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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 €   

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

„Pán veľvyslanec sa prišiel 
pozrieť ako je využitá pomoc od 
armády NATO. Zvlášť pomoc od 
americkej armády, ktorú asi pred 
dvomi rokmi dostala naša nemoc-
nica, krízové centrum a Inštitút 
Krista veľkňaza v Žakovciach. 
Pán veľvyslanec vyjadril spokoj-
nosť a počas návštevy Kežmarku 
si pozrel aj našu nemocnicu, nie-
ktoré oddelenia a vyjadril pochva-
lu v akom stave máme toto za-
riadenie,“ povedal o návšteve 
prvý muž Kežmarku. 

Podľa našich informácií sa 
americký veľvyslanec zaují-
mal o život v meste, zamest-
nanosť, ale aj históriu, kto-
rú poznal z neoficiálnej náv-
števy Kežmarku v minulos-
ti.  Na najbližšiu návštevu do 

Americký veľvyslanec 
v Kežmarku

V stredu 28. marca navštívil kežmarského primátora Igo-
ra Šajtlavu americký veľvyslanec na Slovensku Theodore 
Sedgwick. Cieľom jeho návštevy pod Tatrami bolo obozná-
menie sa  s tým, ako je využívaná pomoc od Spojených štá-
tov amerických a americkej armády.

Podľa nového zákona, kto-
rý schválila vláda koncom 
minulého roka, má nastu-
pujúca sestra alebo pôrod-
ná asistentka bez praxe, mi-
nimálny nárok na mzdu vo 
výške 640 eur mesačne. Po 
troch rokoch sa minimum 
zvýši a ďalej rastie v troj-
ročných intervaloch tak, že 
po 33 rokoch praxe má ses-
tra nárok na minimálne 929 
eur za mesiac. Zákon vstúpil 

do platnosti od prvého apríla 
tohto roku.

„Potešila som sa tejto sprá-
ve. Aj tomu, že zákon zohľad-
ňuje prax sestier. Veľakrát má 
dlhoročná zdravotná sestra 
viac skúseností z praxe, ako za-
čínajúca mladá lekárka alebo 
lekár. Každá sme si hneď vyrá-
tali, ako by mal náš plat vyze-
rať a potešili sme sa. Žiaľ, žiad-
ne pozitívne správy nepočuje-
me a informácia, že nás nako-

Kežmarku pozval kežmar-
ský primátor amerického veľ-
vyslanca v lete, na 22. ročník 
festivalu Európske ľudové re-
meslo.                  -AdriSatury-

Vyššie platy pre zdravotné sestry sú bojom na dlhé trate
niec môžu prepustiť, nás úplne 
znechutila. Na všetko možné je 
v tomto štáte dosť peňazí, a na 
platy zdravotných sestier, ktoré 
trávia pri lôžku pacienta nemá-
lo času, peniaze nie sú?“ vy-
jadrila sa pre Noviny KEŽ-
M A ROK jedna zo zdravot-
ných sestier kežmarskej ne-
mocnice, ktorá si neželá byť 
menovaná.
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Vyššie platy pre zdravotné sestry sú bojom na dlhé trate

Zákon je síce schvále-
ný a verejnosť už pred ča-
som myšlienku zvýšiť mzdy 
zdravotným sestrám pod-
porila petíciou, kompetent-
ní však zabudli dodať, kde 
majú vziať na vyššie pla-
ty pre zdravotné sestry naj-
mä malé nemocnice. Je totiž 
známe, že najmenej prob-
lémov so zvyšovaním pla-
tov sestričkám majú prá-
ve veľké štátne nemocnice, 
kde boli platy zdravotných 
sestier vyššie než v malých 
nemocniciach dávno pred 
prijatím zákona. 

Na situáciu v kežmarskej 
mestskej nemocnici, kde ča-
kajú na zvýšenie platov aj 
kežmarské zdravotné ses-
try, sme sa opýtali primátora 
mesta Igora Šajtlavu:

„Situácia je taká, že momen-
tálne riešime reštrukturalizáciu 
nemocnice a v prvom rade čaká-
me, ako sa situácia vyvinie. Ne-
prijímame žiadne závery, máme 
ešte mesiac času. Čakáme, ako 
sa situácia vykryštalizuje, v tej-
to veci je už návrh aj na ústav-

nom súde. Osobne som toho ná-
zoru, že štát nemôže nariaďovať 
súkromným nemocniciam – čo 
je vlastne aj naša kežmarská ne-
mocnica, zvyšovanie platov. To 
by mohol potom nariadiť aj su-
permarketom. Nejde to. Počká-
me na výrok ústavného súdu. V 
prípade, že nedôjde ani k nove-
lizácii zákona, budeme so ses-
trami rokovať. Je treba povedať, 
že naša nemocnica urobila všet-
ky opatrenia na to, aby dlhy zní-
žila. Toto je dosť rana pod pás. 
Určité finančné prostriedky, ale 
asi len vo výške 20%, nám na-
výšila Všeobecná zdravotná po-
isťovňa, to však nepostačuje. K 
navýšeniu platov v určitej miere 
dôjde, ale nie tak, ako to káže zá-
kon. Literu zákona nedokážeme 
za súčasných podmienok napl-
niť. Ak nedôjde k dohode so ses-
trami, jedným z predpokladov je 
aj prepúšťanie. Nevyhrážame sa 
sestrám, neponúkame im zme-
ny pracovnej náplne ako iné ne-
mocnice. Vieme, že sestry majú 
ťažkú prácu, ale uvedomujeme 
si aj to, do akej výšky môžeme 
vyskakovať.“

V niektorých okresoch, 
kde boli sestrám ponúknuté 

Občanovi, ktorý bol pria-
mo zúčastnený na ostatnom 
zasadnutí Mestského zastu-
piteľstva v Kežmarku, alebo 
sa aspoň pozeral na jeho prie-
beh v televízii, určite zarezo-
novala diskusia pri bode 11. 
Bola o návrhu na schválenie 
prevádzkového času nad rá-
mec Všeobecného prevádz-
kového času v prevádzke Po-
traviny NONSTOP 24 H.

Diskusia zaujala najmä 
tým, že poslanci sa v nej do-
stali niekoľkokrát do slepej 
uličky. Najmä vďaka tomu, že 
podnikateľ bol úspešný v od-
volacom konaní na krajskom 
súde. Nepreukázalo sa, že čin-
nosťou prevádzky NONSTOP 
dochádza k porušovaniu ve-
rejného poriadku, preto súd 
vrátil tento súdny spor na pre-
rokovanie mestského zastupi-
teľstva. Išlo o to, že mesto ma-
lo záujem, aby táto prevádzka 
nebola otvorená nonstop, kvô-
li nákupu alkoholu, jeho kon-
zumácii v blízkosti prevádz-

ky a s tým spojené porušova-
nie verejného poriadku. Či už 
hlučnými prejavmi opilcov, 
rozbitých fliaš, ale i rôznych 
ľudských výkalov v blízkosti 
prevádzky. 

Niektorí poslanci, ale ne-
videli žiadnu možnosť niečo 
s týmto sporom urobiť, preto-
že rozhodnutie súdu je koneč-
né, nedá sa voči nemu odvolať. 
Podľa nich je teda zbytočné 
niečo v tejto veci riešiť, iba pri-
jať daný stav a podvoliť sa roz-
hodnutiu súdu. Iní poslanci, 
ale argumentovali, že zo stra-
ny podnikateľa nastalo poru-
šenie všeobecného záväzné-
ho poriadku mesta. Jednodu-
cho prišlo k rôznym výkla-
dom súdneho rozhodnutia, 
ale i žiadosť o jasnejší a zrozu-
miteľnejší výklad rozhodnutia 
súdu. No právny výklad roz-
hodnutia, či celkového spo-
ru od právnika na rokova-
ní nezaznel. Bolo to jednodu-
cho kvôli tomu, že na rokova-
nie mestského zastupiteľstva 

právnik nechodí, lebo mesto 
má iba externého právnika. 
Najpresnejšie to na rokovaní 
asi pomenoval poslanec Mi-
lan Nevlazla, ktorý vyjadril 
názor, že mesto už musí mať 
vlastného právnika. Nedob-
rú situáciu v tomto smere po-
slanec aj rozviedol, keď sám 
by pred rokovaním zastupi-
teľstva potreboval právnu ra-
du, no nechcel za ňu zaplatiť 
cudzím právnikom, keď po-
trebuje radu v mestskom spo-
re. A nejde tu iba o tento kon-
krétny prípad, ale aj v ďalších 
záležitostiach by poslanci veľ-
mi radi privítali nejakú práv-
nu radu, no nie raz za týždeň, 
či sprostredkovane, ale často 
ju potrebujú okamžite a pria-
mo, bez prostredníka.

Mestské zastupiteľstvo v 
Kežmarku napokon neschvá-
lilo prevádzke Potraviny 
NONSTOP 24 H, na Hviezdo-
slavovej ulici v Kežmarku, 
prevádzkový čas: pondelok 
až nedeľa od 00.00 hod. do 

je viac ako 60 súkromných 
nemocníc. „Nenamietame, že 
zdravotné sestry majú zará-
bať viac, lebo ich terajšie platy 
sú naozaj nedôstojné, ale v ne-
mocniciach nie sú na to vytvo-
rené podmienky. Keď bude mu-
sieť dať riaditeľ nemocnice viac 
na platy sestrám, o to menej mu 
zostane na lieky, zdravotnícke 
pomôcky a operácie pacientov," 
tvrdí viceprezident asociácie 
Peter Ottinger.  

Ministerka zdravotníctva 
Zuzana Zvolenská avizovala, 
že spolu s ministrom finan-
cií pripravili opatrenia, ktoré 
by mali zabezpečiť priebež-
ný prísun financií na mzdy 
sestier.     Adriana Saturyová

Právo v zastupiteľstve 24.00 hod, no primátor ale po-
zastavil výkon tohto uznese-
nia Mestského zastupiteľstva. 

Nejde tu však o tento spor, 
ale je potrebné vyriešiť k spo-
kojnosti problém poslancov, a 
to ako sa dostať rýchlo a bez 
sprostredkovateľa k právnym 
radám, ktoré sa týkajú mest-
ských sporov. 

Veď na konkrétnom rokova-
ní zastupiteľstva bolo viackrát 
počuť, či už zo strany poslan-
cov, alebo vedenia mesta, že po 
rokovaní si zistia, aký je práv-
ny výklad súdneho rozhodnu-
tia, či sa dá s rozhodnutím sú-
du ešte niečo urobiť. No určite 
by to ušetrilo čas a námahu po-
slancov, keby bol právnik mes-
ta prítomný minimálne na ro-
kovaniach zastupiteľstva, kde 
sa prerokovávajú i právne spo-
ry. Nehovoriac o optimálnom 
variante, že by malo byť samo-
zrejmosťou, aby bol prítomný 
na každom rokovaní zastupi-
teľstva. Určite by sa našla i fi-
nančná dohoda ako tento stav 
dosiahnuť, pretože ide o záu-
jem mesta.       Pavol Humeník

nové pracovné zmluvy, ktoré 
menili pracovnú náplň a bo-
li nevýhodné, vstúpili do hry 
kontrolóri z inšpekcie práce. 
To, čo nemocnice nedali na 
mzdy, môžu zaplatiť pre ne-
výhodné zmluvy na poku-
tách. Na fakt, že štát nemôže 
prikázať zákonom celoploš-
né zvýšenie platov všetkým 
sestrám upozornila aj Slo-
venská lekárska komora, kto-
rá pripomenula už spome-
nutú existenciu neštátnych 
zdravotníckych zariadení. 
Na rovnaký problém upo-
zornila aj Asociácia nemoc-
níc Slovenska, ktorá združu-
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Mesto Kežmarok pozýva všetkých  
na Jarný predajný trh,  

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

Kežmarok.

Vážený pán primátor, tou-
to cestou by sme Vás my, oby-
vatelia  a podnikatelia žijúci a 
podnikajúci na ulici Kostolné 
námestie v Kežmarku chce-
li požiadať o opravu miestnej 
komunikácie, ak sa to dá eš-
te nazvať vôbec komunikácia. 
Táto cesta bola dennoden-
ným používaním značne po-
škodená a maximálne praš-
ná. Po tejto ceste nielen my, 
ale aj iní občania denne jaz-
díme na autách, ktoré na tejto 
ceste dosť trpia (tlmiče, pne-
umatiky a pod.). V roku 2011 
boli diery čiastočne upravené 
násypom piesku, čo ako tak 
pomohlo, ale po zime je tých 
dier viac a prejsť denne min. 
2 – 3-krát po tejto ceste je nie-
čo neúnosné. Nakoľko v cen-
tre mesta je pešia zóna, zostá-
va zásobovaniu na dovoz to-
varu do prevádzok ulica na 
Kostolnom námestí. Zásobu-
júci a taktiež zákazníci od-
mietajú jazdiť po tejto zniče-
nej ceste, nakoľko dochádza 
k poškodeniu tovaru, skla 

a samozrejme opotrebova-
niu vozidla. V meste Kežma-
rok sa opravujú cesty a chod-
níky, čo je samozrejme chvá-
lyhodné, ale ulica Kostolné 
námestie nebola rekonštruo-
vaná pár desiatok rokov. Do 
dnešného dňa sme riešili túto 
situáciu vždy iba telefonicky 
a z desať telefonátov raz doš-
lo k náprave a vždy to ostalo 
pri sľuboch. Táto poškodená 
cesta sa nachádza v historic-
kej časti mesta v okolí Bazi-
liky sv. Kríža, ktorú navšte-
vujú turisti a určite táto cesta 
neprispeje ku kladnej vizitke 
nášho mesta. Veríme, že dôj-
de čoskoro k náprave a opra-
ve tejto ulice. 

Podpísaní obyvatelia a 
podnikatelia Kostolnej ulice.

„Ulica Kostolné námestie nie 
je len komunikácia za domami 
susediacimi s Hlavným námes-
tím. Je to aj cesta popri býva-
lej hasičskej zbrojnici a základ-
nej umeleckej škole, kde bol v ne-
dávnej minulosti položený nový 
asfaltový koberec. Momentálne 

Otvorený list z Kostolného námestia
V uplynulých dňoch bol súčasťou pošty pre primátora 

mesta otvorený list podpísaný obyvateľmi a podnikateľmi z 
ulice Kostolné námestie v Kežmarku. Pisatelia o zverejnenie 
listu požiadali aj Noviny KEŽMAROK. List uvádzame aj s 
reakciami kompetentných, ktoré poskytli našim novinám.

sa oprava územia, kde je povrch 
kamenistý neplánuje vzhľadom 
k nedostatku finančných pros-
triedkov. Túto vec treba konzul-
tovať aj s „pamiatkármi“, keďže 
je to súčasť mestskej pamiatkovej 
rezervácie.“  (Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta)

„Mestský úrad v Kežmarku, 
oddelenie ÚP, ŽP a SP obdržalo 
od  obyvateľov a podnikateľov so 
sídlom na ul. Kostolné námestie 
v Kežmarku žiadosť o opravu 
účelovej komunikácie v lokalite 
okolo rímskokatolického kostola. 
Pre rekonštrukciu uvedenej ko-
munikácie, peších komunikácií 
a okolitého priestoru bola v ro-
ku 2010 spracovaná projektová 
dokumentácia stavby "Rekon-

štrukcia a modernizácia Kostol-
ného námestia v meste Kežma-
rok", na ktorú bolo vydané sta-
vebné povolenie. Vzhľadom na 
zmenenú finančnú situáciu však 
nebolo možné stavbu v plánova-
nom termíne realizovať a jej re-
alizácia nie je plánovaná ani v 
tomto roku. S ohľadom na stav 
komunikácie a aktuálne finančné 
možnosti Mesto Kežmarok v jar-
ných mesiacoch v rámci údržby 
miestnych komunikácii zabezpe-
čí nevyhnutnú opravu pokles-
nutých miest na uvedenej komu-
nikácií za účelom zlepšenia pre-
jazdnosti v danej lokalite.“ (Ing. 
Eva Kelbelová, vedúca Odd. 
ÚP, ŽP a SP) 

-AdriSatury-

Ste pred-
sedom ko-
misie bez-
pečnosti a 
p o r i a d k u 
pri Mest-
skom zastu-

piteľstve v Kežmarku – čo 
tvorí hlavnú náplň činnosti 
komisie a v ktorá oblasť vás 
najviac zamestnáva?

„Hlavnú náplň komisie tvorí 
bezpečnostná situácia v meste a 
v lesoch patriacich mestu, pohyb 
a činnosť bezdomovcov v centre 
mesta, dopravná situácia a zlep-

šovanie dopravného značenia.“
Ste poslancom za "horný 

Juh". Sídlisko Juh všeobec-
ne je známe najvyššou kon-
centráciou psov v domácnos-
tiach. Aký je váš názor na tú-
to tému v súvislosti s množ-
stvom znečistených miest 
(psie exkrementy,  odpadky 
a podobne)?

„Čo sa týka horného sídlis-
ka Juh je situácia celkom dobrá. 
Ja nemám psa, ale zdá sa mi, že 
kontroly zo strany mestskej po-
lície zlepšili disciplínu majiteľov 
psov a nedochádza k výraznejšie-

NA SLOV ÍČKO S  MESTSKÝM POSL ANCOM MIL ANOM NEVL A Z LOM

Na klietky okolo smetných nádob peniaze nie sú
mu znečisťovaniu.“

 Považujete počet smet-
ných košov pre psie exkre-
menty za dostatočný? 

„Smetných košov by malo 
byť viac.“

 Svojho času ste prezen-
tovali návrh na zastrešenie a 
uzavretie smetných nádob na 
celom sídlisku formou klie-

tok na čipy. Aké sú  možnos-
ti realizácie tejto záležitosti?

„Stále som zástancom uzav-
retia smetných nádob do klietok 
na čipy. Veľmi by sa tým zame-
dzilo vyberanie odpadkov nepri-
spôsobivými občanmi. V súčas-
nosti je akékoľvek riešenie otáz-
kou financovania a peniaze nie 
sú.“      -AdriSatury-, foto: eg

Oznam o vývoze odpadu počas trhov
Vývoz odpadu z ulíc Hlavné námestie, Hradné námestie a 

časť ulice Hviezdoslavova sa z dôvodu konania Jarných pre-
dajných trhov posunie zo stredy 18. apríla na pondelok 16. 
apríla 2012.                                                                                   msú
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13. – 15. apríl
Gen. Štefánika (garáže pri 

vchode č. 21)
Severná (pri bytovom do-

me 19) 
20. – 22. apríl
Pradiareň (pri garážach)
Lanškrounská (pri dome 

č. 8-10)
27. – 29. apríl
Priekopa (pri dome č. 39)
Nad traťou (železničné 

priecestie) 
4. – 6. máj
Tatranská (pri dome č. 53)
Toporcerova (pri dome č. 

29)

11. – 13. máj
Nižná brána (plocha za ga-

rážami)
Vyšný mlyn (park)
18. – 20. máj
Južná (parkovisko)
Petržalská (koniec ulice)
25. – 27. máj
Kamenná baňa (parkovis-

ko pri cintoríne)
Obrancov mieru (plocha 

pri kontajneroch)
1. – 3. jún
K. Kuzmányho (parkovis-

ko pred číslom 13)
Kukučínova (pri záhrad-

kách)

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov v 1. polroku 2012

Ôsmy ročník zbierky Týž-
deň modrého gombíka, kto-
rý sa uskutoční od 14. do 20. 
mája, pomôže deťom v Zim-
babwe, aby sa mohli bez obáv 
napiť. V Bratislave sa do zbier-
ky zapájajú mnohé školy a 
podujatie aj tento rok podpo-
ria známe osobnosti. Doteraz 
tak urobili Zdenka Predná, 
Miro Šmajda, Lenka Šóošová, 
Lucia Barmošová, Laci Strike, 
Zuzana Haasová, Lucia Hab-
lovičová, Martin Nikodým, 
Tomáš Bezdeda a ďalší.

V mnohých oblastiach sve-
ta nie je voda vhodná na pitie. 
Je to aj prípad Zimbabwe, kde 
sa dve tretiny vodných zdro-
jov nachádzajú na povrchu 
vo forme riek a jazier, a člo-
vek sa o ne delí so zvieratami. 
Keďže až 28% obyvateľov vi-
dieka inú vodu nemá, použí-
va ju na varenie aj pitie.

Žiaľ, voda, ktorá nie je zdra-
votne bezpečná, spôsobuje 
deťom rôzne ochorenia: pitie 
spôsobuje črevnú dizentériu, 
brušný týfus, choleru a salmo-
nelózu alebo sa do ich tela mô-
že dostať parazitný cudzopas-
ník Vlasovec medinský; hy-
giena znehodnotenou vodou 
môže deťom spôsobiť žltačku 
typu A či kožné a očné ochore-
nia; prostredie so stojatými vo-
dami podporuje výskyt mala-
rických komárov, ktoré okrem 
malárie prinášajú aj žltú zim-
nicu a horúčku dengue.

V Zimbabwe umiera až 
12% živonarodených detí na 
črevné hnačkové ochorenia, 
ktoré ich telíčka odvodnia a 
vysilia. Najviac sú ohrozené 
deti, ktoré majú menej ako 5 
rokov. Každý rok sa piatych 
narodenín nedožije až 29 000 
detí v Zimbabwe. Ďalšie de-

Pitná voda nie je samozrejmosť

Pomôžte nám to zmeniť

ti majú pre nedostatok pitnej 
vody zhoršenú kvalitu života.

UNICEF je poprednou or-
ganizáciou, ktorá v Zimba-
bwe zaisťuje prístup k bez-
pečnej pitnej vode, dodá-
va prostriedky potrebné na 
jej čistenie a stará sa o pro-
pagáciu hygieny a zlepše-
nie sanitácie. Vodno-sanitač-
né programy zaisťuje UNI-
CEF popri očkovaní, registrá-
cii novorodencov, vzdelávaní 
a programoch prevencie det-
skej kriminality a prevencie 
HIV/AIDS.

Vaša podpora znamená, že:
1/ pomôžete hĺbiť studne a 

opravovať existujúce (od roku 
2007 UNICEF financoval hľa-
danie nových zdrojov pitnej 
vody a nové vrty pre viac ako 
200 studní v 16 okresoch)

2/ pomôžete zabezpečiť 
pitnú vodu pre školy

3/ pomôžete dodávať vo-
du v cisternách tam, kde nie 
sú dostupné zdroje pitnej vo-
dy (denne je to asi pol milióna 
litrov čistej pitnej vody)

4/ pomôžete dodávať prí-
pravky na dezinfekciu a čis-
tenie vody tam, kde je možné 
vodu čistiť alebo filtrovať (na-
príklad tablety na čistenie vo-
dy WPT, kde jedna tableta do-
káže vyčistiť 4-5 litrov vody)

5/ podporíte vzdelávanie o 
hygiene a hygienických návy-
koch.

Ako prispieť:
A/ do zapečatenej poklad-

ničky UNICEF od 14. do 20. 
mája 2012 – počas Týždňa 
modrého gombíka 

B/ zaslaním prázdnej 
SMS na číslo 844 od 1.5. do 
20.6.2012 v sieti všetkých mo-
bilných operátorov, cena SMS 
je 2€ a je konečná

C/ ľubovoľnou sumou na 
účet zbierky: č.ú. 2021 9886 / 
6500 (Poštová banka), varia-
bilný symbol 0312

Viete, že...
za posledných desať rokov 

zomrelo vo svete po vypití zne-
čistenej vody viac ľudí, ako bolo 
obetí vojnových konfliktov od 
druhej svetovej vojny? (Unicef)

Občianske združenie Divé 
maky už siedmy rok pomáha 
rómskym deťom získať vzde-
lanie prostredníctvom svoj-
ho unikátneho štipendijné-
ho programu. Aj v tomto ro-
ku majú príležitosť zapojiť sa 
ďalšie mladé talenty. Prvé kolo 
talentových skúšok, v ktorom 
je potrebné zaslať prihlášku 
do výberového konania, potr-
vá až do konca apríla.  Talen-
tové skúšky sú otvorené všet-
kým deťom rómskeho pôvodu 
vo veku od  6 do 16 rokov, kto-
ré vyrastajú v sociálne znevý-
hodnených podmienkach. V 
prvom kole je potrebné, aby sa 
dieťa prihlásilo prostredníc-
tvom formulára, ktorý je mož-
né stiahnuť z http://divemaky.
sk/nova/subory/formular_die-
ta.pdf. K prihláške je potrebné 
priložiť ukážku talentu dieťa-
ťa, jeho profil a odôvodnenie, 
prečo chce byť zaradené do šti-
pendijného programu, ako aj 
referenciu od učiteľa alebo inej 
osoby, ktorá s ním nie je v prí-
buzenskom vzťahu. Podkla-

dy zhodnotí výberová komisia 
v zložení výtvarníčka Gabi-
ka Binderová, tanečník Lacko 
Cmorej, hudobníčka Barbo-
ra Botošová, vnučka Jána Ber-
kyho Mrenicu a ďalší prizvaní 
odborníci. Po prvom kole do-
stanú postupujúce deti mož-
nosť predstaviť sa im aj osob-
ne na talentových skúškach, 
ktoré sa uskutočnia v máji toh-
to roku.  Posledným krokom k 
finálnej nominácii na získanie 
štipendia je návšteva ich rodín 
zástupkyňami občianskeho 
združenia Divé maky. Úspe-
chy absolventov programu po-
tvrdzujú, že Divé maky nerie-
šia len problémy jednotlivcov, 
ale po malých krôčikoch prob-
lémy celej rómskej komuni-
ty. Za všetko hovoria konkrét-
ne príklady: Monika Kováčová 
prijatá na VŠVU, Norbert Da-
niš na VŠMU, Janko Deme sa 
tento rok chystá na medicínu a 
viac ako 20 študentov úspešne 
zmaturovalo. 

Mária Šindlová 
(www.divemaky.sk)

Štipendium pre rómske deti
Prvé kolo talentových skúšok do štipendijného vzdelá-

vacieho programu Divých makov je predĺžené až do konca 
apríla. Každé rómske dieťa, ktoré túži rozvíjať svoj talent a 
vzdelávať sa, môže poslať prihlášku s ukážkou talentu, pro-
filom a referenciou až do 30. apríla. 
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Obyčajná kaviareň zastrče-
ná niekde v meste. Vonku doslova 
nehostinné psie počasie. V sneho-
vej búrke vyzerala malá kaviarnič-
ka s ešte menšími oknami ako úbo-
hosť, ako tmavá škvrna v strede bie-
leho veľkomesta. Po úzkej uličke, 
ktorá viedla priamo z hlavnej krá-
čal muž. Kvôli silnému náporu vet-
ra si na hlave pridŕžal lacný klobúk. 
Niektoré vločky padajúce na zem sa 
mu roztápali na perách, iné sa za-
chytávali do vlasov nešikovne zvia-
zaných do dlhého copu. Muž kráčal 
pomaly, veľmi neisto. Okoloidúci, 
ktorí sa nedali zrátať ani na prstoch 
jednej ruky, si mohli myslieť, že po-
čas dnešného večera toho muž vy-
pil viac, ako sa patrí. Vstúpil do ka-
viarne. Počiatočné ticho ho najprv 
ohúrilo. Zvonka vyzerala kaviareň 
celkom maličká, vo vnútri bolo však 
omnoho viac miesta, ako by čakal. 
Muž si zavesil kabát na vešiak a sa-
dol za stôl hneď pri okne. Čašník, 
ktorý sa neochotne postavil od roz-
čítanej knihy, zamieril k nemu. 

„Dám si, hm, presso“ povedal 
muž polohlasne a zadíval sa von.

Do polovice okna zasahoval roz-
liezajúci sa mráz. Už dlho tu v mes-
te nebola takáto búrka. V rádiu hlá-
sili, že už strhla zopár elektrických 
vedení. Piate poschodie, byt číslo 93 
je už 20 minút bez prúdu, tak ako 

zvyšné byty v obytnom dome. Že-
na stála pred zrkadlom a rozmýšľa-
la, aká je v tejto tme krásna. Koneč-
ne nie je vidieť jej neforemnú po-
stavu a neposlušné kučeravé vla-
sy, ktoré tak neznášala. Obula si 
čižmy, z poličky vzala kľúče od by-
tu, kabát si prehodila cez ramená 
a pribuchla dvere. S baterkou, kto-
rá vrhala tenký lúč svetla, prešla až 
ku vchodovým dverám. Ako kráča-
la ku kaviarni, búrka neprestala. Už 
z diaľky ho videla sedieť pri okne. 
Neusmieval sa, iba uprene hľadel do 
prázdna. Keď vošla dovnútra, muž 
vstal. Neobratne rozlial zvyšok ká-
vy na svoj čierny oblek. Ich pohľady 
sa privítali. Vzal jej kabát a zavesil 
ho vedľa jeho. Ona sa striasla od zi-
my, pozrela na blížiaceho sa čašní-
ka. Muž si sňal sako a podával ho 
žene. Tá sa iba usmiala a položila ho 
na svoje kolená. 

„Latté, prosím“ povedala čašní-
kovi a vložila svoju dlaň do mužovej.

Toto bolo jediné miesto, kde mohli 
byť spolu. Neboli nikomu na očiach, 
nikto sa nepozastavoval nad zvlášt-
nou farbou ich očí. Prisunuli si sto-
ličky bližšie k sebe a  objali sa. Ko-
nečne to mali dovolené. Z radosti, že 
mohli zísť dnes sem sa srdečne ro-
zosmiali. Čašník prichádzal s hoto-
vou kávou a vôbec sa nečudoval, keď 
dvojica mladých ľudí rozprestre-

Z VAŠEJ TVORBY

Kaviareň la krídla. Bez slova sa vrátil naspäť 
ku knihe. Vedel, že oni budú dnes po-
slednými zákazníkmi, tak ich nechal 
na pokoji. Nikto sem už posledné ro-
ky nechodil, iba oni dvaja vedeli pre-
čo prekračujú práve tento prah. Že-
na prechádzala pierko po pierku. Tak 
odlišné, tak zlé na rozdiel od toho, na 
čo je zvyknutá. Veď ako sa hovorí, 
zakázané ovocie najviac chutí. Vdy-
chovala jeho vôňu, ktorú si zatiaľ 
iba predstavovala. Nikto by neveril, 
že sa im niekedy podarí stretnúť. On 
sa celý roztriasol. Zabodával do nej 
svoje uhľovo čierne divoké oči. Po ni-
čom inom netúžil tak, ako sa raz doč-
kať tohto dňa. Kedy večnú tmu jeho 
sveta pretne oslňujúce svetlo jej krí-
del. Privinul si ju bližšie k sebe. Ne-
dokázal nič povedať, všetko bolo jas-
né od prvého momentu, keď vkroči-
la dnu. Veď aj my potrebujeme nie-
koho pri sebe, ktorý by bol bližší ako 
ktokoľvek iný. 

Čašník iba sedel a počúval, ako 
vločky neposedne bijú do okien. Ni-
kdy by si nebol pomyslel, že poču-
je šum anjelských krídel. Zvláštne 
spletenie dvoch duší, hľadajúcich sa 
celý život. Kvôli tomu, aby boli slo-
bodní, prišli dnes podvečer sem. Do 
kaviarne U slepca. Pretože anjeli z 
opačných svetov nemajú dovolené 
prekročiť brány a stretnúť sa. Ale 
my dobre vieme, že svetlo nemôže 
existovať bez tmy. 

Patrícia Rozgonyiová

Čo ne-
vidieť je tu 
leto a s ním 
už tradične 
ďalší roč-
ník obľúbe-
ného me-
dzinárod-
ného festi-

valu Európske ľudové remeslo, 
ktorý otvorí svoje brány už po 
22. raz. V tomto roku bude fes-
tival EĽRO venovaný cechu pe-
károv a mlynárov, ktorí dosta-
nú priestor nielen na nádvorí 
hradu: „Pri tejto príležitosti pri-
pravil náš partner – pekáreň Gros 
podujatie, ktoré bude sprievodnou 
akciou festivalu. V sobotu otvorí 
najväčšia kežmarská pekáreň svoje 
brány a ponúkne Deň otvorených 
dverí. Jeho súčasťou bude možnosť 
vidieť na vlastné oči výrobu chleba 
a pečiva v tejto našej pekárni. Sú-
časťou prehliadky pekárne bude aj 

program v areáli pekárne, spojený 
s ochutnávkou pirohov a ďalších te-
pelne spracovaných výrobkov, kto-
ré pekáreň ponúka. Nemal by chý-
bať guláš a občerstvenie. Verím, že 
to bude zaujímavé spestrenie fes-
tivalu,“ povedal o novinke 22. 
ročníka riaditeľ festivalu PhDr. 
Igor Kredátus. Počas EĽRO ne-
bude chýbať už tradične ani 
parný vlak, ktorý dovezie náv-
števníkov festivalu z Popradu 
či z Podolínca, rokuje sa s Cen-
trom voľného času o detskom 
mestečku, nemali by chýbať 
ovečky pod hradbami. Najviac 
zaujíma návštevníkov už tra-
dične výška vstupného. „Vstup-
né ostáva nezmenené, v predpredaji 
bude lístok pre dospelého stáť 3 eu-
rá, v deň festivalu päť. Pripravuje-
me však limitovaný náklad perma-
nentiek na celé tri dni. Ich cena bu-
de 10 € a tohto roku dáme skúšobne 
do predaja približne dvetisíc kusov. 

Permanentky bude možné kúpiť 
len v predpredaji, približne v polo-
vici júna,“ povedal I. Kredátus. 
Permanentky budú platiť aj na 
večerné programy v areáli. Ťa-
hákom na večerné programy 
bude Milan Schelinger, opera 
Jakub Kray v drevenom kosto-
le, či Dara Rolins a kapela Ven-
gaboys. Pozvanie na festival 
dostal už tradične aj prezident 
Ivan Gašparovič. -Adri Satury-

Prípravy EĽRO v plnom prúde

POZOR SÚŤAŽ 
Organizátori festivalu 

EĽRO vyzývajú všetkých ma-
lých i veľkých umelcov, ktorí 
majú chuť sa zapojiť do reali-
zácie EĽRO. Urobiť tak môžu 
zaslaním kresby alebo maľ-
by na tému EĽRO do 30. aprí-
la 2012. Najlepší obrázok bu-
de použitý na vstupenku na 
EĽRO 2012 a ocenený organi-
začným výborom EĽRO.

To je ale diera ten Kežma-
rok. Tu zdochol pes. Amen 
tma. – také a podobné hlášky 
na adresu Kežmarku rezonujú 
z času na čas v internetových 
diskusiách. Nedávno sa o veľ-
kosti našej „diery“ rozvášnili 
doslova kežmarské „kapacity“. 
Ľudia, ktorí odišli do zahrani-
čia a vykonávajú tam najlukra-
tívnejšiu prácu – pomocné si-
ly, upratovačov, alebo umý-
vačov čriev na bitúnku kde-
si na vidieku, ktorý nie je ani 
na mape. Jednoducho tí, ktorí 
sami seba zapierajú pri otázke, 
čím sa živia, hodnotia kvali-
tu života v tomto meste. Hlav-
ne, že im bol Kežmarok malý, 
škaredý, zdochnutý a podob-
ne. Spoza monitora sa ozýva-
jú s tónom nadradenosti, ako-
by oni sami postavili v Kež-
marku minimálne prvý vodo-
vod. Žasnem nad nenávisťou 
niektorých Kežmarčanov vo-
či svojmu mestu. Neznalí po-
merov, neinformovaní a neza-
ťažení problémami mesta strie-
ľajú kde tu do vetra vety, kto-
rými lámu palicu nad mestom, 
kde žijú ich príbuzní, priatelia, 
známi – a kde sa možno nako-
niec tak či tak aj oni sami vrá-
tia. Ktosi povedal, že ak chce 
niekto kritizovať, nech najprv 
vezme zodpovednosť do svo-
jich rúk. A iný dodal – alebo 
nech odíde a nestará sa. 

Pravdou je, že nelichotivo 
sa o nás vyjadrili svojho času 
v jednom týždenníku a nedáv-
no aj v jednom odbornom ča-
sopise – kde však skonštatova-
li, že nestaviame byty mladým 
a iné „fakty“, ktoré si pravde-
podobne vycucali odniekiaľ 
z prsta. Jasné, kto chce psa biť, 
palicu si nájde. Nech sa páči. 

Poznám zopár notorických 
hundrošov a kritikov. Ale majú 
prehľad a dobré nápady. A keď 
ich človek počúva, aby získal, 
dobre robí. Často krát nám 
však priateľ radí a zdá sa nám, 
že len „rýpe a mudruje“. Ne-
zamyslíme sa nad tým, že má 
možno pravdu. Radšej počúv-
neme akožepriateľa, ktorý nám 
pritakáva, masíruje narastajú-
ce ego a vlastne škodí tým, že 
nám bráni počuť a vidieť prav-
du. Keď na to prídeme, je už 
neskoro.                          -Adri-
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Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 5.

Kežmarská 
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

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.

KLUB ZDRAVIA v Kežmarku
VÁS SRDEČNE POZÝVA

 na vzdelávací program NEW START 
-cyklus prednášok a kurz prípravy jedál
 „UČÍME SA ŽIŤ A VARIŤ ZDRAVO“

prednášky a diskusie, ochutnávky  
a recepty, vzťahy a zdravie

Miesto a čas stretávania:
Hradné nám. č. 24 – prízemie  

– vždy o 17.00 hod.
16. 4. 2012 

POZNAJ SVOJ NERVOVÝ SYSTÉM
Prednáša MUDr. Milan  FILIPSKÝ – ortopéd

Kontakt: 0904 39 58 92 
Vstup voľný!

Všimol som si, že je to dosť 
častý nápis na schránkach, 
najmä na tých, kde sú schrán-
ky v bytovkách a dá sa k nim 
dostať jedine, keď distribú-
torom letákov pustí niekto 
hlavné vchodové dvere do 
bytovky. Aj v našom vchode 
majú takýto nápis, dokonca 
až tri schránky. Je teda vždy 
pre mňa nepríjemným pre-
kvapením, že napriek nápi-
su som videl vhodené letáky 
v týchto schránkach.

Je to nezodpovedné zo 
strany distribútorov, pretože 
nielenže nerešpektujú výzvu 
majiteľa bytu, ale môžu takto 
dostať daný vchod pod záu-
jem nekalých živlov. Veď nie 
raz sa stretávame s informá-

ciami o vykrádaní bytov. A 
práve plná schránka letákov 
môže byť impulzom pre záro-
dok nekalých činností, akými 
sú nielen vykrádanie bytov, 
ale aj prespávanie rôznych 
živlov na medziposchodiach 
bytoviek. 

Keďže na vlastné oči mô-
žeme vidieť, že distribúto-
ri letákov nerešpektujú vý-
zvy majiteľov bytov a sú ne-
zodpovední, jedinou ochra-
nou voči nim je neotvárať im 
vchodové dvere. Radšej treba 
oželieť leták, ale v prvom ra-
de je nutné si chrániť svoj prí-
bytok a majetok. Nezabudni-
te na to vtedy, ak vám niekto 
zazvoní a zakričí do telefónu 
„letáky“.         Pavol Humeník 

„Nevhadzujte letáky“
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Toto podujatie pripravilo 
Podtatranské osvetové stre-
disko v Poprade v spolupráci 
s MsKS Kežmarok a mestom 
Svit. Súťažilo sa v kategóriách 
sólistov spevákov a inštru-
mentalistov, ľudových hudieb 
a speváckych skupín. Najlepší 
z jednotlivých okresov budú 
náš región reprezentovať na 
krajskej súťaži v Raslaviciach. 
Prehliadku hodnotila odbor-
ná porota menovanú riadite-
ľom POS v zložení Ľubomír 
Varínsky – hudobník, peda-
góg z Košíc, Ladislav Bačin-
ský – choreograf z Košíc a Pe-
ter Mosoriak pedagóg a riadi-
teľ ZUŠ v Starej Ľubovni. Celá 
prehliadka v Kežmarku za-
čala súťažou sólistov spevá-
kov a hoci nebolo veľké zastú-
penie, predstavilo sa 10 detí 
z Lendaku a Kežmarku. Aj ka-
tegória ľudových hudieb bola 
veľmi skromná, keď sa v nej 
predstavila iba ľudová hudba 
DFS Maguráčik Kežmarok. 
Pomerne bohaté zastúpenie 
mala kategória speváckych 
skupín, kde sa okrem tradič-
ných účastníkov DFS Magu-
ráčik a DFS Kicorka z Lenda-
ku predstavili i nové spevác-
ke skupiny zo ZUŠ v Lenda-
ku a z Osturne. A hoci prišli 
iba zbierať skúsenosti zane-
chali v celku dobrý dojem. Ki-
corka a Maguráčik opäť potvr-
dili, že v okrese patria k naj-
úspešnejším kolektívom v jed-
notlivých kategóriách, kde si 
odniesli palmu víťazstva. Sú-
ťaž hudobného folklóru ukon-
čil inštrumentalista – heli-
gonkár Samuel Špak z Len-
daku. V druhej časti festivalu 
sa predstavili i sólisti taneční-
ci z nového súboru Frankov-
čan z Malej Frankovej Janko 
Lach s partnerkou Paulinou 
Gemzovou s goralským tan-
com „Grala num muzika“. Ich 
výkon ohodnotila porota po-
stupom na krajskú súťaž, kto-
rá sa uskutoční v Humennom 
29. apríla t.r. 

Pomerne ľahkú úlohu ma-
li zástupcovia okresu Levoča, 
keď súťažili v jednotlivých 
kategóriách sami, ale ich vý-
kony boli napriek tomu veľ-
mi dobré. DFS Venček zo ZŠ 
Francisciho v Levoči sa pred-
stavil v kategórii sólistov spe-
vákov a speváckych skupín, 
kde získal i postup.

Vo Svite ako v Kežmar-
ku začala prehliadka súťa-
žou sólistov spevákov. Pred-
stavilo sa okolo 20 účin-
kujúcich z Popradu, Štrby, 
Šuňavy a Svitu. Počet sa od-
zrkadlil i vo výkone, kde po-
rota konštatovala veľmi vy-
rovnaný priebeh a iba ma-
ličkosti rozhodovali o postu-
pujúcich, ktorých navrhla až 
troch. Veľmi dobre si po krát-
kej odmlke počínali členo-
via DFS Letnička z Popradu 
a tiež skúsenosťami nabitý 
štrbský Štrbianček. Vo veľmi 
dobrom svetle sa predstavili 
i sólisti zo ZUŠ a DFS Jánoší-
ček Svit, DFS Popradčan Po-
prad a Šuňavček Šuňava. Bo-
haté zastúpenie mala i ka-
tegória speváckych skupín. 
Zo siedmich dve postavila 
popradská Letnička a opäť 
potvrdila, že systematická 
práca s deťmi prináša svoje 
ovocie. Spolu s Letničkou I. 
postúpila i spevácka skupina 
Štrbiančeku zo Štrby a návrh 
na postup si odniesla i spe-
vácka skupina Letnička II. 
V kategória ľudových hudieb 
mala troch zástupcov okrem 
Štrbiančeku a Šuňavy s pred-
stavila i domáca ZUŠ Svit 
s ĽH Mlátok, ktorá si po dob-
rom výkone odniesla palmu 
víťazstva i postup na kraj do 
Raslavíc. Kategóriu sólistov 
inštrumentalistov presved-
čivo ovládol známy Juraj Ma-
rec zo Štrby v hre na fujaru, 
ktorý sa predstavil i v súťaži 
spevákov. 

Na záver festivalu sa v ka-
tegórii sólistov tanečníkov 
predstavili traja členovia DFS 

Z Tatranského prameňa 2012
Posledná marcová sobota sa v podtatranskom regió-

ne niesla v duchu tradičnej hudby, spevu a tanca. V Mest-
skom kultúrnom stredisku v Kežmarku dopoludnia  a v Do-
me kultúry vo Svite popoludní sa  stretli milovníci ľudovej 
hudby a spevu, aby  predviedli krásu tradičnej kultúry divá-
kom v rámci okresnej súťaže detského hudobného folklóru  
a súťaže sólistov tanečníkov na podujatí nazvanom Z Tat-
ranského prameňa. 

Jánošíček Svit, a nebyť nespl-
nenia časového limitu i veku 
mohli náš región reprezento-
vať na kraji v Humennom. Ve-
ríme však, že si to vynahradia 
v budúcnosti, keď sa na túto 
súťaž pripravia v dostatoč-
nom predstihu.

Celkom sa na festiva-
le z Tatranského prameňa 
predstavilo okolo 200 účin-

kujúcich z troch našich okre-
sov a môžeme konštatovať, že 
opäť sa potvrdila známa teó-
ria systematickej práce, ktorá 
prináša svoje plody v podo-
be nielen kvality, ale aj kvan-
tity. A to je potešujúce, že sa 
tradičnej kultúre a ľudovému 
spevu venuje toľko mladých 
ľudí, toto je potrebné pre za-
chovanie ďalším generáciám. 
Blahoželáme!

J. Švedlár, POS Poprad

Výsledky festivalu Z Tatranského 
prameňa 2012 za okres Kežmarok: 

Hudobný folklór detí
Sólisti - speváci

Zlaté pásmo s postupom:
Matúš Lizák, Samuel Špak, DFS Kicorka ZŠ Lendak

Zlaté pásmo:
Marco – Alex Servátka, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 

38,  Kežmarok
Strieborné pásmo:

Estera  Nebusová, ZUŠ Lendak
Sára Špaková, ZUŠ Lendak
Estera Nebusová, Krstína Stolárová, ZUŠ Lendak
Sofia Džadoňová, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  

Kežmarok
Zuzana Maňaková, ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38,  

Kežmarok
Ľudové hudby

Zlaté pásmo s postupom:
DĽH DFS Maguráčik, ZŠ a ZUŠ Dr. D. Fischera a KPM Kež-

marok
Spevácke skupiny

Zlaté pásmo s postupom:
DSS DFS Maguráčik Kežmarok

Zlaté pásmo s návrhom na postup:
DSS  DFS Kicorka I.  ZŠ Lendak

Strieborné pásmo:
DSS DFS Kicorka II.  ZŠ Lendak 

Bronzové pásmo:
DSS Osturňanka Osturňa
SSk Gorolek ZUŠ Lendak

Sólisti - inštrumentalisti
Zlaté pásmo s postupom:

Samuel Špak, ZŠ Lendak – heligónka
Sólisti - tanečníci, Šaffova ostroha

Zlaté pásmo s postupom:  kat.C
Ján Lach a Paulina Gemzová, FS Frankovčan Malá Franková
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MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO PRIPRAVUJE

VÝSTAVY

13. 4. 2012 (piatok) o 10.30 h
PYŠNÁ  PRINCEZNÁ

Veselá rozprávka v podaní 
Divadla PORTÁL z Prešova.

V MsKS
23. 4. 2012 (pondelok) o 19.00 h

CIGÁNSKI  DIABLI
Koncert jedinečného  

zoskupenia vynikajúcich  
hudobníkov v jednom  
z najlepších orchestrov  

v kategórii Etno  
a World Music na svete.

V MsKS
25. 4. 2012 (streda) o 11.15 h

TERRA MAGICA  
FANTASTICA

Výchovný koncert spájajúci 
v sebe pálčivé témy  
diskriminácie, zla  

a šikanovania človeka  
človekom s bezohľadnosťou 

aj vo vzťahu k prírode.
V MsKS

29. 4. 2012 (nedeľa) o 16.00 h
ROZPRÁVKA  

O 7 KOZLIATKACH
Rozprávka s pesničkami 

o zlom vlkovi, dobrosrdeč-
nom kováčovi, mamke kozič-
ke a jej siedmych nezbedných 

kozliatkach, ktoré prvýkrát 
nechala doma samotné.

V MsKS
30. 4. 2012 (pondelok) o 18.00 h

„MAGURA, MAGURA  
JAKA JEŠ VISOKO“

Vystúpenie folklórnych  
súborov pri príležitosti  

20. výročia vzniku Klubu 
priateľov Magury.

V MsKS

HUGO A JEHO VEĽKÝ OB-
JAV - 13. - 15. apríl (pia – ne), 17.00, 
2,30 €, dabing, MN-12. Americký 
dobrodružný rodinný film. Hugo 
je neobyčajný chlapec, ktorý po ot-
covej smrti žije na parížskej želez-
ničnej stanici u svojho strýka alko-
holika. Ten tu pracuje ako správ-
ca staničných hodín. Po otcovi Hu-
go zdedil vynaliezavosť a robota 
s kľúčovou dierkou v tvare srdca, 
ktorý možno ožije, ak doňho vloží 
ten správny kľúč.

MARY A MAX - 16. apríl 
(po), 19.00, titulky, 2 €/1,50 
€, MN-12, FILMOVÝ KLUB. 
Austrálsky animovaný film. Dve 
rozdielne povahy, dva rozdielne 
osudy a polovica sveta spája ten-
to animovaný film, ktorý rozpráva 
o priateľstve dvoch osamelých du-
ší – malého dievčatka Mary a osa-
melého Maxa. Mary má 8 rokov, zo 
všetkého najviac túži po skutoč-
nom priateľovi. Max má 44. Je osa-
melý chlapík žijúci v New Yorku. 
Nevie dekódovať neverbálne sig-
nály a má problémy s komuniká-
ciou. Je nesmelý a cíti sa opustený. 

MIESTNOSŤ SAMOVRA-
HOV - 17. - 18. apríl (ut, st), 19.00, 
2 €/1,50 €, titulky, MN-12, FILMO-
VÝ KLUB. Poľská dráma. Dominik 
je plod manželstva dvoch úspeš-

ných ľudí. Do maturity mu ostá-
va 100 dní a ako jeden z najlepších 
žiakov s výbornými známkami má 
šancu dostať sa na najprestížnej-
šiu univerzitu. Séria ponižujúcich 
situácií, v ktorých figuruje Domi-
nikov spolužiak, sa jeho svet začí-
na rúcať. Sleduje komentáre, ktoré 
o ňom šíria jeho rovesníci na soci-
álnych sieťach a doženie ho to tak 
ďaleko, že sa už nechce vrátiť do 
školy a uzatvára sa do virtuálne-
ho sveta.

IDE LEN O SEX - 20. - 22. apríl 
(pia – ne), 19.00, 2,20 €, titulky, MN-12. 
Americká komédia. Jamie, ktorá vy-
hľadáva v New Yorku schopných za-
mestnancov, presvedčí potenciálne-
ho adepta Dylana, aby opustil svoje 
zamestnanie v San Franciscu a pri-
jal prácu v New Yorku. Aj napriek 
tomu, že sa navzájom priťahujú, si 
obaja uvedomujú, že sú presne takí 
istí ako ich partneri, od ktorých zo 
vzťahov utekajú. A tak sa rozhodnú, 
že sa stanú priateľmi a možno aj nie-
čo viac. Je to perfektná dohoda – veď 
čo, ide len o sex až pokiaľ nezistia, že 
mať s niekým „len sex“ bez akých-
koľvek pravidiel sa nedá.

LOVCI DRAKOV - 21. - 22. 
apríl (so, ne), 17.00, 2 €, dabing, MP. 
Francúzsko/ Nemecko. Animo-
vaná rozprávka. Pripravte sa na 
prieskum ostrovov, kde nebezpe-
čenstvo číha za každým rohom, 
na zoznámenie sa s najstatočnej-
šími hrdinami sveta a na najrých-

lejší beh svojho života. Ten bude-
te nevyhnutne potrebovať, keď sa 
na vás pohrnú draci z oboch strán 
Veľkej západnej steny! Títo dra-
ci môžu byť väčší než ostrov alebo 
úplne maličký - chrlia alebo prska-
jú oheň, lietajú alebo sa plazia, sú 
skrátka všade a každý je iný.

OUTSIDER - 23. apríl (po), 
19.00, 2 €/1,50 €, titulky, MN-12, 
FILMOVÝ KLUB. Dánsko/Island, 
smutná komédia. Nekonvenčná 
komédia o Danielovi, ľahko nezod-
povednom grafiťákovi, ktorý sa 
jedného dňa zaľúbi do Franc, rov-
nako zmätenej dievčiny, ako je on 
sám. Outsider je film o láske pre 
šťastne zaľúbených, nešťastne za-
ľúbených i pre tých čo zaľúbení 
nie sú.

PREBUDÍM SA VČERA - 24. 
- 25. apríl (ut, st), 19.00, 2,30 €, čes-
ké znenie, MN-12. Česká sci-fi ko-
média. Nová česká komédia zo štu-
dentského prostredia o ceste za štu-
dentskou láskou do hlbín nedávnej 
minulosti. Sympatický štyridsiat-
nik Petr dostane úžasnú šancu vrá-
tiť sa na chvíľu do svojich študent-
ských čias, do júna 1989. Komické 
situácie i vážnejšie konflikty rieši 
s vtipom, nadhľadom i mladíckou 
drzosťou. Výborná zábava, energia 
mladosti, študentská recesia. Ori-
ginálna spomienka na dobu spred 
nežnej revolúcie. Skvelý príbeh, ne-
všedná milostná zápletka a celkom 
nečakaná pointa.

Výstavná sieň BARÓNKA 
Hlavné námestie 46

Kamil KOZUB – výber 
z tvorby (kresby-maľby)
Výstava je sprístupnená  

do 5. mája 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
Výstava je sprístupnená  

do 27. apríla 2012. 

Výstava je inštalovaná vo Výstavnej 
sieni BARÓNKA, na Hlavnom námes-
tí 46.

Kamil Kozub je predstaviteľom mladej 
generácie súčasných výtvarníkov pôso-
biacich na východnom Slovensku. Pochá-
dza z Podolínca, pracuje v Kežmarku. Je-
ho výtvarný prejav profilovalo štúdium na 
VŠVU v Bratislave. 

Vo svojej tvorbe zostáva verný klasické-
mu výtvarnému prejavu a to maľbe. Jeho 
tvorba je príznačná expresívnym rukopi-
som a širokospektrálnym koloritom, ktorý 
na veľkých plochách pôsobí strhujúco. Ši-
roký tematický záber ho nedovoľuje zaška-
tuľkovať do jednoznačných okruhov. Cez 
krajinu, portrétnu tvorbu, figurálne kom-
pozície preniká až k abstrakcii. Má za se-
bou už 6 samostatných výstav (Bratislava, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice, Micha-
lovce, Rimavská Sobota)  a niekoľko spo-
ločných. 

Jeho siedmu samostatnú výstavu, inšta-
lovanú vo Výstavnej sieni Barónka, môžete 
navštíviť do 2. mája 2012.

Mgr. Gabriela Kantorková

VÝBER Z TVORBY KAMILA KOZUBA
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V Galérii u anjela vysta-
vuje rakúska autorka s česko-
slovenskými koreňmi výber 
zo svojej litografickej tvor-
by. Spojenie ženského aktu s 
motívom prírody vytvára ne-
zvyčajné poetické posolstvo. 
Zobrazuje to čo podmieňu-
je človeka od pradávna, pu-
to človeka a prírody v neustá-
lom kolobehu plynutia času. 
Aj keď sú jej diela rozčlenené 
do jednotlivých ročných ob-
dobí, spolu s nimi vtrhla do 
Galérie JAR. Nezadržateľne a 
bezprostredne, veď práve jar 
znamená začiatok všetkého 
nového, začiatok života. Defi-
lujú pred nami dokonalé žen-
ské krivky, tajuplné, záhadné,  
pripomínajúce víly a iné báj-
ne bytosti lesov a lúk.  Sno-
vý a imaginárny svet obrazov 
autorky neútočí na diváka šo-
kujúcimi výstrelkami. Nao-
pak – tíši, upokojuje, vyzýva 
k tichej kontemplácií, pozoro-
vaniu nevideného, k cíteniu.

Krehkosť a subtílnosť ná-
metu dokonale vyjadruje tech-
nikou litografie (maľba na ka-
meň) a akvarelom. Redukova-
ná farebnosť a jemné tlmené 
farby pôsobia na diváka upo-
kojujúco. To čo najviac definu-
je jej tvorbu, vyjadruje takto: 
„Moje obrazy nechcú byť static-
ké, naopak: majú skrytú dynami-
ku rôznych významov potvrdzo-
vať ambivalentnosť pocitov a zá-
žitkov, nakoniec aj ambivalentnosť 
života samého, jeho plynutie medzi 
začiatkom a koncom...

Nositeľom týchto stavov a de-
jov, často protichodných, je pre 
mňa žena, ženský akt, telo, vy-
stavené v celej svojej nahote pô-
sobeniu vonkajších síl, ktoré v ci-
toch vyvolávajú, duša reflektuje 
a prežíva. Nálady, v ktorých nie-
je súhlas, ironické, profánne, ta-
juplné, ukazujúce smer aj metú-
ci.

Takmer vždy je tento symbol 
svetom oslovovanej, napádanej i 
vyzývanej a niekedy trýznenej du-

Pozvánka do galérie Dagmar Mezricky absol-
vovala počas svojej kariéry 
viac ako 60 vlastných a 30 
kolektívnych výstav v Ra-
kúsku, Holandsku, Lichten-
štajnsku,Nemecku, Švajčiar-
sku, Veľkej Británií a USA. 
Jej diela sú zastúpené v pre-
stížnych súkromných aj ve-
rejných zbierkach, okrem 
iného aj v Dolnorakúskom 
zemskom múzeu a Grafic-
kom kabinete Albertina vo 
Viedni.

Výstava potrvá v Galérii u 
anjela do 17. 5. 2012.           GA

še, obklopený symbolmi prírody, 
ktorá je základom, podmienkou aj 
zdrojom ľudského bytia. Chápem 
tento vzťah aj ako prežívanie viery, 
lebo pre mňa v prírodnom súcne je 
prítomný vždy ich Tvorca. Preží-
vanie všetkých posolstiev sveta je 
teda pre dušu zároveň rozhovorom 
so Stvoriteľom. Tento stály rozho-
vor však nevedie ku stotožneniu, 
preto vo výraze aktu sa dá vycítiť 
aj nikdy nenaplnená túžba. Túžba 
je tiež výzvou sebe samému nájsť 
cestu k počiatkom...“

Dňa 31. 3. 2012 patrila 
opäť po roku koncertná sála 
ZUŠ Antona Cígera v Kež-
marku mladým talentom v 
hre na violončelo. Tento ju-
bilejný 10.  ročník poctilo 
svojou účasťou 21 žiakov v 
sólovej hre a 4 komorné sú-
bory. Do poroty aj v tomto 
roku zasadol hudobný skla-
dateľ Milan Novák, riaditeľ 
ZUŠ v Bochnie a zároveň pe-
dagóg hry na violončelo pán 
K. M. Krawczyk, bývalý ab-
solvent a žiak pána Júliusa 
Mehlyho (zakladateľa viol. 
Súťaže), víťaz súťaže v roku 
2004 Gregor Regeš, pedagó-
govia Jana Sivuľková a Ľu-
bomír Husár.

V tomto ročníku repre-
zentovali „našu“ ZUŠ žia-
ci Adamko Madeja a Sebasti-
án Fuksa, pod pedagogickým 
vedením pani 
uč. Majky Ra-
dušovskej. V só-
lovej hre Adam 
Madeja (I. Kat. 
– 2. miesto), v  
komornej hre 
získalo violon-
čelové duo 3. 
miesto.

„Cenu Mila-
na Nováka“ zís-
kala v štvrtej 
kategórii Domi-
nika Kalafuto-
vá zo Spišskej 
Novej Vsi a ab-
solútnym víťa-
zom súťaže sa 
stal Filip Ha-
lečka – súťažia-
ci vo štvrtej ka-

tegórii, žiak ZUŠ J. Fabiniho v 
Spišskej Novej Vsi. 

Touto cestou sa chceme 
poďakovať sponzorom, bez 
ktorých by nebolo možné sú-
ťaž uskutočniť. Jánovi Rus-
načikovi a firme Rytmus za 
hodnotné ceny a hlavnú cenu 
pre absolútneho víťaza – nové 
violončelo. Mestu Kežmarok,  
Erichovi Abtovi – Colour mu-
sic a pánovi PhDr. Štefanovi 
Kuffovi – poslancovi NR SR.

Veríme, že o rok bude v na-
šich silách uskutočniť  11. roč-
ník tejto súťaže a podporiť 
tvorivosť a nadanie mladých 
talentov z celého Slovenska. 
Ďakujeme všetkým žiakom 
a pedagógom, ktorí  prišli a 
obohatili túto súťaž svojim 
talentom a radosťou z hry na 
violončelo. 

Zuzana Madejová

Jubilejný „Mladý 
violončelista Slovenska“
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Už po trinástykrát sa stre-
tli študenti stredných odbor-
ných škôl na tomto unikát-
nom podujatí, aby predstavi-
li svoje vedomosti a zručnos-
ti o mlieku – o dokonalom 
a najprirodzenejšom nápoji 
a tiež surovine pre výrobu ši-
rokého sortimentu mliečnych 
výrobkov. Je nespochybniteľ-
né, že mlieko a mliečne vý-
robky majú ústredné posta-
venie v správnej výžive sú-
časného moderného človeka. 
Okrem toho, že sa vyznačujú 
typickými chuťovými vlast-
nosťami, originálnym a vy-
váženým zložením, obsahujú 
aj široké spektrum esenciál-
nych zložiek, nevyhnutných 
z hľadiska správnej a preven-
tívnej výživy a najmä vynika-
júcu kombináciu vitamínov a 

Kráľovná a korunný princ v celoslovenskej súťaži o mlieku sú z Kežmarku
Historická dvojpodlažná štvorkrídlová  budova kaštieľa 

v Pruskom s arkádovým nádvorím na Považí, sídlo strednej 
odbornej školy, ktorá bola poverená ŠIOV organizovaním 
celoslovenského kola súťaže o mlieku Mladý ekofarmár, sa 
stala svedkom historického úspechu kežmarského poľno-
hospodárskeho školstva. Medzi tridsiatkou súťažiacich z ce-
lého Slovenska a Rumunska sa v prvej desiatke umiestnili 
štyria študenti Strednej odbornej školy, Kušnierska brána 
349/2. Jedinečnosť tohto úspechu študenti vyšperkovali ešte 
aj obsadením prvých dvoch  miest v celkovom poradí.
minerálnych látok, ktorá ne-
má obdobu v žiadnej inej po-
travine.

Cieľom tejto súťaže je roz-
víjať tvorivé odborno-teore-
tické vedomosti budúcich ab-
solventov o zložení, získavaní 
a spracovaní mlieka a prak-
tické zručnosti v štyroch sú-
ťažných disciplínach. Prvú 
časť tvoril 30-minútový ve-
domostný test, pozostávajú-
ci z tridsiatich otázok, kto-

zručností pri dojení dojacim 
strojom a dodržiavania zá-
sad hygienického programu 
získavania mlieka. Študen-
ti si ale svoju kravu nemohli 
vybrať. Odborná komisia im 
ich prideľovala postupne, 
ako dojnice prichádzali do 
zariadení určených na doje-
nie mliek.a V tejto časti sú-
ťaže nezvíťazil ten, kto na-
dojil najviac mlieka. Body sa 
získavali za prípravu dojni-
ce a dojacieho zariadenia a 
správny postup vo všetkých 
fázach.

Víťazkou dvojdňovej sú-
ťaže a skutočnou kráľovnou 
spomedzi 30 súťažiacich z ce-
lého Slovenska, ale aj z Ru-
munska, sa stala Stela Olejá-
rová, študentka veterinárne-
ho zdravotníctva a hygieny 
zo Strednej odbornej školy v 
Kežmarku. Len poldruhabo-
du za ňou skončil jej konško-
lák, študent štvrtého ročníka 
agropodnikania Pavol Ober-
la. Ani ďalší dvaja ich spolu-
žiaci sa nemuseli za svoj vý-
kon hanbiť – Janko Bulava 
obsadil 7. miesto a Kristína 
Ženčuchová uzatvárala prvú 
desiatku.

Pre Kežmarčanov sa vy-
hlásenie výsledkov súťaže 
nieslo v slávnostnom duchu. 
Veď kráľovnú a zároveň ko-
runného princa v jednom roč-
níku tejto súťaže nemá žiadna 
škola na Slovensku. S úspe-
chom sa však spája aj závä-
zok. Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania ako finančný 
a metodický garant poveril 
Strednú odbornú školu, Kuš-
nierska brána 349/2 Kežma-
rok organizovaním 14. roční-
ka tejto súťaže. 

Mgr. Ján Angelovič

Spojenie keramiky a lieči-
vých bylín  prilákalo záujem-
cov o unikátne detské práce 
dňa 30. marca 2012 do  Galé-
rie u anjela v Kežmarku. Tu 
sa dražili jedinečné črepní-
ky z keramiky v tvare spoje-
ných „krabičiek“ vysadených 
zeleňou,  ktoré vytvorili de-
ti s mentálnym postihnutím 
počas stretnutí keramického 
krúžku a tvorivých dielní v 
ŠZŠ v Spišskej Belej. Krúžok 
bol vedený pedagógmi a ke-
ramikárom Petrom Smikom. 
Bylinky plné rodiacej sa sily, 
či mágie pomohol vypestovať 
skúsený záhradník. 

Emócie, vysoké sumy za 
dražené predmety a potlesk 
uznania sa ozýval galériou 
a potešil predsedníčku OZ 
Zlatá rybka (riaditeľku ŠZŠ) 
PaedDr. Renátu Smoroňo-

vú, pretože práve tam získa-
né finančné prostriedky po-
putujú. Konečná vydražená 
suma bola 3 310 € a bude slú-
žiť na napĺňanie cieľa OZ Zla-
tá rybka – plniť želania a po-
máhať deťom s mentálnym a 
kombinovaným postihnutím, 
minoritnej rómskej populácii 
a sociálne slabým a odkáza-
ným. OZ Zlatá rybka už nie-
koľko rokov úspešne realizu-
je projekty, pri ktorých si deti 
mohli vychutnať jazdenie na 
koníkoch, stretnutia so psí-
kom Adel, či hry a relax so 
špeciálnymi pomôckami.

O dražbu bol veľký záujem 
u priateľov školy, sponzorov a 
podnikateľov. 

Všetkým, organizátorom 
aj zúčastneným, patrí veľké 
„ĎAKUJEME“.

PaedDr. Eva Selnekovičová

Život, sila a mágia v hline ukryté

rý bol dokonalou previerkou 
teoretických vedomostí súťa-
žiacich. 

V degustačných skúškách 
súťažiaci – degustátori ochut-
návali a vizuálne posudzo-
vali päť druhov mliečnych 
výrobkov a určovali, o ktorý 
mliečny výrobok ide. Súťažia-
cim komisia predložila krav-
ské, ovčie a kozie mlieko a 
vzorky plnotučného, polotuč-
ného a odstredeného mlieka. 
V tejto časti súťaže súťažia-
ci ešte stanovovali senzorické 
vlastnosti surového kravské-
ho mlieka, či je mlieko kva-
litné, alebo je narušené, na-
pr. maštaľnou vôňou, zvod-
nením či krmivom. a násled-
ne  zatriedili ho podľa znakov 
kvality. 

V chemickom laboratóriu 
pri laboratórnych skúškach 
surového kravského mlie-
ka sa určovala správna mer-
ná hmotnosť mlieka, stano-
vovala kyslosť mlieka titrač-
nou metódou a N–testom sa 
dokazovali produkty zápalu 
vemena v mlieku. Na základe 
reakcie mlieka s chemikália-
mi rozlišovali, či mlieko po-
chádza od chorej, alebo zdra-
vej kravy

Záverečná časť, praktic-
ká, prebiehala v skorých ran-
ných hodinách v dojárni na 
farme v Bohuniciach, kde 
boli súťažiaci hodnotení zo 
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Využite zľavový kupón  
na nákup u nás! KUP

ÓNZľava ?? % z nákupu po 
predložení tohto kupónu

Prijmeme obchodného zástupcu na ŽL

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie umiera vo svete 
ročne na následky fajčenia asi 5 miliónov ľudí. Fajčenie tabaku 
sa významnou mierou sa podieľa na úmrtnosti a chorobnos-
ti a s tým súvisiacou stratou kvality života populácie, je aj jed-
noznačným faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na vzniku kar-
diovaskulárnych a nádorových ochorení a poškodzuje všetky 
systémy ľudského organizmu.

Našim záujmom je prispievať k zlepšeniu týchto štatistík, 
znižovaním počtu fajčiarov u nás a predchádzať experimen-
toveniu s totou drogou u mládeže. To sa deje okrem legislatív-
nych, daňových opatrení aj realizáciou programov a akcií, kto-
ré majú pozitívne vplývať na fajčiarov a podporovať ich v ich 
rozhodnutí skončiť s fajčením.

Pre všetkých fajčiarov je tu zaujímavá možnosť skoncovať 
v čase od 1. mája do 31. mája 2012 so svojou závislosťou. Úrad 
verejného zdravotníctva spolu s Ministerstvom zdravotníctva 
každý druhý rok vyhlasujú súťaž „Prestaň a vyhraj“ 2012. 

Prestaň a vyhraj – Quit and Win je najrozšírenejšie poduja-
tie na podporu nefajčenia metódou, ktorá sa osvedčila v naj-
rôznejších kultúrach sveta. Zmyslom súťaže je osloviť čo naj-
väčšie množstvo fajčiarov nad 18 rokov, aby sa zamysleli nad 
škodlivými dôsledkami fajčenia na ich zdravotný stav a moti-
vovať ich k zmene životného štýlu a podpore nefajčenia. Ponú-
ka fajčiarom možnosť zapojiť sa do súťaže a získať cenu a pri-
tom urobiť niečo pre svoje zdravie,  ale aj pre zdravie svojich 
rodinných príslušníkov a okolia. Zúčastniť sa súťaže znamená 
zrieknuť sa tabakových výrobkov na jeden mesiac. Po mesiaci 
sa hodnotí iba vylosovaný účastník, ktorý sa podrobí vyšetre-
niu (odber moča).

V roku 2010 sa do celosvetovej súťaže Prestaň a Vyhraj za-
pojilo na Slovensku 503 súťažiacich z toho 280 mužov (56%) 
a 223 žien (44%) zo žien bolo 140 matiek (62,7%). Motiváciou 
k prihlasovaniu do súťaže, okrem zdravotného prospechu, je 
i možnosť získať zaujímavé a hodnotné ceny. Medzi dôležité 
motivačné nástroje patrí aj udeľovanie cien pre vyžrebovaných 
účastníkov súťaže, ktorí počas obdobia jedného mesiaca pre-
stali fajčiť. 

Pravidlá súťaže  „Prestaň a Vyhraj” 2012
• Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od  1. má-

ja  do  31. mája 2012
• Vek najmenej 18 rokov
• Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do  30. apríla  

2012, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia e-
-mailu

• Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým pís-
mom

• Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať 
tabakové výrobky získava možnosť byť vyžrebovaný ako vý-
herca jednej z možných cien (regionálna, národná).

• Výhercovia národnej a regionálnej ceny budú vyžrebova-
ní spomedzi prihlásených zo Slovenska. Miera úspešnosti sú-
ťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka o jeden rok.

Prihlášku zašlite do 30. apríla 2012 na adresu:
Súťaž „Prestaň a Vyhraj“ 2012

Regionálny úrad verejného
Zdravotníctva so sídlom v Poprade

Podpora zdravia
Zdravotnícka 3
058 97 Poprad

informácie na tel. č. 052/712 56 04, 712 58 29 v pracovných 
dňoch od 8.00 – 15.00 hod.

e-mail: pp.podpora@uvzsr.sk alebo na UVZ SR Bratislava  
lubica.majtanova@uvzsr.sk

Súťaž „Prestaň a Vyhraj“ 2012



12 KEŽMAROK 7/2012MOZAIKA

Medzinárodné päťdňo-
vé stretnutie slúži k zozná-
meniu s rôznymi kultúrami 
a kulinárskymi osobitosťami, 
k rozvíjaniu komunikácie a 
nadviazaniu nových priateľ-
stiev medzi študentmi stred-
ných škôl. Celé toto gastro-
nomické podujatie za účasti 
piatich škôl z Nemecka, Čes-
ka, Poľska a Slovenska vyvr-
cholilo záverečnou súťažou. 
Úlohou súťažného družstva 
bolo v časovom limite 60 mi-

„Rozvoj prírodného a kul-
túrneho turizmu v slovensko 
– poľskom pohraničí“, kto-
rú usporiada Podhalańska 
Państwowa Wyźsza Szko-
la Zawodowa v Novom Tar-
gu v Poľsku ako súčasť pro-
jektu spolufinancovaného 
EÚ v spolupráci s Euroregió-
nom  Tatry  v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľ-
ska a Slovenska 2007 – 2013.

Konferencia sa bude ko-
nať v Novom Targu v dňoch 
18. – 20. 4. 2012. V bohatom 
programe vedeckej konferen-
cie vystúpi 24 renomovaných 
odborníkov z Poľska a zo Slo-
venska, napríklad pedagó-
govia z Jagellonskej univer-
zity,  Banícko – hutníckej ak-
démie, Politechniky v Krako-
ve, zo slovenskej strany Ing. 
Marta Machurková z Mi-

nisterstva hospodárstva SR, 
Doc. Ing. Jana Piteková, PhD. 
Z Univerzity Mateja Bela, 
Mgr. Erika Cintuľová, ria-
diteľka Múzea v Kežmarku, 
Ing. Pavol Majko a Ing. Pa-
vel Ballo z TANAP-u a mnohí 
ďalší odborníci z praxe. 

Žiaci a učitelia našej školy 
sa aktívne zapoja do worksho-
pu spolu s poľskými študent-
mi z Inštitútu rekreácie a turis-
tiky v Novom Targu, zúčastnia 
sa na konferencii a absolvujú 
okružnú jazdu po naplánova-
nej trase prírodných a kultúr-
nych zaujímavostí slovensko - 
poľského pohraničia.

Táto zaujímavá akcia obo-
hatí odborné vzdelávanie na-
šich žiakov, prinesie nové po-
znatky a nové kontakty.
Mgr. Katarína Stankovičová,  

riaditeľa školy

Medzinárodný gastronomický triumf na Kušniersku
S víťaznou trofejou sa vrátilo štvorčlenné družstvo štu-

dentiek z SOŠ Kušnierska brána Kežmarok z 5. ročníka me-
dzinárodnej súťaže v poľskom Krakove - Międzynarodowy 
Konkurs Gastronomiczny „Gotowanie bez granic - 2012“.

rivú invenciu a nápaditosť pri 
príprave slávnostnej tabule.

Výbornú atmosféru spre-
vádzala všadeprítomná ne-
falšovaná pohostinnosť poľ-
ských organizátorov a aj 
všetky sprievodné podujatia 
– návšteva historického cen-
tra Krakova a Wawelu – krá-
ľovského zámku a katedrály, 
kde bolo korunovaných mno-
ho poľských kráľov, návšteva 
soľnej bane vo Wieliczke, ex-
kurzia do luxusného hotela 
v Krakove, návšteva aquapar-
ku a mnohé ďalšie zaujímavé 
akcie.

„Naše dievčatá skutočne prí-
kladne reprezentovali školu 
a taktiež mesto Kežmarok a aj 
napriek pochopiteľnej počiatoč-
nej tréme, ukázali kus kulinár-
skeho umenia, nápaditosť a ori-
ginalitu tak pri príprave jedla 
ako aj pri koncipovaní a realizá-
cii slávnostnej tabule,“ s hrdos-
ťou a usmiatymi očami hod-
notí pekný medzinárodný 
úspech Bc. Jana Regitková, 
ktorá spolu s Vierou Huda-
čekovou dievčatá pripravo-
vali a sprevádzali. „Dievča-
tá si nemajú čas ani vydýchnuť, 

Príprava na medzinárodnú 
vedeckú konferenciu

Žiaci a učitelia Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kež-
marku sa zodpovedne pripravujú  na medzinárodnú  vedec-
kú  konferenciu.

Všetci milovníci jarnej prí-
rody sa môžu tešiť na ďalšie 
pokračovanie obľúbených te-
matických zájazdov v rámci 
projektu Tatranské víkendy 
s rodinou. Na utorok 1. má-
ja je pripravený autobusový 
zájazd a prechod Levočský-
mi vrchmi. Peší pre-
chod povedie zo Zaľu-
bice cez Ruskinovce do 
Levočských Kúpeľov. 
Kompletná autobusová 
doprava je zabezpeče-
ná z Kežmarku do Za-
ľubice a z Levočských 
Kúpeľov do Kežmarku. 
Vzhľadom na obme-
dzenú kapacitu- odpo-
rúčame záujemcom re-
gistrovať sa e-mailom: 
info@coollangaa.sk ale-
bo telefonicky 0904/89 
02 98. Odchod autobu-
su je o 9.00 hod. (parko-
visko pri novom futba-
lovom štadióne v Kež-

Tatranské víkendy s rodinou 
v Levočských vrchoch

marku). Cena zájazdu: 5,50 € 
a 4 € pre osoby nad 60 rokov. 
Zájazd sa bude konať za kaž-
dého počasia a je vhodný pre 
všetky vekové kategórie. Bli-
žie informácie: www.coollan-
gaa.sk.

Pavol Kulanga

nút pripraviť regionálnu ale-
bo národnú špecialitu pre 
8 osôb. Kežmarské študent-
ky učebného odboru kuchár 
– cukrár Lucia Kubašovská 
a Zuzana Gálliková pripravi-
li tatranské bravčové medai-
lóniky v kabáte z údenej sla-
niny, so zamagurskou bryn-
dzovou štrúdľou na listovom 
špenáte s cesnakom. Úlohou 
druhej dvojice – Katarína Bu-
dzáková a Františka Palenčá-
rová – bolo pripraviť prezen-
táciu školy a regiónu. Súčas-
ťou prezentácie bola aj prí-
prava slávnostnej tabule pre 6 
osôb v jarnom štýle.

Päťčlenná medzinárod-
ná jury pod vedením reno-
movaného šéfkuchára p. Sta-
nislawa Chuchrzaka prisú-
dila celkové prvenstvo sú-
ťažnému družstvu zo SOŠ 
z Kušnierskej ulice v Kežmar-
ku, oceniac originalitu recep-
túry, vychádzajúcu z regio-
nálnych prvkov, gastronomic-
ký fortieľ súťažiacich a aj tvo-

pokračuje ich odborná majster-
ka, pretože krátko po Veľkej no-
ci ich čaká ďalšia skúška ohňom. 
Na jarnej gastronomickej výsta-
ve Tatranský kuchár 2012 v ho-
teli Grand v Starom Smokovci, 
chcú v kategórii „junior“ recep-
tom na plnené zapekané kuracie 
prsia s kozím syrom , rozmaríno-
vými zemiakmi a pestrou resto-
vanou zeleninou dokázať, že aj 
keď tento odbor nemá dlhú tradí-
ciu na tejto škole, pripravuje sku-
točne zdatných a medzinárodne 
rovnocenných odborníkov v ob-
lasti kulinárie.“

Bc. Jana Regitková, 
Mgr. Ján Angelovič
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PREDAJ 
Výhodne predám práčku GO-

RENJE, vo výbornom stave. Súrne. 
Tel. 0915 36 63 25. P-22/12

Predám štvorradličný 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

Predám sadbové zemiaky Vio-
la. Cena 25 Eur za 100 kg. Tel.: 0911/ 
57 93 85.  T-5/12

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

INÉ
Prenajmem priestory na podni-

kanie, blízko centra. tel. 0903 448 462.

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

www.atrakcie.in.                P-21/12
Psí salón, strihanie psíkov 8 €, 

Kežmarok. Objednávky na tel. čísle: 
0908 254 427.

BYTY, DOMY
Ponúkam na dlhodobý aj krátko-

dobý prenájom apartmány, izby v no-
vovybudovanom penzióne vo Veľkej 
Lomnici 0907 182 567.

Prenájmem 1-izbový byt v Kež-
marku. Tel. 0918 341 722.

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.

Dlhodobo prenajmem penzión vo 
Vrbove. Tel. 0903 90 92 09.  P-20/12

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

Ponúkam na predaj rodinný dom 

Mestská polícia 
Kežmarok ponúka  

v mesiaci  
apríl 2012  
50 % zľavu 
napájacieho 

poplatku na PCO 
(pult centralizovanej 

ochrany).

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... 

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 1-izbový byt na Možiar-
skej ulici, v pôvodnom stave. Cena 24 
000 eur. Tel. 0903 62 05 72.  P-21/12

Dám záhradu do užívania za 
riadne obrábanie. Tel. 0911 73 45 00. 

P-23/12 
Ponúkam na predaj 2-izbový byt 

v Kežmarku, sídlisko horný Juh. Cel-
ková plocha bytu je 58 m2. Nachádza 
sa na 5. poschodí 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

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 4.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 6.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 7.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 8.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 9.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 10.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 11.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 12.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 13.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 14.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 15.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 16.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 18.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 17.

Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného
zberu komunálneho odpadu v Kežmarku

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

časť 5.

V januári sme 
si pripomenu-
li 4. výročie úmr-
tia nášho otecka 
a deduška Jozefa 
HUTKU a 2. aprí-
la smutné 2. výro-
čie úmrtia našej 
drahej mamky a 
babičky ANGELY 

HUTKOVEJ.
Venujte im spolu s nami tichú 

spomienku. Ďakujeme.
Spomínajú dcéra Iveta, bra-

tia Vladislav a Jozef s rodina-
mi.

Dňa 14. mar-
ca 2012 sme sa 
rozlúčili s našou 
milovanou ma-
mičkou Máriou  
TOMŠEJOVOU. 

Aj touto cestou sa chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí ju prišli 
odprevadiť na poslednej ceste a 
tak nám prejavili svoju sústrasť. 

Dcéry s rodinami

Úprimne ďakujeme kolektívu 
interného oddelenia NsP Kežma-
rok a osobitne MUDr. Pješčákovi a 
MUDr. Brijovi za odborný prístup 
a starostlivosť o našu mamičku 
Máriu Tomšejovú počas hospita-
lizácie na ich oddelení. Taktiež vy-
slovujeme vďaku MUDr. Imricho-
vej za zodpovednú a láskavu sta-
rostlivosť počas jej dlhodovej lieč-
by. Dcéry s rodinami

Červený kríž 
organizuje kurzy 

Slovenský Červený kríž ÚzS Poprad 
znížil cenu „Kurzu Opatrovania“ s cu-
dzojazyčným osvedčením, platným v ce-
lom svete. Ďalej organizujeme kurzy 
pre masérov a kurzy prvej pomoci nie-
len pre autoškoly. Informácie na tel. č.  
772 22 04.                                                      SČK

CK LOMNICA TOUR
VAŠA DOVOLENKA PRI MORI

WWW.LOMNICA-TOUR.SK
TEL.: 052/456 13 86, 456 12 74

JADRANSKÁ RIVIÉRA, BIOGRADSKÁ 
RIVIÉRA A MAKARSKÁ RIVIÉRA
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Záverečným kolom sa 
skončili stolnotenisové ligy. 
Z tretej, aj zo štvrtej zostupu-
jú kežmarské družstvá.

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

Kežmarok - TJ Javorinka 
Levoča A 10:8 (Vojtička a Iš-
tok po 3,5, Mat. Harabin 2, 
Bachleda 1 - Jinda 3,5, J. Se-
man a Hanisko po 2, Antal 
0,5), TJ Severka Kežmarok 
B - TJ Severka Kežmarok 
A 6:12 (Kocúr a Pojedinec po 
3 - Hagara a Mikša po 3,5, Po-
tisk a Adam po 2,5)
1. Rožňava C  22  256:140  62
2. Spiš. Štiavnik  22  230:166  51
3. Spiš. Vlachy  22  221:175  50
4. Levoča A  22  224:172  49
5. Margecany B  22  215:181  46
6. Poprad  22  195:201  44
7. Severka KK A  22  194:202  44
8. Fortuna KK  22  187:209  40
9. Levoča B  22  179:217  38
10. Rožňava D  22  180:216  38
11. Severka KK B  22  173:223  36
12. Spiš. Štvrtok  22  122:274  30
4. liga mužov – Podtatranská

20. kolo: TJ Severka Kež-
marok C - TJ Severka Kež-
marok D 8:10 (Groman, Kvas-
ňák, O. Koša a Jankura po 2 
- A. Funket, J. Podolský, R. 
Vnenčák a J. Funket po 2,5) 

Humeník
1. Poprad-Veľká  22  242:154  58
2. Slovenská Ves B  22  237:159  54
3. Rakúsy  22  223:173  52
4. Severka KK C  22  218:178  50
5. St. Ľubovňa C  22  232:164  50
6. Spišské Bystré  22  197:199  45
7. Spiš. Stará Ves  22  205:191  45
8. Spiš. Štvrtok  22  209:187  44
9. Svit  22  204:192  39
10. Nová Lesná  22  193:203  39
11. Severka KK D  22  117:279  28
12. Poprad B  22    99:297  24

medzi mládežníkmi iba od 
januára a obsadili krásnu 11. 
priečku. Do finále sa s prehľa-
dom prebojovali hneď dva-
ja naši zástupcovia (a všetko 
Kežmarčania). Tiež iba od ja-
nuára medzi mládežníkmi a 
nádherné 3. miesto a bronzo-
vé medaily získali Branislav 
Šoltýs s Emíliou Scherfelovou 
(a to ich od striebra delila je-
diná známka!). V mládežníc-
kej kategórii však opäť kraľo-
vali naši hviezdni reprezen-
tanti Dušan Gruľa a Alexan-
dra Ksiažeková (na snímke). 
Víťaznú trofej nad hlavu dví-
hali hneď dvakrát. Štartovali 
totiž aj v kategórii Do 21 ro-
kov, kde títo sedemnásťroč-
ní športovci taktiež nenašli 
premožiteľov. Bol to pre nich 
už šiesty tohtoročný a celko-
vo pätnásty majstrovský titul 
v ich spoločnej tanečnej ka-
riére a zároveň ďalšie tohto-
ročné nominácie na majstrov-
stvá Európy a sveta. Dušan so 
Saškou sú skutočným kleno-
tom slovenskej tanečnej scé-
ny, veď pri šiestich majstrov-
ských štartoch v roku 2012 
získali 6 titulov majstrov Slo-
venska, čiže vyhrali všetko, 
na čo siahli. Bravó, bravó a eš-
te raz bravó!!! Toto Slovensko 
ešte nezažilo.

Najúspešnejšími taneč-
nými klubmi majstrovstiev 
sa stali: v počte majstrov-
ských titulov Interklub Bra-
tislava (2 zlaté medaily + zla-
to vo formáciách) a Tanečné 

centrum FORTUNA Poprad 
(2 zlaté medaily), v celko-
vom počte medailí domino-
valo grandiózne Tanečné cen-
trum FORTUNA Poprad (4 
medaily). Najúspešnejším ta-
nečným párom sa stali ne-
poraziteľní reprezentanti TC 
FORTUNA Poprad Dušan 
GRUĽA - Alexandra KSIAŽE-
KOVÁ, ktorí vyhrali kategó-
rie “Mládež” aj “Do 21 rokov” 
a odniesli si 2 zlaté medaily a 
zároveň 2 tituly majstrov Slo-
venska pre rok 2012. Víťazi sa 
zúčastnia majstrovstiev Euró-
py a majstrovstiev sveta, kde 
budú reprezentovať Sloven-
skú republiku. Zástupcovia 
TC FORTUNA budú z celko-
vých možných 18 majstrov-
stiev sveta a Európy v roku 
2012 štartovať až na 11-tich!!!       
                  Ing. Peter Pastorek

Najlepší aj vďaka Kežmarčanom!
Druhú marcovú sobotu 

privítal trnavský hotel Holi-
day Inn 131 najlepších taneč-
ných párov zo všetkých kútov 
Slovenska, ktoré si zmerali si-
ly na majstrovstvách Sloven-
skej republiky v tanečnom 
športe v záverečnej disciplí-
ne pre rok 2012 – v štandard-
ných tancoch. A svojimi vý-
konmi opäť potešili kežmar-
skí reprezentanti Tanečné-
ho centra FORTUNA Poprad, 
ktorí už tradične prezentovali 
skvelé tancovanie, za čo si od-
niesli niekoľko cenných me-
dailí, čím iba umocnili svoje 
niekoľkoročné kraľovanie na 
slovenskom tanečno-športo-
vom nebi.

V kategórii Juniori 1 naši 
najmladší reprezentanti Da-
niel Václav – Eva Modlová ob-
sadili 13. miesto. Najúspešnej-
šou kategóriou bola kategó-
ria Mládež. Do semifinále sa 
prebojovali Oliver Pavličko s 
Kristínou Bajusovou, ktorí sú 

Na Majstrovstvách Sloven-
ska mládeže 24. 3. 2012 vo Vi-
ničnom ušiel Ninke Kleino-
vej titul majsterky až v roz-
strele, keď jej súperka Baran-
ková z Bratislavy strelila šíp 
do deviatky o 1 cm bližšie k 
stredu, pritom Ninka kvalifi-
káciu vyhrala vo svojom naj-
lepšom tohtoročnom výsled-
ku 535 b. Za súťaž v SP si od-
niesla pohár taktiež za druhé 
miesto. Za to Tatiana Šoltýso-
vá svojím súperkám nedala 
žiadnu šancu ani v celoročnej 
súťaží Slovenského pohára a 
ani na M-SR. Martina Kobzu 
na ceste za ďalším triumfom 
zastavil až vo finále Baláž z 
L. Mikuláša, no v súťaži Slo-

Oprava
V novinách KEŽMAROK v 

č. 6/2012 som v rozhovore s tré-
nerom extraligových volejba-
listiek Jozefom Brédom omy-
lom uviedol nesprávny údaj, že 
hráčka MŠK Kežmarok Hrneko-
vá opustila družstvo kvôli ma-
terským povinnostiam. Nie je 
to pravda, pretože táto hráčka 
opustila družstvo kvôli tomu, 
že sa nevysporiadala s „cudzím 
prostredím“. Kvôli materským 
povinnostiam opustili družstvo 
hráčky Hanečáková a Vasková.

Hráčkam i trénerovi sa za 
chybu ospravedlňujem.

Humeník

Ninke Kleinovej ušiel titul len o centimeter
venského pohára si odniesol 
najcennejšiu trofej. V kategó-
rii chrobákov milo prekvapil 

Radovan Živický, keď v sú-
boji o bronz zdolal Hercega z 
Petržalky.                            VM
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Extraliga U 14
Posledným turnajom 

vo Vrútkach sa skončila ex-
traligová sezóna v kategórii 
U14. Kežmarskí hokejbalis-
ti na poslednom turnaji pre-
hrali obidva zápasy a z tre-
tieho miesta klesli na koneč-
né piate.

Výsledky regionálnych 
zástupcov: Spiš. Belá – Vrút-
ky 2:1, Podolínec – Bratislava 

Muži, I. liga 
Konečná tabuľka prvej li-

gy volejbalistov.
1. Vranov  36  99:30  89 
2. Stropkov  36  84:45  75 
3. Humenné B  36  69:63  56 
4. Revúca  36  62:76  49
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.

Giraltovce - Kežmarok 0:3 
(-18, -19, -18), 0:3 (-16, -12, -11). ph

Spoločná tabuľka žien, 
junioriek a kadetiek

1. Snina  28  84:0  84 
2. Sp. N. Ves  30  80:29  74
3. TU Košice  30  70:32  65 
4. Humenné 30  66:39  59 
5. Prešov  30  55:48  48
6. KOM Košice  28  55:45  46
7. Kežmarok  30  47:55  41 
8. Vranov  30  20:76  15 
9. Giraltovce  30  14:79  12
10. Michalovce  30    2:90  0 

Zápas Adama Bajusa v kumite do 52 kg, v ktorom vyhral 7:3.

Karatisti kežmarského klubu na súťaži Tatranskej únie.
Foto: archív MŠK KK Kežmarok

Do Rožňavy vycestova-
lo až 6 mladých karatistov 
MŠK Karate klub Kežmarok, 
pričom štyria z nich sa na ce-
lonárodnom podujatí pred-
stavilo prvýkrát. Najlepšie z 
nich si počínal Samuel Mati, 
ktorý v kategórii starších žia-
kov do 35 kg prehral boj o fi-
nále a nakoniec obsadil štvr-
té miesto. Podobne sa dari-
lo aj nováčikovi Matejovi Be-
lončákovi, ktorý si v kategórii 
mladších žiakov nad 32 kg 
vybojoval rovnako štvrté 
miesto.

Blízko k medailovému 
umiestneniu mali naši zve-
renci aj na Karate Zvolen cup 
2012, avšak skutočnou žatvou 
medailí sa pre mladých kara-
tistov stali Majstrovstvá Tat-
ranskej únie, ktoré sa konali v 
Starej Ľubovni 24. marca 2012. 
Tohto podujatia sa zúčastni-
lo sedem našich karatistov, 
ktorí si domov priviezli se-
dem medailových umiestne-

ní. Našim najmladším účast-
níkom bol Michal Mati, kto-
rý si vybojoval prvé miesto 
v kumite chlapcov do 24 kg a 
v súbornom cvičení kata ob-
sadil tretie miesto. V kategó-
rii mladších žiakov nad 32 kg 
si vynikajúce druhé miesto 
vybojoval Matej Belončák. V 
kategórii starší žiaci do 35 kg 
vybojoval Martin Bajus štvrté 
miesto. V kategórii mladších 
dorastencov do 45 kg obsadil 
prvé miesto Daniel Krempas-
ký a na treťom mieste skončil 
Dalibor Michalík. V kategó-
rii starších dorastencov do 
52 kg si prvé miesto vybojo-
val Adam Bajus, na druhom 
mieste skončil Pavol Grich, 
takže kežmarskí karatisti ma-
jú troch majstrov, dvoch vice-
majstrov a dve tretie miesta. 
Všetci medailisti si zabezpe-
čili i postup na majstrovstvá 
Slovenska v karate, ktoré sa 
uskutočnia v Trenčíne. 

Božoň, Humeník

Úspešní kežmarskí karatisti
Za účasti až 389 pretekárov z 52 klubov Slovenska a 18. 2. 

2012 sa v Rožňave uskutočnilo prvé kolo Slovenského pohá-
ra detí a žiakov v karate.

Kežmarskí futbalisti odo-
hrali v IV. lige skupine Se-
ver, v ostatných dvoch týž-
dňoch, iba jeden zápas, pre-
tože stretnutie v Medzilabor-
ciach odložili na 18. apríla  
2012.                                        (ph) 

Kežmarok – Kračúnovce  
3:2 (2:1)

Góly Kežmarku: Bednar-
čík, Regitko, Sluka.
1. Vysoké Tatry     20    47:16    45

2. Ľubotice     20    40:13    41
3. Plavnica     20    42:14    39
4. Jasenov     20    39:26    39
5. Medzilaborce     19    53:33    36
6. Hanušovce     20    28:24    35
7. D. Klčovo     20    29:30    32
8. Fintice     20    43:28    31
9. Kľušov     20    20:20    29
10. Kežmarok     19    23:25    26
11. Kendice     20    30:36    24
12. Pakostov     20    30:36    24
13. Kračúnovce     20    31:39    23
14. Breznica     20    17:50    16
15. Levoča     20    25:46    13
16. Bystré     20    10:71      1

2:3, Bratislava – MŠK Worms 
Kežmarok 3:2 (Hájek, Kanto-
rek), Vrútky – Podolínec 9:1, 
Pov. Bystrica – Podolínec 1:13, 
Kežmarok – Spiš. Belá 3:5 
(Kantorek 2, Repel).

Humeník
Konečná tabuľka  
Extraligy U 14

1. Martin  12  71:17  21
2. Vrútky  12  71:16  19
3. Spišská Belá  12  44: 30  14
4. Bratislava  12  54: 43  12
5. Kežmarok  12  47: 30  11  
6. Podolínec  12  36:37      7  
7. Pov. Bystrica  12    6:156      0

muži – 2. liga, sk. východ
V ostatnom kole druhej li-

gy mužov sa v Levoči odohra-
lo spišské derby medzi domá-
cim BK SO Levoča a BK MŠK 
Kežmarok. Domáci boli favo-
ritom zápasu, čo aj potvrdili 
na ihrisku. Od začiatku vyu-
žívali výškovú prevahu, robi-
li menej chýb v obrane. Hos-
tia z Kežmarku sa na odpor 

veľmi nezmohli, akotak hrali 
vyrovnane len v tretej štvrti-
ne, čo na úspešnejší výsledok 
nestačilo. 

BK Slovenský orol Levoča 
– BK MŠK Kežmarok 97:58.

kadeti, Východoslov. pohár
Kadeti predohrali pred 

veľkonočnými sviatkami zá-
pasy v Košiciach, kde proti 
prvému celku tabuľky nemali 
veľa šancí na úspech.

TYDAM Košice – Kežma-
rok 107:43 a 119:48.         (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

2. liga, sk. východ muži športová hala 14. 2., 14.00 h Kežmarok – Humenné

medzinárodné stretnutie old-boys športová hala 14. 2., 17.00 h Kežmarok – Gorlice (POL)

VsRM st.minižiaci športová hala 21. 2., od 11.00 h Kežmarok – Michalovce

Východoslov. pohár kadeti športová hala 21. 2., od 15.00 h Kežmarok – Levoča

Futbal IV. liga, sk. sever muži futbalový štadión 14. 4., 15.30 h Kežmarok – Kľušov

Hokejbal
extraliga – play-off seniori hokejbalový štadión 21. 4., 13.00 h Kežmarok – LG Bratislava

extraliga – play-off seniori hokejbalový štadión 22. 4., 11.00 h Kežmarok – LG Bratislava

Volejbal
oblasť kadetky športová hala 15. 4., 10.00 h Kežmarok – TU Košice

oblasť kadetky športová hala 22. 4., 10.00 h Kežmarok – Snina (ž.)

Siedme miesto po základ-
nej časti extraligy volejba-
listiek zabezpečilo kežmar-
ským volejbalistkám účasť 
v prelínacej súťaži (baráži). 
V nej sa stretli štyri druž-
stvá, ktoré bojujú o dve 
miestenky do extraligy pre 
ročník 2012/2013. 

Volejbalistky Kežmarku, 
náročnú úlohu mierneho fa-
vorita prelínačky, zvládli 
v domácom prostredí na vý-
bornú a presvedčivo zvíťazi-
li, aj v oslabenej zostave, vo 
všetkých troch stretnutiach. 
Sú tak na najlepšej ceste hrať 
extraligu aj v budúcej sezó-
ne.

Druhý turnaj prelínacej 

súťaže sa uskutoční v Marti-
ne už najbližší víkend.

Výsledky prvého turnaja 
prelínacej súťaže  

v Kežmarku
Kežmarok - Martin 3:0 (17, 

12, 27). Krupina - VIVUS Bra-
tislava 0:3 (-17, -22, -19). Krupi-
na - Martin 3:0 (22, 23, 19). VI-
VUS Bratislava - Kežmarok 
1:3 (-22, 22, -20, -20). Martin - 
VIVUS Bratislava 3:1 (-15, 16, 
20, 21). Kežmarok - Krupina 
3:0 (17, 15, 18).             Humeník

Priebežná tabuľka
1. Kežmarok  3  9:1  9
2. ŠŠK VIVUS BA 3  5:6  3 
3. Krupina  3  3:6  3 
4. Martin  3  3:7  3

Program druhého turnaja prelínacej súťaže v Martine
14. 4. 2012 (sobota)

11.00 Martin – Kežmarok
13.00 Bratislava – Krupina

17.00 Kežmarok – Bratislava
19.00 Krupina – Martin

15. 4. 2012 (nedeľa)
11.00 Krupina – Kežmarok
13.00 Martin - Bratislava

Po víťazstve v Pruskom a 
prehre po samostatných ná-
jazdoch v Martine, skončili 
kežmarskí hokejbalisti po zá-
kladnej časti na piatom mies-
te. Teda na mieste, na ktorom 
skončili aj pred dvomi rokmi 
a dalo by sa povedať, že začí-
najú tam, kde skončili vo svo-
jej premiérovej sezóne. Po 
druhýkrát sa prebojovali do 
play-off, kde ich tentoraz ča-
ká vo štvrťfinále viacnásob-
ný majster Slovenska, LG Bra-
tislava. 

ŠK 98 Pruské – MŠK Kežmarok 
4:6 (2:4, 1:0, 1:2)

Góly: 6. Kyselica, 9. Gavač, 
29. Škultéty zo samostatného 

nájazdu, 43. Gavač - 6. Sivani-
nec (Oravec), 12. Šlachtič (Ma-
jer, Paločko) z presilovky, 13. 
Lipták (Teplický, Svitana), 14. 
Šlachtič (Majer), 43. Oravec 
(Bednár), 40. Paločko (Majer) 
z presilovky.

Imperial Vitamins Martin  
– MŠK Kežmarok  

3:2sn (0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)
Góly: 17. P. Svitana, 25. Po-

beha, sn Nauš – 21. Svitana 
(Lipták) v presilovke, 43. Tep-
lický v oslabení 3 na 5.

 
Dvojice 1. kola play off 
(štvrťfinále) a termíny  

14. 4., 15. 4., 21. 4. príp. 22. 
4. a 28. 4. 2012 

Kežmarok začína play-off vonku va– DT Žirafa Považská Bys-
trica

• Imperial Vitamins Mar-
tin – HBK Kometa Vrútky

• LG TPS Bratislava – MŠK 
Kežmarok                Humeník

Extraligové skúsenosti pomohli

• HBK Nitrianski rytieri 
Nitra – Jokerit Petržalka Bra-
tislava

• Reebok Ružinov Bratisla-

Poznámka: Prvých osem 
mužstiev hrá play-off. Hrá 
sa na tri vyhrané zápasy. Po-
sledné mužstvo po základnej 
časti, Profis Bratislava, bude 
hrať baráž. Mužstvo Liptov-
ského Mikuláša má pozasta-
venú činnosť pre nevyplate-
nie finančných pohľadávok 
voči Slovenskej hokejbalovej 
únii (1020 eur) a bolo vylúče-
né zo súťaže.

Tabuľka Slovenskej hokejbalovej extraligy  
po základnej časti

1. Nitra  24  117:41   63
2. Ružinov BA  24  109:49   60
3. Martin  24    94:53   50
4. LG Bratislava  24    80:56   47
5. Kežmarok  24    97:67  45
6. Vrútky  24    78:77  38
7. Pov. Bystrica  24     65:68   33
8. Jokerit BA  24    73:92  29
9. Pruské  24    63:99   24
10. Žilina  24    58:103   22
11. Žiar n/H  24    63:95   20
12. Profis BA  24    56:94   18

Foto: Boris Švirloch


