umiestneniam im patrí srdeč-
né blahoželanie. 

Súťaž prebehla vo veľmi 
príjemnej atmosfére, určite 
zanechá v srdciach zúčastne-
ných i organizátorov peknú 
spomienku a chuť pustiť sa 
do prípravy 17. ročníka Pribi-
nových pokladov, ktorá bude 
v roku 2013 v Revúcej. 
Mgr. Katarína Stankovičová, 

riaditeľka Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera, 

Kežmarok
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Slovenská obchodná in-
špekcia zistila, že na trhu SR 
bol v ponuke pre spotrebite-
ľa výrobok, ktorý predstavu-
je riziko ohrozenia zdravia, a 
je preto výrobkom nebezpeč-

Pozor na nebezpečné sviečky

Cínový odliatok  ženy Svet-
lonosičky v životnej veľkosti, 
ktorá svietila Kežmarčanom 
oproti novému evanjelickému 
kostolu chýba mnohým, kto-
rí sa na ňu pamätajú. Bola by 
výbornou komunikačnou so-
chou  v strede novo vzniknu-
tého kostolného námestia pre-
tvoreného novou dimenziou 
- stavbou gréckokatolícke-
ho chrámu.  Veď toto prostre-
die priam dýcha duchovnom 
a žiada si akúsi ucelenejšiu 

oddychovú zónu v okolí vý-
znamných architektonických 
skvostov. Svetlonosička je 
symbolom   prinášania svet-
la, ktoré by sme mali priná-
šať pre svoje okolie aj my. Nie 
je veľa práce na jej rekonštruk-
cii aj keď je značne poškode-
ná. Zistili sme to teraz spolu 
s Ing. Slavomírom Dluhým, 
ktorému, ako Kežmarčanovi  
a renomovanému architekto-
vi nedá, aby „Park“ Dr. Ale-
xandra bol iba priestorom pre 

Svetlonosička „Génius loci“ Kežmarku?

Pred dvomi rokmi nebola 
márna snaha Kežmarčanov 
urobiť niečo pre kežmarské-
ho študenta, neskôr nestora 
slovenskej literatúry Martina 
Kukučína pri jeho 150. výro-
čí narodenia.

Počin Kežmarčanov inšpi-
roval Vlada Benku, umelec-
kého vedúceho divadla Com-
media Poprad a režiséra Di-
vadla mladých Šuňava, aby 
stvárnili neprekonateľné Ku-
kučínove novely Neprebude-
ný a Rysavá jalovica do diva-

delnej podoby. Podaril sa im 
husársky kúsok. V rámci ne-
dávnych Divadelných fašian-
gov získali Šuňavčania prvé 
miesto na tejto prehliadke 
amatérskych divadiel.

V nedeľu 25. marca bo-
la v Spišskej Sobote premié-
ra Neprebudeného v podaní 
troch hercov Divadla Com-
media, Michala Nováka, Du-
šana Kubáňa a Vlada Benka. 
Tak ako dostalo divadlo ne-
dávno vysoké ocenenie na 
medzinárodnom festivale v 

Kukučínov Neprebudený s Rysavou jalovicou 
prebúdzajú Podtatrancov

venčenie psov a pýcha náš-
ho mesta Elektra (spomienka 
na prvé elektrifikované mesto 
v Uhorsku) ostala naďalej roz-
bitá v depozite nášho múzea. 
Nedá to ani Technickému mú-
zeu v Košiciach, ktoré prisľú-
bilo pomoc pri „prípadných“ 
kežmarských snahách (veď 
100 rokov našej zázračnej tur-
bíny sme prešvihli). Nedá to 
ani mnohým Kežmarčanom, 
veď v máji je Alexandrove 155.
výročie narodenia. Možno by 
pomohlo vypracovaniu kva-
litných projektov zo štruktu-
rálnych fondov a ich lobingu 
aj  hlasovanie verejnosti za Dr. 
Alexandra. Veď jeho geniál-
ny duch vanie na každom kro-
ku v Kežmarku. A najmä tam, 
kde sa skrášlenie mesta žiada 
najviac. Ešte dobre, že sme si 
spomenuli  aspoň teraz na je-
ho 96.výročie úmrtia. Hoci nie 
tak, ako Spišsko-sobotské  ob-
čianské združenie Brokoff na 
Jána Georga Rainera s našim 
Petrom Petrasom, ktorý po-
hostinného ducha nášho bý-
valého študenta neustále oži-
vuje na svojej Rainerovej cha-
te. A čo, ak nás tromfnú Beľa-
nia s Jozefom Petzvalom, ktorý 
sa v Spišskej Belej iba narodil?                   

M. Choma

Monaku, čo bolo pre divadlo 
určitým vrcholom jeho tvor-
by, tak možno teraz prirovnať 
v ich podaní i hru Neprebu-
dený. Dojme vás do plaču, no 
zároveň sa smejete. Je hlbo-
kou psychologickou sondou 
do našich duší.

Veríme, že spolupráca di-
vadla s Kežmarkom sa pre-
taví i do aktivít s tunajšou 
umeleckou školou, a v nepo-
slednom rade i s kežmarskou 
Scholou humanitatis, ktorá 
má kontakty na ostrov Brač, 
kde Kukučín taktiež pôsobil.

(mch)

ným. Ide o nasledovný výro-
bok: 

Narodeninové sviečky na 
tortu so stojančekom nezná-
meho pôvodu, v balení po 10 
ks, zlatej farby a špirálového 
vzoru.

Art. Nr. 37119, EAN kód: 
8591199371191 

Na zadnej strane obalu sú 
uvedené údaje o výrobku v 
niekoľkých jazykoch, bezpeč-
nostné informácie vo forme 
piktogramov, artiklové číslo a 
EAN kód. 

Počas skúšania časť svie-
čok dymila a horela vyšším 
plameňom, ako je povolené. 
Sviečky sa ohýbali, plameň 
sa šíril po celej sviečke, ho-
riaci vosk sa roztekal po po-
vrchu. 

Spotrebiteľ má právo pred-
metný nebezpečný výrobok 
vrátiť späť a pri uplatnení 
tohto práva mu bude vrátená 
kúpna cena výrobku. 

T/F-Adri-
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46
Ján KOLLÁR 

Výber z tvorby 
(kresby-maľby)
Výstava potrvá  

od 5. do 30. apríla 2012.

Galéria u anjela
Starý trh 53

DAGMAR MEZŘICKÝ 
Výstava bude otvorená  

od 30. 3. 2012 do 17. 5. 2012.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra č. 11

Výstava DETSKÝCH  
VÝTVARNÝCH PRÁC
Organizátori: Prešovský  

samosprávny kraj - Múzeum 
v Kežmarku, Základná  

umelecká škola  
Dr. D. Fischera v Kežmarku.
Výstava bude sprístupnená 

od 28. marca 2012 (vernisáž o 
16.00 hod.) do 27. apríla 2012. 

 Základná umelecká ško-
la Antona Cígera v Kežmarku 
pozýva  všetkých milovníkov 
krásnej hudby,  na jubilejný 
10. ročník  súťaže  Mladý vio-
lončelista Slovenska , ktorý sa 
uskutoční  31.marca v kon-
certnej sále ZUŠ. Mladé ta-
lenty sa predstavia v šiestich 
kategóriách, v sólovej a ko-
mornej hre. V tomto roční-

ku budú reprezentovať  našu 
ZUŠ dvaja žiaci a hostiť bude-
me talenty  umeleckých škôl 
z Bratislavy, Modry, Pezinka, 
Zvolena, Popradu, Spišskej 
Novej Vsi, Starej Ľubovne.Sú-
ťaž vyvrcholí koncertom ví-
ťazov, ktorý je naplánovaný 
v popoludňajších hodinách.  
Všetci ste srdečne pozvaní.

(zus)

MLADÝ VIOLONČELISTA 
SLOVENSKA 2012

31. 3. 2012 (sobota)  
o 10.00 hod.

Z TATRANSKÉHO  
PRAMEŇA

Regionálna postupová súťaž 
hudobného folklóru.

V Mestskom kultúrnom  
stredisku

13. 4. 2012 (piatok) o 10.30 
hod.

PYŠNÁ  PRINCEZNÁ
Veselá rozprávka v podaní 
Divadla PORTÁL z Prešova  

o tvrdohlavej princeznej,  
ktorá neposlúcha svojho  

kráľovského otca.
V Mestskom kultúrnom  

stredisku

23. 4. 2012 (pondelok) o 19.00 
hod.

CIGÁNSKI  DIABLI
Koncert jedinečného  

zoskupenia vynikajúcich  
hudobníkov v jednom  
z najlepších orchestrov  

v kategórii Etno  
a World Music na svete.
V Mestskom kultúrnom  

stredisku

PERFECT DAYS - 30. - 31. ma-
rec (pia, so), 1. apríl (ne), 19.00, 2 €, 
české znenie, MN-12. Česká ko-
média. Erika má takmer všetko – 
vlastnú šou, prestížny kaderníc-
ky salón, veľký byt s terasou a slo-
bodu. Avšak s každým pribúdajú-
cim rokom stále viac a viac túži po 
jedinom, a to po vlastnom dieťa-
ti. Erika teda nastolí plán „Dieťa“, 
a pustí sa do toho s rovnakým od-
hodlaním, s akým budovala svoj 
vlastný podnik.

Stál som na kopci. Podo-
mnou niečo neskutočne prázdne 
s hrôzostrašnou ozvenou, väčši-
na ľudí to  nazýva mestom.  Na-
do mnou nekonečné nebo posiate 
hviezdami. V strede tohto živého 
predstavenia žiaril mesiac, dnes 
v tvare bochníka chleba. V nose 
ma šteklil závan vlhkého vzdu-
chu a zimomriavky napoveda-
li, že sa blíži búrka. Zmes poci-
tov, ktoré poznám viac ako svoje 
topánky. Pamätá sa vôbec niekto 
na čas, kedy mu jeho duša odpo-
vedala? Tie dlhé rozhovory po-
splietané nariekaním, občas ra-
dosťou či preklínaním. Jednodu-
cho sme sa naučili žiť bez nej. 
Tým pádom som asi posledný, 

ktorý ju ešte vlastní. 
Kvapky dopadali najprv vá-

havo na moje čelo. Malá riečka sa 
tiahla od koreňa nosa až po zmá-
čané torzo duše. Vpíjalo do seba 
všetko navôkol. Tlmené dunenie 
prichádzalo z východu. Začínala 
sa metamorfóza a moje oči prešli 
plynule z tmavohnedej farby do 
zraniteľnej modrej.

Zmierená s osudom si sa po-
kúsila o nemožné. Natiahla si ru-
ku, zalovila v tmách a s posled-
ným vzlykom si vytiahla zvyšky 
stále neprichádzajúcej nádeje, v 
ktorú už nikto nedúfal.

Svitalo, možno na lepšie ča-
sy. V diaľke ohnivá guľa odpla-
šila všetky mraky, nebo sa zno-

Tajomstvo va rozjasňovalo. Prvé smelé lúče 
znásilnili okná a všetko priezrač-
ne čisté. Presvietili vitráže kosto-
lov. V diaľke bolo počuť iba tvoj 
bláznivý smiech. Ostal som na-
hý, roztrasený no šťastný. Znova 
prišla záchrana v podobe výcho-
du slnka. Keby som len predtým 
vedel, že iba ty ma môžeš spasiť. 
Už nebola iba moja bolesť, to zú-
falé klopanie na nebeskú bránu.

Kroky smerovali naspäť k mes-
tu. Mokré ruky som si pritískal na 
prsia a dúfal, že už nikdy nebudem 
chcieť žiť bez teba. Takmer si bo-
la nútená zomrieť so mnou, nedal 
som ti na výber. A samozrejme, 
nechcel som pošpiniť tvoju anjel-
skú nevinnosť. Odpustíš mi vôbec 
niekedy, drahá duša? 

Patrícia Rozgonyiová

Od 25. 3. 2012 do 28. 3. 
2012 si mohli milovníci poľov-
níctva pozrieť výstavu, kto-
rú v budove Obvodného úradu 
v Kežmarku pripravila Obvod-
ná poľovnícka komora a Okres-
ná organizácia Slovenského po-
ľovníckeho zväzu. Výstava tro-
fejí poľovnej zveri bola prezen-
táciou poľovníkov kežmarského 
regiónu, ktorá ponúkala nielen 
raritné parožie, ale aj umelec-
kú tvorbu poľovníkov. T/F-LD
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Dňa 13. marca 2012 sme v 
Základnej škole – Grundschule, 
Hradné námestie 38  v Kežmar-
ku privítali spisovateľa a učite-
ľa v jednej osobe – pána  Valen-
tína Šefčíka.

 Pre tých, ktorí ho nepo-
znajú, prezradím, že píše po-
éziu pre  deti a mládež. Vy-
šli mu tri, ako on sám vraví, 
dcéry: „Kniha na vydaj“, „Ka-
mienky pri ceste“ a „Basta fid-
li“. Priebeh besedy sme si sta-
rostlivo premysleli a pripravi-
li, veď stretnúť sa s ozajstným 
spisovateľom sa nám nepoda-
rí každý deň. Pána spisovateľa 
v úvode prostredníctvom pre-
zentácie na interaktívnej tabuli 
predstavili mladším spolužia-
kom žiačky IV. A triedy  Klárka 
Potočná, Barborka Budzáková, 
Kristínka Krzysiková a Lucia 
Baluchová, potom sa nám pri-
hovoril Valentín Šefčík, ktorý  
prezradil niečo o svojom živo-
te, ale veľa aj o tom, ako vzni-
kajú jeho básne, čo ho inšpiru-
je k písaniu a tiež ako to pre-
bieha, kým sa „narodí“ kniha. 
Vypočuli sme si niektoré z bás-
ní z úst samotného autora, ale 
i od žiačok, ktoré chceli pred-
viesť svoje recitátorské umenie. 
V závere po zodpovedaní všet-
kých otázok, ktoré si žiaci pre 
spisovateľa pripravili (a nebo-
lo ich málo), nasledovala auto-
gramiáda, na ktorej si účastní-
ci besedy mohli kúpiť knihu s 
milým venovaním od Valentí-
na Šefčíka. 

Keďže žiaci zo 4.C  preberali 
v rámci slovenského jazyka té-
mu interview,  urobili s pánom 
spisovateľom nasledujúci roz-
hovor:

Aké je to byť spisovate-
ľom? 

Byť spisovateľom je také isté 
ako byť pekárom, kuričom, komi-
nárom, učiteľom, ale nie je to vô-
bec to isté. Keby sme  slovo brali 
ako povolanie, tak áno, ale v mo-
jom prípade to je trošku špecific-
ká vec, pretože ja povolanie spiso-
vateľ beriem iba ako záľubu. Je to 
niečo, čo rád robím vo svojom voľ-
nom čase, a je to niečo, čo už sí-
ce presiahlo rozmer voľnočaso-
vých  aktivít, pretože sa už vďa-
ka knihám a básničkám stretávam 
s mnohými ľuďmi a deťmi, navšte-
vujem mestá a školy, knižnice, ale 
v konečnom dôsledku byť spisova-

Interview so spisovateľom Valentínom Šefčíkom
Dočítali sme sa, že máte tri 

deti, poznáme však len meno 
jedného z nich. Jeden syn sa 
volá Šimon, ako sa volajú os-
tatné deti?

Druhý syn sa volá Andrej 
a práve dnes má trinásť rokov, naj-
staršia je Katka a ona má šestnásť. 

A ako sa volá manželka? Je 
tiež učiteľkou?

Manželka je tiež učiteľkou, ale 
v súčasnosti nepracuje ako učiteľ-
ka, pracuje v jednej projekčnej fir-
me a volá sa Jarmila.

Čítavate vašim deťom? 
A čo radšej rozprávky alebo 
básne?

Už teraz im čítať nemusím, 
pretože sú dosť veľké na to, aby si 
samy prečítali, čo chcú, ale v mi-
nulosti som im občas niečo prečí-
tal, no častejšie to boli rozprávky 
ako básne.

Čo rád robievate vo svojom 
voľnom čase okrem písania?

Veľmi rád sa venujem hudbe, 
jednak ako aktívny poslucháč, jed-
nak ako amatérsky tvorca, hudba 
celkovo do značnej miery ovplyv-
ňuje môj život. Ďalej sa venujem 
pestovaniu bonsajov, turistike, fo-
tografovaniu, mám rád prechádzky 
a prírodu vôbec.

Čo by ste odkázali deťom, 
ktoré rady vymýšľajú a píšu 
básne alebo príbehy?

Odkázal by som im, pracujte, vy-
mýšľajte,  píšte, píšte, píšte, ukazujte 
to svojim rodičom, ukazujte to svoj-
im učiteľom a ktovie, možno raz sa 
stane taká vec, že práve títo žiaci na-
píšu niečo,  čo bude vydané knižne 
a bude to mať svoju kvalitu a oni sa 
stanú spisovateľmi a budú chodiť po 
slovenských knižniciach a školách, 
kde sa budú stretávať  s mnohými 
deťmi. Takže určite píšte a nebojte 
sa, že to nebude stáť za nič, dobre, 
veď každý nejako začínal. Je to krás-
na aktivita a je to tvorivá vec, ja ta-
kéto tvorivé veci dávam rád do po-
predia a podporujem ich.

ĎAKUJEME ZA ROZHO-
VOR!

Pre mňa osobne to bolo veľmi 
príjemné stretnutie, ktoré ma po-
vzbudilo do ďalšej práce s deťmi, 
pretože aj my učitelia potrebuje-
me niekedy pochvalu a povzbu-
denie. Ďakujem, pán Šefčík.

PaedDr. Gabriela Miškovi-
čová (učiteľka na 

I. stupni ZŠ - Grundschule, 
Hradné námestie 38, 

Kežmarok)

teľom je veľmi zodpovedná práca.
Odkiaľ beriete inšpiráciu 

na písanie vašich básní?
Inšpiráciu čerpám zo svojej 

fantázie, zo svojho okolia, z prí-
rody, z ľudí, z detí, z rôznych 
stretnutí.

Ktorý spisovateľ je váš naj-
obľúbenejší?

Nemôžem povedať len jedno 
meno, tých spisovateľov, ktorých 
mám rád, je viac, ale ak by sme 
mali ostať na Slovensku a v oblas-
ti detskej literatúry, tak by som ur-
čite spomenul Milana Rúfusa, Mi-

roslava Válka, Ľubomíra Feldeka, 
Daniela Heviera a ďalších.

Poznáte aj osobne nejakých 
spisovateľov?

Poznám sa s Danielom Hevie-
rom a Ľubomírom Feldekom

Ktorá z vašich kníh sa vám 
písala najľahšie?

Najľahšie sa mi písala prvá, 
pretože som ju nepísal ako knihu, 
ja som písal iba básne a keď som 
zistil, že dokážu potešiť aj deti, aj 
dospelých, tak vtedy som si pove-
dal, hop, na tom asi niečo bude, 
a od tej chvíle som sa už snažil, 
aby tie básne raz zakotvili v knihe 
a to sa mi aj podarilo.

Kedy sa cítite lepšie, keď 
píšete a prezentujete sa ako 
spisovateľ alebo ako učiteľ? 
Čo je vám bližšie?

Je to učiteľstvo  a to básničko-
vé, to spisovateľské mi nie je kaž-
dodenným chlebíkom, napriek to-
mu mám k jednému i druhému 
veľmi blízko, lebo sa cítim byť sú-
časťou tak učiteľského sveta ako aj 
literárneho, ale častejšie žijem ten 
učiteľský život. 

Ako dlho trvá napísanie 
knihy básní?

To je dosť špecifická záležitosť, 

keby som nič iné nerobil a mal ide-
álne podmienky na to, aby som mo-
hol iba písať, tak si dovolím tvrdiť, 
že na to by mi stačili asi dva mesia-
ce, keby som každý deň písal a nikto 
iný by odo mňa nič viac nechcel. Ale 
keďže chodím do práce ,teda učím, 
mám svoju rodinu a mnoho iných 
aktivít, ktoré mi ten čas samozrejme 
berú, tak sa nikam ponáhľať nemu-
sím a môže kniha vznikať aj rok ale-
bo dva, čo je teda môj prípad.

Pamätáte si ešte vašu prvú 
báseň? Ako sa volala?

Pamätám si ju a dnes na besede 

som ju deťom aj zarecitoval, nie je 
súčasťou žiadnej mojej knihy, asi 
ani nebude,  a volala sa „Horecho-
bot tretí“.

Máte už napísané nejaké 
nové básne, ktoré vyjdú v no-
vej knihe?

Áno, mám už napísané niekto-
ré, je ich asi desať, jedenásť a na-
ozaj o novej knihe vážne a serióz-
ne uvažujem, už si viem predstaviť, 
ako by mala vyzerať alebo ako by sa 
mala volať, len akosi mám v tejto 
chvíli menej času na to, aby som na 
nej ďalej pracoval, pretože potrebu-
jem dokončiť iné aktivity.  keď tie 
dokončím, tak sa potom  strmhlav 
pustím do písania tejto knižky.

Ako spisovateľ určite rád 
čítate, ktorá kniha ja vaša naj?

Opäť by som musel spomenúť 
viacero kníh, nemôžem povedať 
len jednu knižku a z tých mojich 
obľúbených by som spomenul Slo-
venské rozprávky od Dobšinského, 
od Jančovej Braček a sestrička, od 
Tolstého Zlatý kľúčik, od Milana 
Rúfusa básne, ktorých tiež nie je 
málo, a tak ďalej...

Môžeme vám položiť aj pár 
otázok z vášho súkromia?

No, môže ich byť pár.



12 KEŽMAROK 5/2012VEĽKÁ NOC

Či už chceme alebo nech-
ceme, aj tento malý príspevok 
musíme začať krátkou exkur-
ziou do histórie kalendárov. 
Ako všetci dobre vieme, zák-
ladom dnešného letopočtu je 
juliánsky kalendár. Je to kres-
ťanmi v prvopočiatkoch ich 
historickej existencie uznáva-
ný kalendár, pomocou ktoré-
ho  ani v najstarších dobách  
nepočítali letopočet ani od 
narodenia Krista Pána, ani 
od AUC, Ab urbe condita (Od 
založenia mesta Ríma).

Kresťanstvo sa zakladalo 
na židovskom kalendári. Bol 
to lunárny kalendár s menom 
len prvého mesiaca nazýva-
ného Abib. Rok tohto kalen-
dára trval  len 354 dní a mal 
12 mesiacov.  Po istej dobe 
prešli kresťania na tzv. Dio-
kleciánovu  éru, „éru muče-
níkov“, ktorá sa začala 24. au-
gusta roku 284 n.l. Z toho jed-
noznačne vyplýva, že kres-
ťania nepoužívali rímsky 
letopočet, ani roky od Kris-
tovho narodenia. 

V roku 241 Diokleciáno-
vej éry bol Dionýsius Exigu-
us, opát zo Skýthie, povere-
ný zistiť presný dátum smr-
ti Ježiša Krista, alebo inakšie, 
zistiť presný dátum sviatkov 
Veľkej noci. Zložitými výpoč-
tami, odvodenými zo synop-
tických evanjélií (t.j. navzá-
jom porovnateľných), vypo-
čítal, že Ježiš bol ukrižova-
ný, keď mal tridsať rokov a že 
vstal z mŕtvych 25. marca 279, 
čo mala byť nedeľa...

Cirkev však tento výpo-
čet s nadšením  neprijala, ba 
čo viac, odvrhla ho ako znač-
ne nepravdepodobný. V dobe 
konania cirkevného koncilu 
v Niceji roku 325 n.l. pripad-
la jarná rovnodennosť na deň 
21. marca. Cirkevní otcovia  
na základe  výpočtov  učen-
cov rozhodli, že Veľká noc 
sa odteraz bude sláviť vždy 
prvú nedeľu po jarnej rov-
nodennosti a splne Mesiaca, 

oddelene od paschy, hlavné-
ho židovského sviatku, kto-
rý každoročne trval sedem 
dní na pamiatku legendárne-
ho odchodu Židov z Egypta. 
Keď spln pripadne na nedeľu, 
sviatkom je nasledujúca ne-
deľa. Všeobecne  platilo, že v 
piatok po 14. dni mesiaca Ni-
san si kresťania pripomínali 
smrť Ježiša Krista. 

Tým pádom sa kresťan-
ská Veľká noc stala pohybli-
vým sviatkom 
a súčasne aj naj-
väčším vzhľa-
dom na oslavu 
zmŕtvychvsta-
nia a vzkriese-
nia umučené-
ho Ježiša Krista 
rímskou solda-
teskou v Jeru-
zaleme. Veľko-
nočné sviatky, 
pripadajúce na 
prvú nedeľu po 
prvom jarnom 
splne Mesia-
ca sa začínajú 
Kvetnou nede-
ľou na pamiat-
ku, keď Ježiš 
vstúpil do Jeru-
zalema oslavo-
vaný veľkým 
davom.

Na Zelený štvrtok sa via-
že posledná Ježišova veče-
ra s apoštolmi, kedy Kristus 
Pán ustanovil prijímanie, eu-
charistiu. Po Judášovej zrade 
ho predviedli ešte v noci zo 
štvrtka na piatok pred súd. V 
piatok, pomenovaný na Veľ-
ký, bol súdený, mučený a od-
súdený na najpotupnejšiu 
smrť, aká sa praktizovala v 
rímskom impériu, ukrižova-
nie. Ježiša ukrižovali, ako vie-
me,  na vrchu Golgota v Jeru-
zaleme. V sobotu, pomenova-
nú na Bielu na znak toho, že 
Ježiš odpočíva v hrobe v bie-
lom rúchu, majú bohoslužby  
začiatok až po západe slnka. 
Začínajú sa tradičnými veľ-

VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE A ZVYKY NAŠICH PREDKOV
„A ja hovorím: Proste a dostanete;  

hľadajte a nájdete  
klopte a bude vám otvorené;

lebo každý, kto hľadá, kto prosí – dostane,  
a kto hľadá nájde, 

a kto klope, tomu bude otvorené.“
Evanjelium podľa Lukáša  11, 9 – 10

konočnými obradmi s pašia-
mi, ktoré sa v kostoloch spie-
vajú alebo predspevujú od 
Zeleného štvrtka. Sú o Ježišo-
vom utrpení na kríži. 

Pohyblivým sviatkom je aj 
Popolcová streda, ktoré je zá-
roveň  prvým dňom štyrid-
saťdňového veľkého pôstu.  

Na celom Slovensku bo-
lo svätenie Veľkej  noci vždy 
spájané s duchovným rozme-
rom  a chápané aj ako prípra-
va na zabezpečenie vegetač-
ných procesov. K nim pat-
rili ďalšie magické obrady, 
ktoré smerovali podľa ľudo-
vých predstáv na  odstráne-
nie zlých síl v širokom kon-
texte bytia. Napríklad likvi-
dácia povestnej Morény, sym-

bolu zimy, bola v skutočnosti  
i likvidáciou všetkého zlého, 
vrátane chorôb či smrti. 

Po nej nastávalo obdobie 
čistenia príbytkov, ale i ľu-
dí samotných a zvierat,  ako 
aj  zabezpečenie nastávajúcej 
úrody a pod. Odtiaľ pochá-
dza i na pohľad nezmyselné, 
v podstate však povinné po-
lievanie a šibanie mladých 
diev. Zelené prútiky symboli-
zovali silu rastu, to, čo puča-
lo, sa malo dotykom preniesť 
ako životná plodivá sila na 
iného človeka. 

Na Zelený štvrtok sa zvy-
kli konzumovať len zelené 
jedlá, jedlá zo zeleniny a obil-
nín. Dlhé rezance symbolizo-

vali dlhé klasy obilia a teda i 
dobrú úrodu. Počas dňa sa ro-
bili posledné úpravy príbyt-
kov, ktoré museli byť dokona-
le vyčistené a vyumývané. 

Veľký piatok bol povin-
ne veľkým  pôstnym dňom. 
Jesť sa mohol len chlieb s vo-
dou, akákoľvek fyzická práca 
bola zakázaná. Vo Veľký pia-
tok vo večerných hodinách sa 
v mnohých regiónoch Sloven-
ska pálili  pred kostolmi fi-
guríny Judáša, apoštola, kto-
rý zradil Ježiša a vydal Rima-
nom.

Na Bielu sobotu  bolo mož-
né po  štyridsiatich dňoch 
pôstu konzumovať mäso, na 
východnom Slovensku sa k 
mäsu pridávali aj iné jedlá, 
napríklad syr, tvaroh a va-
jíčka. Obľúbenou pochúťkou 
bol veľkonočný baránok buď 
v podobe veľkonočného peči-
va alebo aj ako  jedlo pripra-
vené zo živého zvieraťa.

Zaujímavé je, že každý re-
gión Slovenska sa vyznačoval 
rôznymi druhmi obradových 
pečív, ktoré symbolizovali zá-
rodky vo vajíčku, symbolu ži-
vota. Kraslice, zdobené vajíč-
ka, zase boli symbolom úcty, 
porozumenia  a lásky k blíž-
nemu.

Posvätenie jedál v kostole 
symbolizovalo a zvýrazňova-
lo prosperitu a životaschop-
nosť rodiny. Hojnosť mäsa, 
šuniek, klobás a vajíčok tak 
mala byť zabezpečená po ce-
lý rok. 

Isté je, že v dávnych či dáv-
nejších dobách sa Veľká noc 
oslavovala spontánnejšie a 
úprimnejšie než dnes, kedy sa 
jednotlivé kresťanské sviatky 
premieňajú v podstate len na 
akési  orgie jedenia a pitia bez 
toho, aby sme si uvedomova-
li duchovný rozmer tohto fan-
tastického dedičstva našich 
predkov. 

Konzumný štýl a pohodlie 
postupne likvidujú tieto tra-
dície, na ktoré môžeme   s od-
stupom času už len nostalgic-
ky spomínať v zmysle slávne-
ho výroku A. Toynbeeho, na 
ktorý sme už dávno zabudli, 
totiž  že „pravým cieľom člo-
veka je oslavovať Boha a na-
vždy sa z neho tešiť.“ 

Ján Dziak
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K najväčším pohromám 
patrili vojny - medzištátne, 
vnútroštátne, regionálne, ba 
i miestne. Kežmarok postihol 
každý jeden druh. A to ešze 
nevieme, aké boje sa zvádza-
li pred vznikom mesta - cez 
Spiš sa prehnali rôzne „kme-
ne“ - Kelti, Germáni, Slova-
nia, dokonca sa traduje aj ne-
jaká bitka s Rimanmi, čo sa 
sotva zakladá na pravde. Na-
pokon - o tomto sa už nedo-
zvieme. Ba nevieme ani to, či 
na Horný Spiš prišli v r. 1241 
- 1242 Tatári, hoci určité indí-
cie sú. Ak uveríme, že na úze-
mí budúceho mesta existova-
la dedina Sv. Michala (kostol 
sa zachoval do takmer polo-
vice 15. stor.) alebo dedina Sv. 
Petra-Pavla (prameň existuje 
dodnes) - kde sa tieto dediny 
podeli? Majú v ich likvidácii 
„prsty“ Tatári? Neostáva nám 
nič iné, len sa opierať o fakty. 
Tie hovoria, že cez kežmar-
ský chotár prešlo v priebe-
hu siedmich storočí až trinásť 
„významných“ vojen, čím sa 
môže „pochváliť“ málokto-
ré mesto. Tie vojny dokonca 
na seba nadväzovali. Tu je ich 
zoznam:

1. vojna - 1433 - nájazdy 
husitov

2. vojna - 1435 - 1558 vojna 
Kežmarku s Levočou o právo 
skladu

3. vojna - 1440 - 1462 vojna 
o trón medzi poľským panov-
níkom Vladislavom a vdovou 
po uhorskom kráľovi Alber-
tovi (Albrechtovi), jej záujmy 
zastával Ján Jiskra, ktorý Kež-
marok obsadil na dve desať-
ročia

4. vojna - 1463 - 1702 voj-
na Kežmarku s kežmarským 
hradom 

5. vojna - 1526 - 1540 vojna 
o kráľovský trón medzi kež-
marským hradným pánom 
Jánom Zápoľským a Ferdi-
nandom Habsburským

6. vojna - 1604 - 1606 - sta-
vovské protihabsburské po-
vstanie Šzefana Bocskaya

7. vojna - 1619 - 1626 - sta-
vovské protihabsburské po-
vstanie Gabriela Bethlena

8. vojna - 1643 - 1645 - sta-
vovské protihabsburské po-
vstanie Juraja Rákócziho I.

9. vojna - 1678 - 1684 - sta-

vovské protihabsburské po-
vstanie  kežmarského rodá-
ka a hradného pána Imricha 
Thökölyho

10. vojna - 1705 - 1709 - sta-
vovské protihabsburské po-
vstanie Františka Rákóczi-
ho II.

11. vojna - 1848 - 1849 - ma-
ďarská revolúcia

12. vojna - 1914 - 1918 - I. 
svetová vojna

13. vojna - 1939 - 1945 - II. 
svetová vojna

1. vojna - husiti
Pomerne pokojný roz-

voj spišských miest preru-
šili vpády husitov z Poľska. 
Prvý vpád r. 1431 Kežmarok 
neohrozil, ale druhý vpád už 
áno. Dňa 25. apríla 1433 husiti 
dobyli aj Kežmarok. Nemali 
ťažkú úlohu - stačilo im vyjsť 
na Svätomichalský vrch (nad 
dnešnou železničnou stani-
cou) a odtiaľ mali mesto ako 
na dlani. Z veže kostola sv. 
Michala strieľali na Kežma-
rok ponad mestské múry. Či 
múry prelomili alebo im Kež-
marčania sami otvorili mest-
ské brány, to sa už nedozvie-
me. Najviac zdevastovaný 
musel byť Starý trh, kde bola 
v tom čase radnica. Husiti sa 
priamo v meste neusadili, ale 
tábor si rozložili medzi Kež-
markom a Ľubicou, blízky 
vrch sa údajne dlho nazýval 
Tábor. Tu ostali asi 2 týždne, 
robiac „vychádzky“ do oko-
lia. Kežmarčania vtedy prvý-
krát pocítili, čo je byť dobytí, 
vypálení, pokorení. 

Husiti mesto neopustili 
s prázdnymi rukami: odniesli 
si živú korisť - kežmarských 
senátorov, ktorých mesto na-
pokon vykúpilo a ešte aj tu 
skrytého spišského prepoš-
ta Juraja, za ktorého nikto ne-
bol ochotný zaplatiť výkupné 
- tak ho odvliekli až do Prahy, 
de aj umrel.

O všetkom, čo sa v Kež-
marku za pár dní pobytu hu-
sitov stalo, bol informovaný 
aj panovník Žigmund. Kež-
marčania mu v niekoľkých 
listoch dramaticky vylíčili 
prepad a svoju zúfalú situá-
ciu: najprv napísali, že husi-
ti im ulúpili mestské privilé-
giá a vzali ich so sebou, no 

vzápätí ho informovali, že 
privilégiá husiti zničili. Ci-
sár vyšiel mestu v ústrety, 
poznal ho, dokonca pred-
tým Kežmarok niekoľkokrát 
navštívil a udelil mu viace-
ro privilégií. Kežmarčanov 
nesklamal ani teraz - meš-
ťanom odpustil dane na 10 
a 15 rokov, a to podľa dru-
hu postihnutia a straty ma-
jetku. Prisľúbil privilégiá 
Kežmarku znova potvrdiť. 
Kežmarčania zoznam svo-
jich stratených práv spísa-
li a akoby nič medzi ostatné 
privilégiá vsunuli aj právo 
skladu, ktoré mal len Podo-
línec a blízka Levoča - večný 
konkurent Kežmarku. 

Levoča sa dozvede-
la o podvode a protestovala 
u samotného cisára. Ten bol 
v rozpakoch: kto má pravdu? 
Obrátil sa teda na locus cre-
dibilis – vierohodné miesto 
Spišskú Kapitulu (tu sa po-
tvrdzovali a aj odkladali všet-
ky dôležité listiny) a listom z 
2. septembra 1434 ju poprosil, 
aby zistila, či Kežmarku prá-
vo skladu patrilo aj predtým, 
lebo Levoča to popiera a kež-
marské doklady sú zničené. 
Kapitula odpovedala 29. sep-
tembra: áno, Kežmarku právo 
skladu patrilo aj predtým. Čo 
sa odohralo medzitým medzi 
Kežmarčanmi a Kapitulou, to 
sa už zrejme nikdy nedozvie-
me. Nič netušiaci panovník 
potvrdil v r. 1435 Kežmarku 
zoznam všetkých predlože-
ných práv, teda aj právo skla-
du a ako hovorí známe po-
rekadlo: oheň bol na streche. 
Keby len oheň... ale večné ne-
priateľstvo dvoch popred-
ných spišských miest, ktoré 
prerástlo v ozbrojené boje tr-
vajúce vyše 100 rokov. Je síce 
pravdou, že kežmarské prá-
vo skladu platilo len na do-
voz tovaru z Poľska a Sliez-
ska na ľahkých vozoch, kým 
obchodníkov s ťažkými voz-
mi smela zastaviť len Levoča, 
ale aj na ľahkých vozoch sa 
predsa dalo všeličo prevážať, 
napr. aj kovy.  

Pravda v skutočnosti bo-
la taká, že žiadne kežmarské 
privilégium nezhorelo - všet-
ky sa zachovali dodnes. To 
len Kežmarčania chceli vyu-

KEŽMARSKÉ POHROMY VIII. žiť situáciu v prospech svoj-
ho mesta. Následky však bo-
li kruté...

2. vojna - Kežmarok bojuje  
s Levočou o právo skladu
V čom spočívala dôleži-

tosť tohto práva? Podľa neho  
mohli mešťania privilegova-
ného mesta donútiť okoloidú-
cich cudzozemských obchod-
níkov, aby sa zastavili v ich 
meste a určitý čas (v Levoči 
až 15 dní)  tu predávali svoj 
tovar. Ak im ešte niečo ostalo, 
mohli obchodníci pokračovať 
v ceste. Ak nie - museli sa vrá-
tiť domov. 

Kežmarok a Levoča leža-
li na tej istej veľkej obchodnej 
ceste, ktorá spájala sever Euró-
py s Orientom, po ceste cho-
dili cudzokrajní obchodníci 
so vzácnym tovarom - a moh-
la ich zastavovať len Levoča! 
Kežmarok to považoval za ne-
spravodlivosť, dokonca bol k 
Poľsku bližšie než Levočania.  

Či tu vládla len závisť ale-
bo Levočania robili prieky 
kežmarským obchodníkom, 
to sa už nedozvieme. K ne-
jakému sporu však muselo 
dôjsť, lebo ešte r. 1400 Kežma-
rok spolu so Spišskou Novou 
Vsou, ktorá tiež závistlivým 
okom pozerala na vývoj blíz-
keho suseda, obvinili Levoču, 
že svoje privilégium získala 
neprávom. Samozrejme, nič 
nevybavili. Vpád husitov im 
prišiel viac než vhod...

Kežmarsko-levočská voj-
na trvala aj počas ďalších 
troch vojen, v ktorých Kež-
marok vždy tvoril opozíciu 
voči Levoči - možno aj z tru-
cu. Boje sa roztiahli na celý 
Spiš a postihli mnohé dedi-
ny vo vlastníctve Kežmarku, 
Levoče i Spišskej Novej Vsi. K 
podrobnostiam bojov sa do-
staneme neskôr, prezradíme 
len koniec: r. 1558 sa Kežmar-
ku právo skladu úplne odob-
ralo a prisúdilo jedine slo-
bodnému kráľovskému mes-
tu Levoči, čo potvrdil panov-
ník Ferdinand ešte aj r. 1561. 
Prečo? Levoča Ferdinanda v 
boji  trón stále podporovala, 
kým Kežmarok stál na strane 
opozície. Ako vidieť, história 
sa opakuje aj po stáročiach... 
ľudstvo sa stále nepoučilo.

(Nabudúce o ďalších vojnách)
Nora Baráthová
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Kategória VEDA
Vojtech Alexander (1857 - 1916) – le-

kár, verejný činiteľ. Priekopník röntge-
nológie v Uhorsku, predseda medziná-
rodného zväzu röntgenológov. V roku 
1909 založil prvú katedru röntgenológie 
v Budapešti, neskôr založil prvý Röntge-
nologický ústav v Uhorsku,

Antonín Bečvář (1901 - 1965) – astro-
nóm, klimatológ. Autor „šlabikára“ sve-
tovej astronómie. Vybudoval astrono-
mické observatórium na Skalnatom ple-
se.

Gregor Berzeviczy (1763 - 1822) – 
ekonóm, propagátor turistiky, štátny 
úradník. Jeho vedecké práce a štúdie 
sú v mnohých aspektoch priekopnícke 
z hľadiska svetovej ekonomickej a socio-
logickej teórie. 

Ernest Bethlenfalvy (1880 - 1955) – 
zoológ, veľkostatkár. Vo svojich prá-
cach sa zameriaval na výskum života 
voľne žijúcich zvierat. Bol propagátorom 
ich ochrany a myšlienky zriadenia ná-
rodného parku v Tatrác.. 

Juraj Buchholtz st. (1643 - 1724) – prí-
rodovedec, pedagóg, verejný činiteľ. 
Uskutočnil prvý presne opísaný a iden-
tifikovateľný výstup na tatranský štít.

Juraj Buchholtz ml. (1688 – 1737) – 
prírodovedec, pedagóg, rektor lýcea 
v Kežmarku. Autor 25 významných 
a objavných vedeckých prác a štúdií, 
osobitne cenné sú speleologické diela. 
Osobnosť v zozname UNESCO.

Dávid Frölich (1595 – 1648) – geograf, 
astronóm, historik, vydavateľ. Usku-
točnil prvý horolezecký výstup v Tat-
rách, žiaľ, neidentifikoval vrchol. Od ci-
sára získal uznanie za vydanie 133 ka-
lendárov.

František Ignác Jaschke (1724 - 1774) 
– botanik, alchymista, priekopník tech-
niky. Známy ako lietajúci mních Cyp-
rián. Dokonalý znalec liečivých rastlín. 
Autor herbárov. Konštruktér lietajúceho 
stroja.

Tomáš Tobiáš Mauksch (1749 - 1832) 
– prírodovedec, pedagóg, verejný čini-
teľ. Skúmal tatranskú a spišskú flóru, 
je považovaný za zakladateľa ich floris-
tiky. Na jeho podnet vznikol Smokovec 
ako prvá tatranská osada. 

Jozef Maximilián Petzval (1807 – 
1891) – matematik, fyzik, vynálezca. Je-
ho matematický výpočet korekcie optic-
kých sústav pohol rozhodujúcim spô-
sobom fototechniku, zdokonalil mikro-
skop a ďalekohľad. 

Mikuláš Szontagh st. (1843 - 1890) 

– lekár, klimatológ, priekopník lyžo-
vania, vydavateľ. Založil Nový Smoko-
vec, ako prvý odstránil sezónnosť lieč-
by. Vydával prvé noviny vo Vysokých 
Tatrách.

Ďalšie nominácie: Milíč Blahout, 
Georg Bohuš, Aurel Stodola,  Samu-
el Augustíny ab Hortis, Aurel Scher-
fel, Samuel Roth, Pavol Hunfalvy, Ján 
Hunfalvy, Tibor Sekeli, Fridrich Hasz-
linsky, Michal Greisiger, Jozef Štolc, 
Ján Lipták, Ján Fabrici, Ľudmila Paj-
dušáková, Karel Domin, Jur Hronec, 
Martin Schwartner, Romuald Hadbav-
ný, Václav Vraný.

Kategória UMENIE
Ján Brokoff (1652 - 1718) – rezbár, so-

chár. Jeden z najvýznamnejších predsta-
viteľov stredoeurópskeho ranného baro-
ka v sochárstve. Vyučil sa v Spišskej So-
bote u Grossa.

Anton Cíger (1911 - 1976) – hudob-
ný skladateľ, pedagóg, dirigent. Zapí-
sal viac ako 3 tisíc slovenských ľudových 
piesní, mnohé upravil pre zbory. Zakla-
dateľ Festivalu podtatranských speváči-
kov.

Karol Divald st. (1830 - 1897) – prie-
kopník tatranskej fotografie. Autor via-
cerých albumov krajinárskych fotografií 
z Vysokých Tatier a Zamaguria. Vydava-
teľ mnohých pohľadníc.

Pavol Gross st. (17. stor.) – rezbár. 
Tvoril v prechodovej fáze medzi gotikou 
a barokom v kostoloch od rodnej Spiš-
skej Soboty až po Košice.

Jan Hála (1890 – 1959) – maliar, kres-
liar, ilustrátor. Tento český umelec za-
chytil vo svojom diele podtatranský ko-
lorit života a cez tvorbu prispel k širšie-
mu jeho poznaniu. Bol členom umelec-
kých zväzov.

Ferdinand Katona (1864 – 1932) – ma-
liar. Maliar Tatier a Spiša. Toto ozna-
čenie mu právom patrí. Do svojich diel 
vniesol špecifické dojmy a nálady, čo dá-
valo obrazom neobyčajný podtext.

Ludvík Korkoš (1928 – 1992) – sochár. 
Jeden z najvýznamnejších predstavite-
ľov slovenského sochárstva vniesol do 
svojich diel prvky, nálady a inšpirácie zo 
Zamagugria. 

Gedeon Majunke (1854 – 1921) – ar-
chitekt, staviteľ, verejný činiteľ.. Ne-
obyčajne plodný architekt, ktorý doká-
zal svojráznym ponímaním stavieb dať 
pečať tatranským osadám. Vo vysoko-
horskom prostredí projektoval Téryho 
chatu. 

Ladislav Medňanský (1852 – 1919) 
– maliar. Umelec európskeho formátu, 
ktorého veľká časť tvorby sa viaže na 
Tatry, Spiš. V Strážkach mal, hoc sveto-
bežník, jediný stály ateliér. Okrem kra-
jinárskej maľby sa venoval aj figurálnej 
tvorbe. 

Ján Móry (1892 - 1978) – hudobný 
skladateľ a pedagóg, hoteliér. Vytvoril 
desiatky drobných i väčších hudobných 
diel, inšpirovaných Tatrami a Spišom. 
Ako dedičný majiteľ hotela zveľadil No-
vé Štrbské Pleso. Bol organizátorom tat-
ranského kultúrneho života.

Otakar Štáfl (1884 - 1945) – maliar, 
grafik, podnikateľ. Iniciátor založenia 
Symbolického cintorína, vo svojej dobe 
svetového unikátu. Jeho maliarska tvor-
ba sa plne viaže k Tatrám. Bol spoluná-
jomcom. Chaty pri Popradskom plese.  

Ďalšie nominácie: Viliam Forberger, 
Dušan Jurkovič, Maša Haľamová, Mi-
lan M. Harminc, Karol E. Alexy, Andor 
Borúth, Bruno Ripka, Jakub Glatz, Karol 
Plicka, Jaroslav Votruba, Quido Hoepf-
ner, Martin Slivka, Ján Cikker, Majster 
Pavol z levoče, Theophil E. von Hansen, 
Franz Kafka, Karol Móry, Fridrich Lam, 
Fridrich Scholcz, Ján Chalupka, Gustáv 
A. Weisz st., Ján Lerch, Köseghy – Win-
kler, Ernest Grosz, Michal Dočoloman-
ský, Andrej Gomboš, Štefan L. Kostel-
ničák, Ján Strelec.

Kategória PODNIKANIE  
– NÁRODOHOSPODÁRSTVO:

Jan Baťa (1898 – 1965) – veľkopodni-
kateľ. Pri expanzii na Slovensko bol za-
kladateľom firmy na výrobu celulózy, na 
báze ktorej vzniklo moderné mesto Svit. 
Jeho podnikateľské videnie pomohlo 
k vybudovaniu letiska Tatry. 

Dávid Husz (1813 - 1889) – podnika-
teľ, verejný činiteľ. Vybudoval turistic-
kú osadu ako predobraz kvalitných tu-
ristických služieb. Bol motorom rozvoja 
Popradu. Pričinil sa o to, že železnica ne-
minula jej oblasť okrajom  Organizátor 
kultúrneho života a vzdelávania.

Kristián Kraft von Hohenlohe (1848 
– 1926) – veľkopodnikateľ, lesoochra-
nár. Ako majiteľ Javorinského panstva 
a rozsiahlych území okolo Vyšných Há-
gov vykonával kvalitnú starostlivosť 
o lesy.

Viliam Krieger  a Vincent Matej-
ka – podnikateľská dvojica. Do histó-
rie vstúpili tým, že uviedli do prevádz-
ky prvú trolejbusovú medzimestskú lin-
ku na svete z Popradu do Smokovca. Ich 

Hľadajme spolu Osobnosť tisícročia pod Tatrami
Deväť historikov vytvorilo nominácie na Osobnosť tisíc-

ročia pod Tatrami. Obraciame sa aj na verejnosť, aby vyjad-
rila v ankete svoj názor. Uveďte v každej kategórii najviac 
dve osobnosti, ktoré považujete za najvýraznejšie. 

Účastníci ankety budú zaradení do žrebovania a budú po-
zvaní na slávnostné vyhlásenie spojené s inauguráciou pub-
likácie o týchto osobnostiach. 

Svoje tipy posielajte na adresu: miki.argalac@stonline.sk.

HISTÓRIA



15KEŽMAROK 5/2012

podnikateľskou odvahou bola postave-
ná elektrická železnica do Tatier. Krieger 
bol popradský továrnik a akcionár, Ma-
tejka bol obchodník a podnikateľ v ces-
tovnom ruchu. 

Pavol Sauter (1840 - 1908) – kníhtla-
čiar. Založil v Kežmarku výkonnú tla-
čiareň. Zakladateľ regionálneho týžden-
níka Karpathen Post, jeho prvý šéfre-
daktor. Patril tiež k priekopníkom prak-
tickej fotografie.

HISTÓRIA

Karl Albert Scholtz (1799 – 1881) – 
podnikateľ. Zakladateľ dynastie pod-
nikateľov v Matejovciach. Z jednoduchej 
dielne vybudoval základy prosperujúcej 
fabriky so sociálnym programom pred-
biehajúcim dobu.

Josef Šašinka (1891 – 1945) – staveb-
ný podnikateľ, verejný činiteľ. Jeho fir-
ma postavila mnohé stavby v Tatrách, 
Poprade, ale pôsobnosť mal po celom 
Slovensku.

Ján Juraj Rainer (1800 - 1872) – podni-
kateľ. Možno ho považovať za priekop-
níka organizovaného cestovného ruchu 
a kúpeľnej liečby v Tatrách. Neobyčajne 
záslužná je aj jeho filantropia.

Karl Wein (1858 - 1935) – veľkopod-
nikateľ. Založil v Kežmarku moder-
nú textilnú fabriku, ktorej súčasťou bo-
li domčeky pre robotníkov, ale aj tkáč-
ska škola. Výstavbou hydroelektrárne, 
dodnes funkčnej, prispel k elektrifikácii 
mesta a okolia.

Ďalšie nominácie: Július Demiány, 
Ľudovít Greiner, August Kalstein, Viktor 
Lorenc, Dávid Cziszer, Eduard Krompe-
cher, Ľadislav Krompecher, Daniel Ha-
lath, Pavol Geruška, Štefan A. Strompf, 
M. Langer, Pavol Weszter, Gustáv Ho-
epfner, Matej Loisch, Matej Glaser.

Kategória VEREJNÝ ČINITEĽ:
Eduard David Blasy (1820 - 1888) 

– verejný činiteľ, horolezec, statkár. 
Uskutočnil prvý známy a opísaný vý-
stup na Rysy. Kúpeľný riaditeľ v Smo-
kovci. Starosta Veľkej. Významne sa za-
slúžil o rozvoj hasičského hnutia. 

Alfréd Grosz (1885 - 1973) – peda-
góg, horolezec, publicista. Všestran-
ná osobnosť s mimoriadnym ľudským 
rozmerom. Generácie žiakov učil vzťa-
hu k horám. Má v nich desiatky prvo-
výstupov.

Michal Guhr (1873 - 1933) – lekár, or-
ganizátor a funkcionár športu. Bol spo-

lumajiteľom a vedúcim lekárom sanató-
ria v Tatranskej Polianke. Spoluzakla-
dateľ FIS, organizátor lyžiarskych pre-
tekov, horskej záchrany, predseda sekcie 
cestovného ruchu Podtatranského hos-
podárskeho spolku.

Július Andor Hefty (1888 - 1957) – pe-
dagóg, redaktor, organizátor turistiky. 
Venoval sa histórii, prednášateľskej čin-
nosti. Napísal mimoriadne kvalitného 
4-dielneho sprievodcu po Vysokých Tat-
rách a okolí, funkcionár, horolezec.

Miloš Janoška (1884 - 1963) – pe-
dagóg, publicista, funkcionár spol-
kov. Zakladateľ časopisu Krásy Sloven-
ska, autor prvého slovensky napísaného 
sprievodcu po Vysokých Tatrách. Zalo-
žil Tatranský turistický spolok, ktorý ne-
skôr splynul s KČST.

Samuel Rosenberg (1842 - 1919) – ve-
dúca osobnosť židovskej pedagogi-
ky. Metodicky a organizačne vybudoval 
v Huncovciach rabínsku školu chýrnu 
v celom židovskom svete. Pre svoje hu-
manistické postoje ho volali aj Zázrač-
ný rabín.

Augustín Szász (1859 - 1947) – lekár, 
verejný činiteľ. Založil prvú modernú 
nemocnicu v regióne. Bol funkcionárom 
lekárskych spolkov, verejným činiteľom. 
Zasadzoval sa o rozvoj verejného lieči-
teľstva.

Peter Švorc  (1932 - 1995) – etnograf, 
osvetový pracovník. Autor viacerých 
etnografických a historických publiká-
cií. Stál pri zrode festivalu vo Východ-
nej, Zamagurských folklórnych slávnos-
tí atď. Založil etnografický odbor Mati-
ce slovenskej.

Imrich Thököly (1657 - 1705) – sed-
mohradský vojvoda. Organizátor jedné-
ho z najvýznamnejších protihabsburg-
ských povstaní. Nepochybne jedna 
z najvýznamnejších osobností Uhorska 
v 2. polovici XVII. storočia. 

Samuel Weber (1835 - 1908) – histo-
rik, publicista, verejný činiteľ. Funk-
cionár Uhorského karpatského spolku. 
Publikoval o histórii spišských miest. 
Bol členom mnohých spolkov a zdru-
žení. Človek s prirodzenou autoritou.

Ďalšie nominácie: Teodor Jóny, Jo-
zef Špirko, Jakub Kray, Jozef Brandobur, 
Zoltán Brüll, Margita Czóbelová, Fri-
drich Fleischer, Fridrich D. Fuchs, Gaš-
par Hain, Jakub Horvay, Ján Hunfal-
vy, Dávid Praetorius, Dezider Reichart 
ml., Ján Ruman, Albín Csáky, Lukáš Fa-
binus, Koloman Förster, Karol Wün-
schendorfer, Eugen Bohuš, Hugo Payer, 
Ernest Krompecher, Eduard Daits, Ján 
Haberern, Imrich Varga, Zenö Csáky, 
Andor Nitsch, Ján Lipták, Oskar Sze-
lényi, Otto Bruckner, Alois Chytil, Im-
rich Csík, Gustáv Nedobrý, Pavol Čar-
nogurský, Viktor Majerik, Alojz Miško-
vič, František Móš, Ján Evangelista Ná-
lepka, Eduard Pavlík, Jozef Vojtas..

Kategória ŠPORT a TURISTIKA:
Ján Franz st. (1863 - 1939) – horský 

vodca. Patril k najlepším a najvyhľadá-
vanejším horkým vodcom. Absolvoval 
s klientmi viacero prvovýstupov.

Ivan Gálfy (1933 – 2011) – horole-
zec, organizátor expedícií, funkcio-
nár Horskej služby. Z množstva vý-
stupov v Tatrách sú cenné ťažké letné 
i zimné prvovýstupy. Vytvoril štruk-
túru Horskej služby a dlhé roky ju ce-
loštátne viedol. Organizoval expedície 
do Himalájí.

Milan Kriššák (1944 - 1979) – horole-
zec, štátny tréner. Vo Vysokých Tatrách 
i vo svetových horstvách sa prezento-
val prelezením ťažkých stenových ciest. 
Presadil sa aj ako skialpinista, účastník 
majstrovstiev sveta. Bol trénerom štátnej 
reprezentácie horolezcov.

Lukáš Michalák (1908 - 1988) – ly-
žiar. Zo skromných podmienok vyrás-
tol na účastníka olympijských hier, kde 
v behu na 18 km bol 10. miestom najlep-
ším Stredoeurópanom. Víťaz mnohých 
pretekov v klasickom lyžovaní.

Ján Počúvaj (1886 - 1969) – horský 
vodca. Zdobí ho 625 výstupov na Gerla-
chovský štít, ale aj viaceré prvovýstupy. 
Bol aj funkcionárom vo vodcovských or-
ganizáciách. 

Arno Puškáš (1925 - 2001) – horole-
zec, výtvarný umelec, publicista. Má 
vyše 200 prvovýstupov, patril ku špičke 
horolezectva. Náš najvýznamnejší horo-
lezecký publicista - 18 kníh, 2 poviedky, 
asi 1200 článkov s horolezeckou temati-
kou. Polyglot, fotograf, grafik. Desaťdiel-
ny Horolezecký sprievodca Vysoké Tat-
ry.

Ján Still (1805 - 1890) – horský vod-
ca, pedagóg. Ako prvý vystúpil na Ger-
lachovský štít. Absolvoval aj prvovýstup 
na Prostredný hrot s Edmundom Térym. 
Pre svoju erudovanosť bol vyhľadáva-
ným horským vodcom.

Martin Štolc (1917 – 2000) – hokejis-
ta, futbalista, právnik. Už ako 15-ročný 
nastúpil za HC Poprad. Hral aj v brati-
slavských kluboch. Ako futbalista hral 
za chýrny ŠK Bratislava a iba zranenie 
ho vyradilo z reprezentačnej kariéry.

Walter Renner (1931 – 2008) – cyklis-
ta. Víťaz pretekov Okolo Slovenska. Re-
prezentant Československa. Na neofi-
ciálnych majstrovstvách sveta bol na 3. 
mieste. Vyhral množstvo pretekov. Ve-
noval sa výchove cyklistickej mlade.

Ďalšie nominácie: Břetislav Cagašík, 
František Lipták, Štefan Zamkovský, Ju-
raj Weincziller, Martin Urban Spitzkopf, 
Jakub Horvay, Ján Breuer ml., Ján Huns-
dorfer st., Dušan Činčár, Emília Harva-
nová, Štefan Harvan, Pavol Kirner, Ján 
Strompf, Július Andráši, Beata Laska, 
Žigmund Bornemisza, Martin Roth, Ale-
xander Gundelfingen, František Déneš.

Mgr. Milan Choma, Pavol Humeník
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PREDAJ 
Predám záhradku v lokalite Ka-

menná baňa, chatka podpivničená, 
rozmer 5x3,5 m. dvere a okná zamre-
žované. Studnička na pozemku. Tel. 
0907 06 37 61.  P-18/12

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

Predám ošípané do 120 kg. Mož-
nosť porážky. Cena 1,80 € za 1 kg. 
Tel.: 0911/57 93 85.  T-4/12

KÚPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

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

MOTO
Predám VW Polo clasic 1998, ben-

zín, po generálke motora, po STK 
(2012), čierna metalíza. Cena 1900 
+dohoda 0904 379 675.

ZAMESTNANIE
Prijmeme čašníčku do Admiral 

cafe. Tel. 0905 91 35 25.
Príjmem asistenta/asistentku no-

vej pobočky. Súrne, 850 €. Tel. 0910 
995 058. 

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem – 
bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. 

P-17/12
Dlhodobo prenajmem penzión vo 

Vrbove. Tel. 0903 90 92 09.  P-20/12
www.atrakcie.in.  P-21/12
Prenájmem obchodný priestor 31 

m2 na Hviezdoslavovej 2 bez výkladu 
0905 290 520.

Peter Reznický - rekonštrukčné 
a maliarské práce, sadrokartón, ob-
klady, omietky, vstavané šatníky. Tel. 
0915 144 177, 0911 177 144. 

Psí salón v KK, strihanie psov 8 
eur. Objednávky na tel. čísle: 0908 
254 427.

BYTY, DOMY, NEHNUTEĽNOSTI
Predám celoročne obývateľnú 

murovanú chatku so zariadením v 
Kežmarku pri Horárni v záhradkár-
skej osade s pozemkom 532 m2 cena 
42 800 Eur. Foto e-mailom. Tel. 0915/ 
778 254. 

Predám 1-izbový byt v pôvod-

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Inzeráty prijíma aj  
Kežmarská informačná  

agentúra

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... 

Prenajmem trojizbový zariadený 
byt 0904 922 914.

Prenajmem 1-izbový byt na 
Huncovskej ulici v Kežmarku. 0905  
422 276.

Predám 2-izbový byt v Kežmar-
ku, na Záhradnej ulici č. 1, cena do-
hodou. Tel. 0918 374 882.

Predám 1-izbový byt s balkónom, 
na Lanškrounskej ulici, slnečný, v 
pôvodnom stave. Cena 25 000 € (do-
hoda), tel. 0905 11 54 11.

Predám 2-izbový byt v OV, na uli-
-ci Lanškrounská, 4. poschodie, za-
teplená bytovka, byt čiastočne prero-
bený. Tel. 0910 494 720. 

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

nom stave, Lanškrounská ul. tel. 0902 
62 78 81.  P-12/12

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

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

MADAF REAL ponúka na pre-
daj rodinné domy a byty v Kežmar-
ku, byt vo Veľkej Lomnici a Dol-
nom Smokovci, pozemok na ro-
dinný dom v Malom Slavkove a 
záhradnú chatu v Ľubici. Dá do 
prenájmu obchodné priestory v 
centre Ľubice. Bližšie informácie v 
kancelárii: Starý trh 34, Kežmarok, 
alebo tel. č. 452 41 84 a 0907 99 99 82. 

P-19/12
Ponúkam na predaj rodinný dom 

na ulici Suchá hora v Kežmarku. 
Dvojgeneračný, 2 poschodia + sute-
rén, 2 garáže, záhrada, zimná záhra-
da. Viac info na t. č.:  0907 954 274.

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

Očiam si odiš-
la, v srdciach si zo-
stala...

Dňa 30. mar-
ca si pripomenie-
me prvé výročie 

kedy nás opustila naša milovaná 
mama, babka a prababka Margi-
ta PACANOVSKÁ, rod. Pirože-
ková.

S láskou a žiaľom v našich 
srdciach na ňu spomínajú deti 
Jana, Ľubo a Božena s rodinami

Už nepočuť 
v dome ockov a ded-
kov hlas, už viac ne-
príde medzi nás.

Ako nám ťažko 
je bez Teba žiť, keď 

nás už nemá kto pohladiť a potešiť.
Dňa 27. marca uplynú smut-

né 3 roky od chvíle, keď nás na-
vždy opustil  manžel, otec a ded-
ko Ing. František DOLANSKÝ 
z Kežmarku.

S láskou spomínajú a za tichú 
spomienku ďakujú manželka, 
synovia a dcéra s rodinou.

Po prijatí informácie od 
občana mestskí policajti za-
istili v nedeľu 25. marca 2012 
bicykel bielej farby. Stál až 
dva dni opretý o strom na 
ulici Pod lesom 11. 

Majiteľ si ho môže vy-
zdvihnúť na adrese Mest-
skej polície v Kežmarku, na 
Hlavnom námestí 3, na pr-
vom poschodí.

Humeník
Foto: ph

Naš ie l  sa  b icyke l
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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.

Dňa 12. 3. 2012 sa 3. kolom 
skončil 10. ročník medziná-
rodného lyžiarskeho poduja-
tia „Tatranská lyžiarska liga“.

Organizátorom 3.kola bo-
lo  mesto Vysoké Tatry, jed-
nokolové preteky obrovského 
slalomu sa uskutočnili v Štrb-
skom Plese-Interski za pre-
menlivého  počasia  na ťaž-
kom snehu,  zúčastnilo sa na 
nich 136 pretekárov. 

Časomieru a vyhodnoco-
vanie výsledkov v tomto ko-
le zabezpečila kežmarská fir-
ma KK-Sport Timing (Ing. R. 
Mašlonka), celkové výsled-
ky TLL spracovala kežmar-
ská firma Videocom (Mgr. J. 
Štancel).

Výsledky, najml. žiačky 
(klasifikovaných 23 preteká-
rok): 1. Strachanová (Ždiar) 
28,89 s. Umiestnenie najlep-
šej kežmarskej pretekárky:   4. 
Pažáková 31,10 s. Najml. žia-
ci (32): 1. Pavelka (V. Tatry) 
28,44, 2. Alexander Hrivík 
(Kežmarok) 29,61. Ml. žiač-
ky (20): 1. Lucia Vojtašeko-
vá (Kežmarok) 27,96. Ml. žia-
ci (26): 1. Marcisz (Zakopane) 
28,96 s. Umiestnenie najlep-
šieho kežmarského preteká-
ra: 6. Modla 30,36 s. St. žiačky 
(19): 1. Natália Ondrášiková 
(Kežmarok) 28,84 s. St. žiaci 
(16): 1. Roman Nagy (Kežma-
rok) 27,39 s.

Poradie miest-obcí: 1. Vy-
soké Tatry 340, 2. Kežmarok 
327, 3. Ždiar 304, 4. Zakopane 

298, 5. Poprad 293, 6. Lendak 
185, 7. Lipt. Teplička 146 b.

Celkové výsledky TLL 
(počítali sa dva najlepšie vý-
sledky z troch kôl, klasifi-
kovaných bolo 154 preteká-
rov), najml. žiačky (klasifi-
kovaných 23 pretekárok): 1. 
Strachanová (Ždiar) 60, 2. 
Grabowska (Zakopane) 57, 
3. Barnášová (V. Tatry) 51 b. 
Umiestnenie kežmarských 
pretekárok:   4. Pažáková 47, 
7. Pristačová 41, 9. Patúšová 
35 b. Najml. žiaci (25): 1. Pa-
velka (V. Tatry) 60, 2. Ilavský 
(Poprad) 57, 3. Alexander Hri-
vík (Kežmarok) 50 b. Umiest-
nenie ostatných kežmarských 
pretekárov: 6. Uličný 43, 10. 
Leštinský 36, 13. Wikarski 
32 b. Ml. žiačky (28):  1. Lu-
cia Vojtašeková (Kežmarok) 
57, 2. Walas (Zakopane) 57, 3. 
Dorotka Bičárová (Kežma-
rok) 54 b. Umiestnenie ostat-
ných kežmarských preteká-
rok: 9. Hozzová 38 b. Ml. žia-
ci (28): 1. Marcisz (Zakopane) 
57, 2. Svocák (Ždiar) 52, 3. Vá-
rady (V. Tatry) 51 b. Umiest-
nenie kežmarských preteká-
rov: 4. Šiška 50, 7. Modla 43, 
9. Patúš 38 b. St. žiačky (27): 
1. Kriššáková (Ždiar) 57, 2. 
Natália Ondrášiková (Kež-
marok) 54, 3. Cukier (Zako-
pane) 48. Umiestnenie ostat-
ných kežmarských preteká-
rok: 7. Matejková 43, 23. Zast-
ková 14, 24. Bachledová 14 b. 
St. žiaci (23): 1. Bekeš (Ždiar) 

Lukostrelci v marci ukončili svoju halovú sezónu v Sloven-
skom pohári, v ktorej sa presadili i kežmarské želiezka. Svoje 
kategórie vyhrali Martin Kobza (st. žiaci OL), Tatiana Šoltýso-
vá (kadetky OL), Tomáš Michlík (st. žiaci KL).

V kategórii Chrobáci olympijský luk (OL) sa predstavilo 14 
účastníkov, z toho až štyria Kežmarčania. Naj-
lepšie sa umiestnil Radovan Živický, ktorý 
skončil na piatom mieste.  U mladších žiakov 
OL súťažilo 8 lukostrelcov. Jediná Kežmarčan-
ka Nina Kleinová obsadila druhé miesto. Mar-
tin Kobza vyhral kategóriu starších žiakov OL 
pri 15 účastníkoch. Tatiana Šoltýsová zvíťazi-
la v kategórii kadetky OL, ale tu bolo iba štvor-
členné zastúpenie lukostrelkýň. V kategóri-
ách Ženy OL, či Muži OL sa Kežmarčania ne-
presadili. V kladkovom luku sa najvýraznejšie 
presadil Tomáš Michlík, ktorý vyhral kategó-
riu starších žiakov (3 účastníci), ďalej Marián 
Marečák, ktorý skončil piaty v kategórii mužov 
(16 účastníkov) a Pavol Svetlík, ktorý skončil na 
treťom mieste v kategórii Veteráni KL (8 účast-
níkov). Ďalšie dielčie úspechy zaznamenali na-
ši lukostrelci aj v kategórii HL, kde Peter Mich-
lík pri 26 účastníkoch skončil tretí (Muži) ako 
aj Lenka Pavlíková (Ženy) pri 6 účastníkoch.

Humeník

Lukostrelci ukončili halovú sezónu

Skončila sa Tatranská 
lyžiarska liga

57, 2. Roman Nagy (Kežma-
rok) 54, 3. Pavlák (Ždiar) 51 b. 
Umiestnenie ostatných kež-
marských pretekárov: 4. Pri-
stač 50, 15. Lukas 24, 20. Rich-
tarčík 14.                                 

Poradie miest-obcí: 1. Kež-
marok 1 064, 2. Vysoké Tatry 
1 045, 3. Ždiar 935, 4. Zakopa-
ne 919, 5. Poprad 819, 6. Len-
dak 590, 7. Liptovská Teplič-
ka   250                                              

Výsledky kežmarského 
družstva sú opäť veľmi pek-
né a zaväzujú voči  ďalším 
ročníkom TLL. Poďakova-
nie patrí všetkým preteká-
rom, ktorí nastúpili vo všet-
kých troch kolách a bodo-
vali nielen za seba, ale aj za 
družstvo. Osobitné poďako-
vanie patrí trénerom Mgr. J. 
Štancelovi, Mgr. D. Ferulíko-

vej, Bc. B. Pažákovi, M. Trajčí-
kovi a M. Legutkému st., kto-
rí deti zodpovedne aj na toto 
podujatie pripravovali, všet-
kým základným školám, kto-
ré týchto žiakov uvoľňova-
li z vyučovania, všetkým ro-
dinným príslušníkom ( I. Na-
gy, Ľ. Richtarčík, J. Hozza, Z. 
Vojtašeková, Ing. J. Pitka, M. 
Uličný ml.) za pomoc pri pre-
tekoch a F. Fedákovi ml. za 
zodpovednú prepravu.

Kežmarskí pretekári si 
dovoľujú aj touto cestou po-
ďakovať ešte mestu Poprad 
(hlavne Mgr. Jozefovi Pavlí-
kovi) za organizáciu TLL a  
mestu Kežmarok za finančný 
príspevok na úhradu nákla-
dov na dopravu.

Ing. Stanislav Škára
foto: zs
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové ligy. 

3. liga mužov – Západ
20. kolo: Geológ Rožňava 

C - 1. PPC Fortuna Kežmarok 
10:8 (Ištok 3,5, Vojtička 2,5, Mat. 
Harabin 2), Severka Kežmarok 
B - TJ Javorinka Levoča A 8:10 
(Kocúr 3, Habiňák a Pojedinec 
po 2, 1xWO), Geológ Rožňa-
va D - TJ Severka Kežmarok A 
11:7 (Hagara 3,5, Š. Vnenčák 2, 
Kelbel 1, Potisk 0,5).

21. kolo: TJ Severka Kež-
marok A - ŠK Veterán Poprad 
3:15 (Hagara 2,5, Š. Vnenčák 
0,5), ŠKST Topspin Margecany 
B - TJ Severka Kežmarok B 9:9 
(Królik a Habiňák po 2,5, Ko-
cúr a Pojedinec po 2), TJ Javo-
rinka Levoča B - 1. PPC For-
tuna Kežmarok 10:8 (Vojtička 
a Mat. Harabin po 3, Ištok 2).
1. Rožňava C  21  243:135  59
2. Spiš. Vlachy  21  213:165  49
3. Spiš. Štiavnik  21  217:161  48
4. Levoča A  21  216:162  48
5. Margecany B  21  210:168  45
6. Poprad  21  182:196  41
7. Severka KK A  21  182:196  41
8. Levoča B  21  174:204  37
9. Fortuna KK  21  177:201  37
10. Severka KK B  21  167:211  35
11. Rožňava D  21  170:208  35
12. Spiš. Štvrtok  21  117:262  29
4. liga mužov – Podtatranská

20. kolo: TJ Severka Kež-
marok C - STK Stará Ľubovňa 
C 10:8 (O. Koša 4,5, Kvasňák 3, 
R. Popovič 2,5), TJ STO Sloven-
ská Ves B - TJ Severka Kežma-
rok D 14:4 (A. Funket 2, J. Po-
dolský a R. Vnenčák po 1).

21. kolo: TJ Severka Kež-
marok D - ŠK Veterán Poprad 
B 12:6 (R. Vnenčák a A. Fun-
ket po 3,5, J. Podolský 3, Potisk 
2), TJ Obec Spišské Bystré - TJ 
Severka Kežmarok C 9:9 (Gro-
man 3,5, O. Koša 3, Kvasňák  
2,5).                               Humeník
1. Poprad-Veľká  21  234:144  57
2. Slovenská Ves B  21  227:151  51
3. Rakúsy  21  214:164  50
4. Severka KK C  21  210:168  49
5. St. Ľubovňa C  21  223:155  48
6. Spiš. Štvrtok  21  200:178  42
7. Spiš. Stará Ves  21  187:191  42
8. Spiš. Bystré  21  185:193  42
9. Nová Lesná  21  187:191  38
10. Svit  21  195:183  37
11. Severka KK D  21  107:271  25
12. Poprad B  21    99:279  23

Jarné sústredenie pre čle-
nov svojho oddielu zorgani-
zoval vedúci jazdeckého od-
dielu Stanislav Čajka. Sústre-
denie sa uskutočnilo v Tatran-
skej Lomnici, na Skalnatom 
plese, kde hlavným náradím 
boli lyže. Či už zjazdové, ale aj 
bežecké na skijöring, pretože v 
rámci sústredenia sa trénovalo 
posilnenie nôh. Bola to posled-

ná spoločná príprava pre mla-
dých jazdcov, ktorých čakajú 
1. apríla 2012 jazdecké skúšky.

S minulou sezónou vyslo-
vil vedúci oddielu spokojnosť. 
Počas zimy sa oddiel posilnil 
o dva kone s licenciou. Novin-
kou tej nadchádzajúcej sezó-
ny bude, že i noví adepti jaz-
dectva budú mať svoju vlast-
nú súťaž. Oddielu sa podarilo 

Výsledky podtatranských 
zástupcov na poslednom tur-
naji: MŠK Worms Kežma-
rok – Podolínec 13:0 (Vašaš 5, 
Chmeľ 3, Tešlár, Zwick, Lux, 
Kosár, Olejník), Vrútky – Fi-
ghters Spišská Belá 2:5, Prus-
ké – Kežmarok 1:7 (Vašaš, 
Zwick po 3, Kosár), Pov. Bys-
trica – Podolínec 3:4, Kežma-
rok – Martin 12:2 (Zwick 3, Ko-
sár, Tešlár, Olejník po 2, Vašaš, 
Rišian, Ugray – Paško, Čoreja), 
Spiš. Belá – Pruské 5:4.  

Súpiska MŠK Worms Kež-
marok – víťazov extraligy U 

16 pre sezónu 2011/2012: Ro-
man Chmeľ, Kamil Dinda, 
Patrik Duchnitzký, Tomáš 
Džadoň, Vladimír Gajan, Mi-
loš Godalla, Jakub Gorec-
ký, Benjamín Gorel, Tobi-
áš Gruľa, Dávid Hudák, Ma-
túš Kalafut, Martin Kellner, 
Nikolas Komara, Gabriel Ko-
sár, Ivan Kovalčík, Matej Ko-
valčík, Roan Krupa, Zdenko 
Kuzma, Jakub Kycak, Matúš 
Lux, Dušan Mašlonka, Domi-
nik Mazurek, František Mol-
čany, Miroslav Olejník, Rad-
ko Olekšák, Maximilián Paj-

Šestnásťroční hokejbalisti  
sa stali majstrami Slovenska

Na záverečnom extraligovom turnaji v Pruskom sa roz-
hodlo, že víťazom extraligy v kategórii do 16 rokov sa stalo 
družstvo MŠK Worms Kežmarok. Dominanciu podtatran-
ského hokejbalového mládežníckeho hokejbalu na Sloven-
sku potvrdili hokejbalisti zo Spišskej Belej, ktorí skončili 
na druhom mieste.

pach, Tomáš Raffaj, Adam 
Rišian, Denis Skokan, Dávid 
Slávik, Marko Šotek, Tomáš 
Štefaniak, Dalibor Sudor, Sa-
muel Szucs, Adam Tešlár, Ja-
kub Tóth, Sebastián Ugray, 
Daniel Valenčík, Filip Vašaš, 
Jozef Vincek, Marko Vojtič-
ko, Branislav Zwick. Vedú-
ci mužstva: Ladislav Kalasz. 
Tréneri: Michal Knapik, Erik 
Kopkáš.

KONEČNÁ TABUĽKA  
EXTRALIGY U 16

1. Kežmarok  12  94:15  23
2. Spiš. Belá  12  80:30  18
3. Pruské  12  51:22  18
4. Martin  12  38:37  11
5. Vrútky  12  27:26  10
6. Podolínec  12  15:76    4
7. P. Bystrica  12  14:113      0

O poradí na 2. a 3. mieste 
rozhodlo celkové skóre, pre-
tože body a skóre zo vzájom-
ných stretnutí majú obidve 
družstvá rovnaké. 

Humeník

Dievčatá z hotelovky, kto-
ré sa vo voľnom čase venujú 
amatérsky alebo v rámci  klu-
bov volejbalu, dosiahli koneč-
ne po prvýkrát veľký úspech 
na krajskom kole v Snine, keď 
spomedzi desiatich dievčen-
ských veľmi kvalitných tí-
mov (niektoré družstvá pôso-
bili ako   zohrané profesionál-
ky) obsadili krásne 3. miesto 
za skutočnosti, že v boji o 2. 
miesto so Sninou zdolali čer-
stvé Sninčanky len našu úna-
vu zo včasného vstávania a 
dlhej cesty. Dievčatá poda-
li vynikajúci výkon a ukázali 
všetkým, že na hotelovke nej-
de len o hotelierstvo a gastro-
nómiu. 

Vďaka patrí týmto štu-
dentkám: Kredátusová Zuza-

Dlho očakávaný športový úspech študentiek 
Hotelovej akadémie Otta Brucknera

na – kapitánka, Paučíková 
Lucia, Melikantová Nikola, 
Mazurková Michaela, Pito-
niaková Barbora, Hurčalová 
Dominika, Solčanská Petra, 
Zavacká Simona.

Veľmi pekne sa chcem tou 

cestou poďakovať viceprimá-
torovi mesta, PhDr. Igorovi 
Kredátusovi, ktorý nám ve-
noval svoj čas a pomohol pri 
koučovaní počas celého tur-
naja. 

Mgr. Peter Kravárik  

Aj jazdci lyžujú pod svoje krídla dostať i koňa 
z SOŠ v Pradiarni, ktorý bude 
využívaný i pre školskú výu-
ku jazdectva pod odborným 
dozorom.

Priaznivci koní a koníkov 
sa môžu už tešiť na 13. mája 
2012, kedy v rámci oficiálnych 
jazdeckých pretekov Cena pri-
mátora mesta, bude pre širo-
kú verejnosť pripravený sprie-
vodný bohatý program.

Humeník
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Ako ste spokojný s účin-
kovaním družstva v základ-
nej časti?

Otázka spokojnosti s účin-
kovaním družstva v základnej 
časti má široký diapazón. Keď 
sme vstupovali do najvyššej sú-

Rozhodnú v baráži extraligové skúsenosti?
Kežmarské volejbalistky už najbližší víkend odohrajú na 

svojej palubovke prvý turnaj prelínacej súťaže – baráž, v kto-
rom ich súpermi budú víťazi troch prvých líg. Aká je situá-
cia pred touto časťou súťažou i o zhodnotenie základnej čas-
ti sme požiadali trénera kežmarského družstva Jozefa Brédu.

re roka 2011 sme odohrali svoju 
najslabšiu pasáž.

Vhod nám prišla vianočná 
prestávka. Prehodnotili sme ce-
lú situáciu, oddýchli, nabrali no-
vých síl. Zdravotne sa vystrábila 
Müncerová a doliečilo sa zrane-
nie Zuzky Haniskovej. Už prvé 
zápasy po novom roku so súper-
mi z hornej časti tabuľky nazna-
čili zlepšenie. Výbor volejbalové-
ho klubu usilovne pracoval na 
doplnení kádra, čo sa nakoniec 
podarilo.

V prvom stretnutí na novej 
palubovke proti Žiaru nad Hro-
nom nastúpili dievčatá z Paneu-
rópy Bratislava. Týmto stretnu-
tím sa začala etapa boja o záchra-
nu, ktorá bola úspešná. V tej-
to časti sme nazbierali 10 bodov 
čím sme sa dostali o 4 body pred 
Žilinu, čo znamená, že Žilina 
vypadáva z extraligy a Kežma-
rok o ňu zabojuje v baráži (pre-
línacia súťaž). Takže spokojnosť 

s tým, že máme šancu vybojovať 
extraligu do ďalšej sezóny.

Ktoré hráčky by ste 
z kádra vyzdvihli čo splnili 
Vaše očakávania?

Menovite by som z družstva 
nevyzdvihoval nikoho. Tento vý-
sledok dosiahol kolektív. Možno 
mu chýbala osobnosť, ktorá by bola 
stálym ťahúňom. Na druhej strane 
v každom stretnutí sa našla hráč-
ka, ktorá potiahla, no vždy iná.

S akými šancami pôjde 
Kežmarok do baráže?

Pred každou súťažou sú šan-
ce rovnaké pre všetkých je tomu 
tak i v barážových stretnutiach. 
Súpermi sú víťazi svojich skupín 
prvej ligy, takže volejbal hrať ve-
dia. V náš prospech hovoria skú-
senosti z extraligy. 

Našou výhodou by malo byť 
i domáce prostredie v prvom kole 
31. marca pred skvelými fanúšik-
mi, ktorým touto cestou ďakujem 
za celú sezónu.

Muži, I. liga
Po rozdelení tabuľky hrajú 

kežmarskí prvoligoví volej-
balisti už iba o 5. – 7. miesto. 
V priamych súbojoch o šiestu 
priečku kežmarskí volejbalis-
ti úspešní neboli.

Sobrance - Kežmarok 3:0 
(23, 18, 21), 3:1 (18, -23, 16, 12), 
Košice - Kežmarok 3:2 (-20, 15, 
14, -18, 15), 3:1 (22, 24, -24, 21), 
Kežmarok - Sobrance 3:2 (25, 
23, -21, -20, 9), 0:3 (-23, -24, -22).
5. Sobrance  30  56:52  48
6. Košice  30  28:78  19
7. Kežmarok  32  33:87  18
Kadetky, Majstrovstvá oblasti 

- Východ
Kežmarské kadetky hrajú 

v spoločnej súťaži s prvoligo-
vými ženami a juniorkami.

Kežmarok - Vranov 3:0 
(18, 18, 18), 3:1 (15, 17, -19, 19).

Spoločná tabuľka žien, 
junioriek a kadetiek

1. Snina  26  78:0  78 
2. Sp. N. Ves  28  74:29  68 
3. TU Košice  28  70:26  65
4. Humenné  28  60:38  53 
5. KOM Košice  26  54:39  46
6. Prešov  28  49:48  42 
7. Kežmarok  28  41:55  35
8. Vranov  28  20:70  15
9. Giraltovce  28  14:73  12 
10. Michalovce  28    2:84    0

Extraliga U 14
Kežmarok – Bratislava 5:1 

(Kantorek 2, Noga, Brincko, 
Vašaš), Martin – Kežmarok 
6:2 (B. Martančík, Repel). 

Humeník
1. Vrútky  10  61:13  17
2. Martin  10  49:16  17
3. Kežmarok  10  42:22  11  
4. Spišská Belá  10  37:26  10
5. Ružinov BA     9   47:33      8 
6. Podolínec     9  20:24      5  
7. Pov. Bystrica  10      5:127      0 

Športový klub  dotácia
Basketbal  5 479
Hokejbal  11 247
Jazdectvo  3 615
Karate  4 403
Kynológia  3 665
Lukostreľba  7 718
Ľadový hokej – mládež  1 125
Ľahká atletika  4 040
Stolný tenis  8 544
Šach  2 956
Športový tanec  8 269
Volejbal  10 145
Futbal – mládež  8 794

Mestský športový klub rozdelil financie

Vo Viničnom pri Bratislave 
sa 24. 3. 2012 uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska mládeže 
v halovej lukostreľbe.

Výsledky Kežmarčanov: 
1. Tatiana Šoltýsová (kadetky 
OL), 1. Tamáš Michlík (st. žiak 
KL), 2. Martin Kobza (st. žiak 
OL), 2. Ninka Kleinová (ml. 
žiak OL), 3. Radovan Živický 
(chrobák OL). 

Výsledky Slovenského 
pohára v halovej lukostreľ-
be 2012: 1. Tatiana Šoltýso-
vá, 1. Martin Kobza, 1. Tamáš 
Michlík, 2. Ninka Kleinová. 

(ph)

ťaže, mali sme ambície na šieste 
miesto, čo by znamenalo záchra-
nu v extralige bez baráže a naviac 
zahrať si play-off. No už začiatok 
súťaže naznačil, že extraliga je 
o dobrý stupeň vyššie. Dievčatá 
mali veľký rešpekt pred súpermi 
a nevedeli sa vysporiadať s poda-
ním viacerých družstiev. Postup-
ne sa to zlepšovalo. Odohrali sme 
viacero vyrovnaných stretnutí, 
ktoré sme prehrali v koncovke, čo 
zase narušilo psychiku. Pridru-
žili sa zdravotné problémy, zra-
nenia. V priebehu jedného mesia-
ca opustilo družstvo tri hráčky. 
Hrneková a Vasková pre mater-
ské povinnosti. Na pohode nám 
nepridala ani rekonštrukcia ha-
ly, neustálym sťahovaním zme-
nami termínov zápasov. V záve-

Mestský športový klub v 
Kežmarku, ktorý združuje 
pod sebou  13 športov, na zá-
klade bodovacieho systému, 
v ktorom sa odzrkadľuje nie-

len kvantita, ale i úspešnosť 
daných športov, rozdelil fi-
nančný balík. Ten činil na rok 
2012 pre športy 80 tisíc eur. 

Humeník

Kadeti úspešní v Rožňave
Basketbalový klub MŠK 

Kežmarok mal počas uplynu-
lých dvoch víkendov zastú-
penie vo všetkych súťažiach, 
v ktorých účinkujú družstvá 
klubu. Prinášame výsledky 
jednotlivých stretnutí:

Muži, 2. liga, sk. východ: 
1. BK Michalovce – Kežma-
rok 82:63, Kežmarok – Kovo-
huty Krompachy 70:77. Kež-
marčania sú v tabuľke na 
predposlednom 12. mieste 

z trinástich účastníkov sú-
ťaže.

Kadeti, Východosloven-
ský pohár: BK ŠPD Rožňava 
– Kežmarok 48:85 (11:24, 12:16, 
10:19, 15:16) a 34:79 (9:14, 10:21, 
5:25, 10:19), Kežmarok – BKM 
Poprad-Svit B 49:77 (9:17, 8:20, 
14:26, 18:14) a 69:88 (19:20, 8:28, 
26:20, 16:20).

Starší minižiaci, región: 
Juniorbasket Košice – Kežma-
rok 86:28 a 62:23.               (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas
Futbal IV. liga, sk. sever muži futbalový štadión 7. 4. Kežmarok – Kračúnovce

Stolný tenis

III. liga muži ZŠ Hradné nám. 1. 4., 10.00 h Fortuna KK – Levoča A

III. liga muži ZŠ Nižná brána 1. 4., 10.00 h Severka KK B – Severka KK A

IV. liga muži ZŠ Nižná brána 1. 4., 10.00 h Severka KK C – Severka KK D

Volejbal

extraliga – baráž ženy športová hala 31. 3., 11.00 h Kežmarok – Martin

extraliga – baráž ženy športová hala 31. 3., 19.00 h Kežmarok – Bratislava

extraliga – baráž ženy športová hala 1. 4., 13.00 h Kežmarok – Krupina

Siedme miesto po základ-
nej časti extraligy volejba-
listiek zabezpečilo kežmar-
ským volejbalistkám účasť 
v prelínacej súťaži (baráži). 
V nej sa stretnú štyri druž-
stvá a budú bojovať o dve ex-
traligové miestenky pre se-
zónu 2012/2013. Extraligový 
Kežmarok sa stretne s víťa-
zom prvej ligy skupiny Stred 
– VK TASK Martin, skupi-
ny Východ – TJŠK VK Krupi-
na a tretím družstvom skupi-
ny Západ – ŠŠK VIVUS Brati-
slava.

Výhodou pre kežmar-
ské volejbalistky by malo 
byť okrem čerstvých extra-

ligových skúseností aj to, že 
prvý turnaj prelínacej súťa-
že sa odohrá na kežmarskej 
palubovke, v Mestskej špor-
tovej hale Vlada Jančeka. 
Druhý turnaj sa uskutoční 
o dva týždne neskôr v Mar-
tine.

Program prvého turnaja  
v Kežmarku

31. 3. 2012 (sobota)
11.00 Kežmarok – Martin
13.00 Krupina – Bratislava
17.00 Krupina – Martin
19.00 Bratislava – Kežmarok
1. 4. 2012 (nedeľa)
11.00 Martin – Bratislava
13.00 Kežmarok - Krupina

Humeník

Kežmarské barážové 
výhody

V úvodnom zápase jar-
nej časti privítali kežmarskí 
futbalisti jedného z ašpiran-
tov na postup, Ľubotice. Hos-
tia síce veľa toho v Kežmar-
ku nepredviedli, no odváža-
jú si tri body. Skóre otvori-
li hostia, gólom z jedenástky. 
Domáci vyrovnali na kon-
ci prvého polčasu po roho-
vom kope a hlavičke Nováka. 
V druhom polčase mali ví-
ťazný gól na kopačke domáci 
Bednarčík i Žemba, ale svo-
je šance spálili. A tak sa po-
tvrdilo futbalové nedáš – do-
staneš, keď po chybe obrany, 
hostia na konci zápasu streli-
li druhý gól.                       (ph)

Kežmarok - Ľubotice 1:2 (1:1)
Gól Kežmarku: Novák. 

Diváci: 150.
1. V. Tatry  18  44:15  41
2. Ľubotice  18  37:9  38
3. Plavnica  18  39:13  36
4. Medzilaborce  18  51:31  35
5. Jasenov  18  34:24  33
6. Hanušovce  18  27:22  32
7. Dl. Klčovo  18  28:28  31
8. Fintice  18  40:24  28
9. Kľušov  18  19:19  26
10. Kežmarok  18  20:23  23
11. Pakostov  18  27:33  21
12. Kendice  18  27:34  21
13. Kračúnovce  18  28:36  20
14. Levoča  18  23:40  13
15. Breznica  18  15:48  13
16. Bystré  18    7:67    0

Jar začali futbalisti 
domácou prehrou

Víťazstvom s L. Mikulá-
šom, ale najmä ďalším šesť-
bodovým víkendom sa kež-
marskí hokejbalisti priblížili 
k štvrtej priečke už iba na je-
den bod. Všetky zápasy ma-
li dobrú úroveň a diváci vi-
deli kvalitný hokejbal. Zaují-
mavosťou je, že tak ako pred 
mesiacom prehrával Kežma-
rok po dvoch tretinách s brati-
slavským LG 0:2, tak to bolo i s 
ďalším bratislavským zástup-
com, Jokeritom. S LG napokon 
poslednú tretinu vyhrali Kež-
marčania 4:0, tentoraz až 5:0! 
L. Mikuláš – MŠK Kežmarok 

4:7 (1:2, 2:3, 1:2)
Góly: Chovan, Mitošin-

ka, S. Jaworka, Kubovčík - Ja-
kubčo (Šlachtič, Paločko), Pa-
ločko (Majer) v presilovke, 
K. Jankura (Paločko, Šlach-
tič), Teplický (Kromka, Svi-
tana), Šlachtič (Teplický), Lip-
ták (Teplický, Svitana), Jakub-
čo (Majer, Paločko).

Kežmarok – Jokerit Bratislava 
5:2 (0:1, 0:1, 5:0)

Góly: Paločko, Teplický 
(Svitana), Teplický (Majer) v 
oslabení, Jakubčo (Šlachtič, K. 
Jankura), K. Jankura (Paloč-
ko, Jakubčo) – Deržák 2

Kežmarok – Pov. Bystrica  
3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Góly: Sivaninec (D. Gle-
vaňák) v presilovke, Lipták 
(Majer, Teplický), K. Jankura 
(Paločko) – Ďurkech, Škrabko

Humeník
1. Nitra  22  109:39   57
2. Ružinov BA  22  104:43   57
3. Martin  22    89:48   47
4. LG BA  22    71:53   42
5. Kežmarok  22    89:60   41
6. Vrútky  22     73:69   35
7. Jokerit BA  23     71:89   29
8. Pov. Bystrica  21     53:61   27
9. Žilina  22     54:95   22
10. Pruské  22     54:93   21
11. L. Mikuláš  22     58:107   19
12. Žiar n/H  21    56:78   17
13. Profis BA  21     40:86   12 

Ťažký šesťbodový víkend
Zo zápasu Kežmarok – Považská Bystrica (3:2).             Foto: mn


