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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nový model ŠKODA Citigo ponúka oveľa viac, ako si myslíte. Okrem veľkorysého priestoru vás prekvapí multifunkčným displejom 
Move&Fun alebo funkciou automatického zastavenia pred prekážkou – City Safe Drive. Objavte nekonečné možnosti najnovšieho 
modelu značky ŠKODA v cene už od 7 390 €. Pri využití značkového financovania navyše s bonusom 400 €.
Príďte sa o tom presvedčiť k najbližšiemu autorizovanému predajcovi značky ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Citigo
Viac ako si myslíte

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo: 4,1 – 4,7 l/100 km, 96 – 108 g/km. Ilustračné foto.

NovinyKEŽMAROK
Číslo: 10 Ročník: XX. 23. máj 2012      dvojtýždenník Cena 0,16 €

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

(pokračovanie na 3. strane)

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

MsKS POZÝVA
25. 5. 2012 (piatok) o 19.00

LATINO FIESTA na Kežmarskom hrade 
Koncert kubánskej speváčky  

Janelys Fernandéz Diaz a kubánska salsa.
Na nádvorí Kežmarského hradu

26. 5. 2012 (sobota) o 19.00
LUCIA BÍLA  

Exkluzívny koncert top speváčky  
s hudobným doprovodom Petra Maláska.

V Drevenom artikulárnom kostole

27. 5. 2012 (nedeľa) o 16.00
ROZPRÁVKA   

O  PERNÍKOVEJ  CHALÚPKE
Rozprávkový príbeh  

o Jankovi a Marienke.
V Mestskom kultúrnom stredisku

Na hrade otvorili letnú 
turistickú sezónu

Sobota 12. mája patrila všetkým, ktorí sa tešia na leto a jeho 
atrakciám a pozvánkam neradi odolávajú. Práve v tento deň bo-
la totiž slávnostne otvorená letná turistická sezóna v Kežmarku. 
Pod taktovkou riaditeľky Múzea Kežmarok Mgr. Eriky Cintulo-
vej a manažéra programu Mgr. Pavla Kulangu sa premenil hrad 
a jeho okolie na malý turistický svet, v ktorom našli návštevní-
ci to, čo cestovnému ruchu a letu patrí. Bohatý program, lákavé 
atrakcie, občerstvenie, ale aj program pre najmenších. 

„Tohtoročné otvorenie letnej 
turistickej sezóny sme nazvali 
Štartujeme leto na kežmarskom 
hrade s podtitulom  Hrad plný 
zážitkov. Pripravili sme pre rodi-

ny s deťmi, ale aj pre všetky ve-
kové kategórie množstvo atrakcií 
pred hradom a na hradnom ná-

Spišská Magura, Slovenská Ves, Spišská Belá, no hlavne 
Kežmarok boli hlavnými cieľmi predsedu Prešovského samo-
správneho kraja Petra Chudíka, ktorý 18. mája 2011 navštívil 
okres Kežmarok. 

Pozrel si tak nielen kvalitu ciest v okrese, či nový futbalový 
štadión v Spišskej Belej, ale absolvoval aj prehliadku výroby v 
Tatranskej mliekarni, prehliadku kežmarského hradu, a spolu 
s primátorom mesta Kežmarok Igorom Šajtlavom sa zúčastnil 
aj rokovania v kežmarskom dennom Stacionári,.
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Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
dvojizbového bytu č. 29 vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu čs. 836 
na ul. Lučenská č. 89 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

KN-C 1519 vo Veľkom Krtíši
Termín na predloženie súťažných návrhov do 31. 5. 2012 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť  
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné  

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 

288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
trojizbového bytu č. 31 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 
č. 1606/22 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných priestoroch a zariadeniach.  
Minimálna kúpna cena: 34 380 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov do 31. 5. 2012 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť  
uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné  

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Laureátmi titulu Múze-
um roka 2011 sa stali – v ka-
tegórii špecializované mú-
zeá a galérie s celoštátnou pô-
sobnosťou Slovenské banské 
múzeum Banská Štiavnica  a 
v kategórii regionálne, mest-
ské a miestne múzeá a galé-
rie Múzeum mesta Bratislavy.  
Laureátmi Ceny Andreja 
Kmeťa sa stávajú osobnosti z 
oblasti múzeí, galérií, folklo-
ristiky a etnografie, a to za ce-
loživotnú odbornú prácu pre 
rozvoj múzeí a galérií na Slo-
vensku, za významné vedec-
ké počiny a aktivity prispie-
vajúce k  ochrane, uchovaniu 
a využívaniu kultúrneho de-
dičstva. Návrhy ocenených 
predkladajú ministrovi kul-
túry zástupcovia Zväzu mú-
zeí na Slovensku, Rady galé-
rií Slovenska, Rady na ochra-
nu nehmotného kultúrneho 
dedičstva a sekcie kultúrneho 
dedičstva Ministerstva kultú-
ry SR.

Cenu si prevzala z rúk mi-
nistra kežmarská rodáčka 
osobne. Na to, čo pre ňu cena 
znamená a aké dojmy si pri-
niesla z Bratislavy, čerstvá dr-
žiteľka Ceny Andreja Kmeťa 
povedala:

„Na cenu ma navrhla moja 
posledná riaditeľka Mgr. Erika 
Cintulová, za čo jej aj touto ces-
tou ďakujem - aj za to, že ma do 
Bratislavy na odovzdávanie ceny 
zaviezla i odviezla. Ocitla som sa 
medzi štrnástimi kandidátmi - 
kto to bol a kto nás vyberal, to ne-

viem. Po známosti to určite ne-
bolo, a to platí pre všetkých „vy-
volených“ - pretože tí ďalší pia-
ti boli naozaj osobnosti (nie tzv. 
celebrity - napr. 80 ročná etnolo-
gička Dr. Irena Pišútová).  Stre-
tli sme sa v Bratislave na Deň 
múzeí 17. mája 2012 priamo na 
ministerstve kultúry. Nádherná 
hala, na recepcii mi hneď stihli 
povedať, že zatiaľ hráme s Kana-
dou 2:2. Vyhrávala nám ľudová 
hudba, ceny odovzdával minis-
ter Maďarič. Bol skutočne ka-
marátsky, po skončení ceremo-
niálu sme sa stihli chvíľku po-
rozprávať, vypýtať podpis (keď-
že som zberateľom autogramov), 
pozvať ho na EĽRO - hlavne na 
prvý deň, keď máme v drevenom 
kostole aj premiéru opery Jakub 
Kray. Neviem, či je ešte jedno 
slovenské mesto, ktoré sa môže 
pochváliť, že sa o ňom napísala 
opera. Niečo sme stihli povedať 
aj o akciách nášho múzea... „

Kežmarská spisovateľka 
Nora Baráthová prežila v kež-
marskom múzeu vyše štyrid-
sať rokov, z toho 37 v ňom od-
pracovala nepretržite. Ako 
hovorí, mala šťastie, že mohla 
spojiť svoje dve záľuby – his-
tóriu a písanie. 

Cena Andreja Kmeťa nie je 
cenou, ktorá by bola finančne 
hodnotená, ale je to cena mo-
rálna, čestná cena v podobe 
medaile a diplomu. Čo zna-
mená pre Noru Baráthovú?

„Cena Andreja Kmeťa je pre 
mňa naozaj najvyšším vyzname-
naním. Ale tak isto je pre mňa 

Cenu Andreja Kmeťa získala aj Nora Baráthová
Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil 17. mája 2012 

na slávnostnom podujatí v predvečer Medzinárodného dňa 
múzeí titul Múzeum roka 2011 a takisto aj Cenu Andreja 
Kmeťa. Významné ocenenie získala aj kežmarská historič-
ka a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová za celoživotnú prá-
cu a výsledky dosiahnuté vo vednom odbore história.

najvyššou odmenou napr. aj Ce-
na mesta Kežmarku - pretože tu 
som sa narodila, tu som praco-
vala a toto mesto milujem. No a 
snažím sa preň ešte niečo spra-
viť. To posledné - Cenu Andreja 
Kmeťa nepovažujem len za svo-
je ohodnotenie, ale aj za ocenenie 
práce celého kežmarského múzea 

- rada by som bola, aby aj tento 
kolektív mal rád históriu Kež-
marku tak, ako ja. Zatiaľ to vy-
zerá, že tak aj bude...“

Adriana Saturyová, foto 
Peter Procházka

V uplynulých dňoch zve-
rejnil Inštitút pre ekonomic-
ké a sociálne reformy INEKO 
Bratislava analýzu a správu 
o finančnej stabilite päťdesia-
tich najväčších slovenských 
miest Slovenska, ku ktorým 
zaradil aj Kežmarok.  Spome-
dzi všetkých 50 hodnotených 
miest sa umiestnil Kežmarok 
na 5. mieste, pričom najlepšie 
– prvé miesto v tabuľke obsa-
dil Hlohovec. Údaje, ktoré in-
štitút zverejnil, spracoval zo 
zdrojov Ministerstva finan-
cií SR. 

Medzi zisťovanými údaj-
mi je aj stav zadĺženosti jed-
notlivých miest. Najzadĺže-
nejším mestom je Žilina (po 

odrátaní finančných záleži-
tostí na úrovni štátu – výkup 
pozemkov pre investorov), 
kde dlh na obyvateľa činí 
292 €. Medzi mestá s najniž-
šou zadĺženosťou (menej ako 
10% z bežných príjmov mes-
ta) patria Nové mesto nad Vá-
hom, Sereď, Kežmarok, Hlo-
hovec, Topoľčany, Ružombe-
rok a Partizánske. 

V päťdesiatke finančne sta-
bilných miesta sa za Kežmar-
kom držia mestá ako Poprad 
(25.), Stará Ľubovňa (26.), Dol-
ný Kubín (27.), Spišská Nová 
Ves (34.), Liptovský Mikuláš 
(40.), Prešov (44.), Košice (45.). 

Adriana Saturyová

Dlh na jedného Kežmarčana je 13 €
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(dokončenie z 1. strany)

Na hrade otvorili letnú turistickú sezónu

dvorí, ale aj v interiéroch hradu. 
Celodenný program bol rozdele-
ný na dennú a večernú časť. Vy-
vrcholením celodenného progra-
mu bolo vystúpenie kapely  Eric 
Clapton revival. Je to vlastne po-
kračovanie projektu legendy pod 
Tatrami. Paralelne s touto akciou 
sa na hrade konala obľúbená stre-
doveká noc rytierov a princezien 
pre deti, ktorú organizuje už tra-
dične Múzeum v Kežmarku“ – 
povedal o vydarenom dni p. 
Kulanga. 

Rodinky i jednotlivci, ktorí 
na hrad zavítali, mohli vidieť 

len počas letnej turistickej sezó-
ny, ale aby ho navštevovali počas 
celého roka. Nemali by sme za-
búdať na históriu, ale  ani na to, 
čo sa koná v rámci roka. Myslím 
tým nielen kultúrne, al eaj špor-
tové akcie. Samozrejme netreba 
zabúdať ani na poskytovateľov 
služieb cestovného ruchu, kto-
rým patrí vďaka za to že dobre 
prezentujú naše mesto“

Vydarený deň nabitý 
programom dopĺňali aj stred-
né školy z Kežmarku, ktoré 
pripravili program pre naj-
menších a sladké dobroty pre 
všetkých. Po celodennom-
programe sa návštevníci roz-

delili na tých, 
ktorí neodlo-
lali kvalitné-
mu koncertu 
a na malých 
d o b r o d r u -
hov, ktorí os-
tali nocovať 
v podkroví 
kežmarského 
hradu:“ Pre 
sedemdesiat 
detí vo veku 
od 7-10 rokov 
tu boli pripra-
vené rôzne sú-
ťaže, hry, pre-
mietanie fil-
mov a neza-
budnuteľným 
zážitkom pre 
ne bolo istot-
ne stretnutie 
s Čiernou pa-

ňou Kežmarského hradu, kto-
rá stále blúdi po zákutiach 
hradu.  

Týmto podujatím sme od-
štartovali leto na hrade, po-
čas ktorého máme priprave-
né pre našich návštevníkov 
okrem prehliadky expozícií 
múzea a výstav aj  veľa ďal-
ších zaujímavých podujatí - 
Latino-fiesta na hrade, Roz-
právky O zlatých jablkách, 
počas festivalu EĽRO to bu-
dú aj večerné predstavenia 
na hrade, koncert Hany Zago-
rovej a Petra Rezeka, koncert  
speváckej skupiny TRJOF, 
Prvá a posledná prázdnino-
vá noc na hrade, festival Svia-
tok kultúry a vzájomnosti, 
premietanie filmov, tanečná 
párty, koncert speváka Ned-
věda a ďalšie atrakcie. Samo-

statnú kapitolu tvorí náš naj-
väčší medzinárodný festi-
val- Európske ľudové remes-
lo, v rámci ktorého bude aj 
Kežmarský hrad žiť bohatým 
kultúrnym životom. Naši 
návštevníci sa majú teda na-
čo tešiť- povedala Mgr. Erika 
Cintulová, riaditeľka múzea, 
pričom vyslovila poďakova-
nie aj mnohým ďalším zainte-
resovaným, ktorí sa zaslúžili 
o úspešný 

priebeh otvorenia letnej 
turistickej sezóny na hrade:“ 
Na prvom mieste moje po-
ďakovanie patrí Mgr. Pavlo-
vi Kulangovi, vďaka ktorému 
sa podarilo vymyslieť a zrea-
lizovať celý program. Jeho za-
nietenosť, profesionálny prí-
stup a nápady  dodali celej 
akcii punc výnimočnosti. Ďa-
lej by som sa chcela poďako-
vať za angažovaný prístup, 
nezištnú pomoc aj finančnú 
podporu Súkromnej stred-
nej odbornej škole v Kežmar-
ku, Strednej umeleckej škole 
v Kežmarku, Hotelovej aka-
démii Otta Brucknera v Kež-

marku, Centru voľného času 
Rosnička, pánovi Koleničo-
vi, ktorý nám pomáhal pre-
zentovať staré autá z expozí-
cie veteránov, pánovi Čajko-
vi - Ranč Čajka, Eurocampu 
Poprad, Tatra banke, pekár-
ni Gros, Hotelu Hviezdoslav, 
novinám Kežmarok, Kežmar-
skej televízii, Podtatranským 
novinám, firme Rytmus 
a v neposlednom rade aj za-
mestnancom Múzea v Kež-
marku“.

T/F Adriana Saturyová
Komentáre k fotkám:
Pracovníčky hradu lákali 

turistov na prehliadku expo-
zícií v dobových kostýmoch

Najmenší si mohli zajaz-
diť na koni, alebo tvoriť ume-
lecké dielka pod vedením pe-
dagógov Strednej umeleckej 
školy

To, že Kežmarok nie sú len 
pamiatky, ale aj úspešné ško-
ly, pripomínali zástupcovia 
stredných škôl

aj to, čo bežne oku návštev-
níka viditeľné nie je. Otvore-
né hrobky v hradnej kapln-
ke, či podzemné priestory, 
z ktorých sa ozývali strašidel-
né zvuky a kostry mrtvych 
osvetľovali len plamienky 
sviečok. Tí, ktorí sa neradi 
boja, mohli si zajazdiť na ko-
ňoch, alebo obdivovať veterá-
ny, či prácu kováča pred hra-
dom. Zvuk kováčskeho kla-
diva pripomínal blížiaci sa 
22. ročník festivalu Európ-
ske ľudové remeslo, na kto-
rý pozval návštevníkov ria-
diteľ festivalu a viceprimátor 
PhDr. Igor Kredátus. Ten lá-
kal turistov nielen na EĽRO: 
“Snažil som sa upriamiť pozor-
nosť návštevníkov aj  všetky his-
torické pamiatky v meste a na 
to, aby Kežmarok navštívili nie-
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25. – 27. máj: Kamenná ba-
ňa (parkovisko pri cintoríne), 
Obrancov mieru (plocha pri 
kontajneroch).

1. – 3. jún: K. Kuzmány-
ho (parkovisko pred číslom 
13), Kukučínova (pri záhrad-
kách).                                (msú)

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov v 1. polroku 2012

Deň slnečníc
V rámci svetového dňa ľu-

dí so sclerosis multiplex sa 30. 
mája 2012 Poprad klub SM za-
pojí do verejnej zbierky aj v 
meste Kežmarok, ktorá je na-
zývaná aj ako "Deň slnečníc".

Cieľom je informovať o 
diagnóze skleróze multiplex, 
preto budú rozdávané letáči-
ky, bulletiny o diagnóze, ak-
ciách, aktivitách Slovenské-
ho zväzu sclerosis multiplex 
a malá slnečnička ako symbol 
tejto choroby.

Finančný výnos bude po-
užitý v zmysle rozhodnu-
tia Obvodného úradu, odbo-
ru vnútornej všeobecnej sprá-
vy v Kežmarku, ktorý verejnú 
zbierku povolil, na rehabili-
tačno-rekondičné pobyty, re-
habilitačné aktivity, doplat-
ky na pomôcky a kultúrno-
-spoločenské vyžitie členov 
Poprad klubu sclerosis mul-
tiplex.

Helena Chlebovcová, 
predsedníčka Poprad 

klubu SM

Kežmarská 
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

„V nákupnom centre nás 
oslovili slušne vyzerajúci pá-
ni a spolu s ďalšími okoloi-
dúcimi nás pozvali na osla-
vu výročia svojej firmy. Sľúbi-
li nám zaujímavé darčeky, tak 
sme tam o niekoľko dní šli. 
Ani vo sne nás nenapadlo, že 
nás presvedčia na splátky kú-
piť tovar za dvetisíc eur, kto-
rý ani nebudeme môcť vrá-
tiť,“ opisuje pani Judita nový 
postup predajcov donedávna 
známych ako podomoví.

Sofistikovaná finta spočí-
va v tom, že neslávne známe 
predvádzacie akcie hrncov, 
kuchynských robotov, mat-
racov a iných tzv. zdravot-
níckych pomôcok začali pre-
dajcovia organizovať priamo 
v pobočkách svojich spoloč-
ností. „V supermarketoch či 
na námestiach oslovia spotre-
biteľov s pozvánkou na osla-
vu výročia firmy. Prevaž-
ne dôchodcovia v dobrej vie-
re, netušiac, že sa dali zlákať 
na predvádzaciu akciu, nepo-
hrdnú možnosťou dať si kávu 
či dostať darček. Na mieste 
však už nedokážu vzdorovať 
premysleným, často až ag-
resívnym, predajným takti-
kám na splátky nakúpiť tovar 
aj za niekoľko tisíc eur. Pod-
píšu kúpnu zmluvu i zmlu-
vu o úvere, a sú v pasci. Do 
kúpnej zmluvy  totiž po no-
vom predajcovia pridali vo-
pred zaškrtnutú kolónku, že 
predaj sa uskutočnil priamo 
v prevádzkových priestoroch 
firmy. A to podľa nich zna-
mená, že nejde o podomový 
a zásielkový predaj a spotre-
biteľ nemá právo od zmluvy, 
bez udania dôvodu, odstú-
piť do siedmich pracovných 
dní,“ upozorňuje predseda 
spotrebiteľského združenia 
Spoločnosť ochrany spotrebi-
teľov S.O.S. Poprad Ing. Mi-
chal Fáber.

Nová finta podomových 
predajcov

S.O.S. Poprad preto vyzý-
va spotrebiteľov, aby si vo-
pred podrobne prečítali každú 
zmluvu, ktorú podpisujú a ne-
kupovali tovar na prezentač-
ných akciách, nech sú kdekoľ-
vek,  či od podomových pre-
dajcov. „Denno-denne v na-
šom centre vidíme, že fantázia 
predajcov v obchádzaní usta-
novení zákona nepozná hra-
níc. Vďaka zdĺhavej procesnej 
reakcii tvorcov legislatívy na 
nové finty sú špekulanti stá-
le o krok vpred a spotrebite-
lia, najmä z radov sociálne slab-
ších skupín a dôchodcov, ťaha-
jú za kratší koniec,“ konštatuje 
predseda združenia S.O.S. Po-
prad, ktoré už druhý rok po se-
be, v konkurencii iných združe-
ní, získalo finančnú dotáciu Mi-
nisterstva hospodárstva SR na 
prevádzkovanie spotrebiteľské-
ho poradenského centra ADR 
v Prešovskom kraji a seminárne 
aktivity zamerané na tému ako 
povedať nie neférovým spotre-
biteľským zmluvám. Nadväzu-
je tak na tradíciu a ponúka po-
moc a dlhoročné skúsenosti, 
nielen spotrebiteľom z Prešov-
ského kraja, pri riešení ich spot-
rebiteľských problémov.        
 Mgr. Petra Vargová Čakovská

Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov S.O.S.

POLÍCIA PÁTRA
Polícia Slo-

venskej re-
publiky sa ob-
racia na ve-
rejnosť pri 
pátraní po ne-
zvestnej oso-

be, ktorou je ZAVADSKÁ 
Monika, nar. 26. 3. 1987, trva-
lé bytom Poprad, Ul. Mláde-
že č. 1.   

 Menovaná je nezvestná 
od 4.4.2012, kedy v čase okolo 
17:00 h odišla z domu, pričom 
pri odchode matke uviedla, že sa 
o chvíľu vráti. Doposiaľ sa však 
nevrátil, ani o sebe nepodala ro-
dine žiadnu správu.  

Popis osoby: je vysoká 180 
cm, má hnedé oči a krátke 
hnedé rovné vlasy.            

Popis oblečenia: napo-
sledy mala na sebe obleče-
nú čiernu šuštiakovú bun-
du Adidas, svetlomodré rifle 
a obuté mala čierne botasky. 
Akékoľvek poznatky k ne-
zvestnej Monike Zavadskej 
oznámte osobne na oddele-
ní pátrania Okresného riadi-
teľstva PZ v Poprade, t.č. 0961 
89 3370, prípadne na najbližší 
policajný útvar alebo na zná-
me t.č. 158.                            -pz-

Mesto Kežmarok
Vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom 
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 

288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľnosti
trojizbového bytu č. 27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 
č. 1606/22 v Kežmarku, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných priestoroch a zariadeniach.  
Minimálna kúpna cena: 37 350 eur.

Termín na predloženie súťažných návrhov do 31. 5. 2012 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť 
 uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť. Súťažné  

podklady sú uvedené na internetovej stránke www.kezmarok.sk

Aj medzi Kežmarčanmi je 
nemálo tých, ktorí majú z rôz-
nych dôvodov „blízko“ ku 
Anglicku. Chystáte sa v blíz-
kej dobe do Veľkej Británie za 
svojimi blízkymi, či priateľ-
mi? V najbližších dňoch bu-
de veľká pozornosť sústre-
dená najmä na Veľkú Britá-
niu, Londýn, kde o niekoľko 
dní začnú XXX. letné olym-
pijské hry. Slovenský poli-
cajný pridelenec v Londýne 
upozorňuje, že pri vstupe do 
Veľkej Británie na letiskách 
Heathrow a Gatwick sa pa-
sažieri počas pasových kon-
trol zdržia. Vzhľadom na blí-
žiace svetové podujatie, už od 

Na letiskách v Londýne sa zdržíte
novembra minulého roka sú 
na hraničných priechodoch 
do Veľkej Británie opäť zave-
dené takzvané „detailné pa-
sové kontroly“, bez akejkoľ-
vek selekcie. Čakacie doby na 
oboch letiskách počas uply-
nulých týždňov presiahli v 
niektorých prípadoch aj šty-
ri hodiny. Britská polícia pri-
jala tiež opatrenia, od ktorých 
sa očakáva nárast počtu vy-
pátraných osôb, či odhalenie 
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Čomu sa momentálne ve-
nujete vo veci príprav 22. 
ročníka festivalu EĽRO?

„Prípravy na tohtoročný fes-
tival EĽRO prebiehajú už od ja-
nuára. V týchto dňoch intenzív-
ne pracujeme na výrobe novej 
vstupnej brány a hradbách, kto-
ré budú stáť na Hviezdoslavovej 
ulici a novom malom javisku, to 
všetko v spolupráci so Strednou 
odbornou školou na Slavkovskej 
ulici v Kežmarku. V štádiu do-
končenia sú aj vstupenky, pre-
biehajú rokovania o reklamnej 
mediálnej kampani s Rádiom Eu-
rópa 2, denníkom Korzár, spoloč-
nosťou Akzent media spol. s.r.o., 
Podtatranskými novinami a ďal-
šími mediálnymi partnermi na 
internete a pod. Dokončili sme 
textovú i obrazovú časť mate-
riálu o našom festivale pre Ces-
tovný lexikón Slovenskej repub-
liky 2012, radi by sme do začiat-
ku EĽRO vynovili webstránku 
a uzavretú máme dohodu o do-
prave parným rušňom, pracuje-
me na nástennom kalendári.“

Vieme už z akých krajín 
budeme mať hostí - či už re-
meselníkov alebo účinkujú-
cich?

„Do konca mája vyberieme 
remeselníkov, takže aké bude za-
stúpenie zo zahraničia ešte pres-
ne neviem. Čo sa týka účinku-
júcich v kultúrnom programe, 
verím, že tých, ktorí predbež-
ne potvrdili svoju účasť na fes-

EĽRO už klope na dvere
Prípravy na 22. ročník medzinárodného festivalu EĽRO 

sú v plnom prúde. Uzatvára sa program, tlačia sa vstupen-
ky, rokuje sa s dodávateľmi. Na to, čomu sa organizátori fes-
tivalu EĽRO venujú v týchto dňoch, sme sa opýtali riaditeľa 
podujatia PhDr. Igora Kredátusa.

tivale EĽRO 2012, budeme môcť 
u nás, v Kežmarku, aj privítať. 
Vystúpiť by mali umelci z Ta-
lianska, Estónska, Ruska, Čes-
ka, Poľska, Francúzska, Srbska, 
Ukrajiny, Gruzínska a ďalších 
štátov Európy. Zaujímavosťou 
určite bude vystúpenie krajan-
ského súboru Tatra Slovak Dan-
cers z Milwaukee v USA. V pia-
tok podvečer sa uskutoční v dre-
venom artikulárnom chráme 
evanjelickej cirkvi v Kežmarku 
premiéra historickej opery Jakub 
Kray. Dielo Víťazoslava Kubičku 
vzniká na spoločné libreto Nory 
Baráthovej a autora hudby.“

Kedy budú v predaji vstu-
penky a kde si ich budú 
môcť záujemcovia zakúpiť? 

Budú v predaji avízované 
permanetky a akú budú mať 
formu?

„Vstupenky budú v predpred-
aji v prvej polovici júna. Perma-
nentka (vstupenka na tri dni) 
sa bude skladať z troch fareb-
ných častí – bielej, modrej a žltej. 
K nej návštevník dostane 3 ná-
ramky v tých istých farbách. Per-
manentka je použiteľná a platná 
vtedy, ak jej majiteľ má na ru-
ke náramok a pri sebe časť per-
manentky, ktorá je farebne zhod-
ná s náramkom. Teda 13. júla – 
biela časť permanentky a biely 
náramok, 14. júla to bude mod-
rá farba a 15. júla 2012 žltá. Toh-
to roku dávame skúšobne do pre-
daja 2000 permanentiek. Cena je 
10 €. Počet vstupov je neobme-
dzený a permanentky platia aj na 
večerné programy, ktoré sa usku-
točnia na javisku pri radnici.“

T/F Adriana Saturyová

Prvý raz budú v predaji aj trojdňové permanentky. 
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V tomto roku je Festi-
val Európy už 20. ročníkom 
v poradí. Pri tejto príležitos-
ti otvárajú svoje dvere inšti-
túcie EÚ pre verejnosť. Kaž-
doročne sa do tejto udalos-
ti zapája aj Prešovský samo-
správny kraj, ktorý prispieva 
svojou prezentáciou na Dni 
otvorených dverí vo Výbore 
regiónov. V sobotu 12. má-
ja predstavilo 50 európskych 
regiónov a vybrané mestá 
svoje zaujímavosti a špecifi-
ká návštevníkom z Európy 
a sveta.

Prešovský samosprávny 
kraj nadviazal na vynikajúcu 
spoluprácu z minuloročné-
ho ročníka a inovovanú pre-
zentáciu 4 regiónov podpo-
ril aj tento krát. Štvorka re-
giónov Abruzzo z Talianska, 
Pardubický kraj z Českej re-
publiky, Lubuské vojvodstvo 
z Poľska a PSK pripravila spo-
ločný stánok plný zábavy, za-
ujímavosti a informácií. De-

ti spoznávali krásy cez puz-
zle s obrázkami kraja a do-
spelí si preverovali znalosti 
o našom regióne cez kvízové 
otázky. Návštevníci partner-
ského stánku si odniesli su-
veníry, nálepku mapky náš-
ho kraja v pase a propagačné 
materiály. 

V Deň otvorených dve-
rí navštívilo Výbor regiónov 
okolo 3000 návštevníkov. Pri 
našom stánku sa zastavova-
li záujemcovia z ďalekých ze-
mí ako Čína, Japonsko, Irán, 
z rôznych krajín Európy a do-
máceho Valónska a Flámska. 
Už po druhý ročník v stánku 
PSK počas celého dňa vypo-
máhala dobrovoľníčka Rená-
ta Radvanská z Prešova, kto-
rá pracuje v Bruseli a spolu-
prácu s krajom považuje za 
svoje hobby.

Viac informácií:
http://www.festivalofeuro-

pe.europa.eu/index_en.htm
PSK

Kraj na Festivale Európy

Podľa počtu návštevníkov 
je Prešovský kraj tretí najna-
vštevovanejší na Slovensku, 
hneď po Bratislavskom a Ži-
linskom kraji. V ubytova-
cích zariadeniach Prešovské-
ho kraja prenocovalo 618 470 
hostí, čo predstavuje 17,3 % 
z celkového počtu návštev-
níkov v SR.          V prevaž-
nej miere sa na návštevnosti 
kraja podieľali Slováci, zahra-
niční návštevníci tvorili 34,9 
%. Najvyššie zastúpenie zo 
zahraničných návštevníkom 
mali hostia z Českej republi-
ky 11,9 %, Poľska 5,7 %, Južnej 
Kórey 2,6 %, Nemecka 2,6 % 
a Maďarska 2,0 %.  Vďaka re-
giónu Vysoké Tatry prišlo do 
okresu Poprad najviac náv-
števníkov, a to 63,1 % z cel-

kového počtu návštevníkov 
kraja, ďalej nasledoval okres 
Kežmarok 8,9 % a Prešov 8,1 
% . Priemerný počet preno-
covaní na jedného návštevní-
ka bol 3,3 nocí. Dlhšie poby-
ty boli zaznamenané v okre-
soch Bardejov a to 7,1 dňové 
a Stará Ľubovňa 4,8 dňové, čo 
ovplyvňuje hlavne kúpeľná 
turistika. Naopak, najkratšie 
pobudli návštevníci v okrese 
Levoča s priemerným počtom 
prenocovaní 1,8 dňa.

Celkové tržby za ubyto-
vanie v  Prešovskom kra-
ji dosiahli hodnotu 39,1 mil. 
EUR, čo z celoslovenských 
tržieb predstavuje 15,4 %. Po-
diel tržieb od domácich náv-
števníkov v kraji činil 60,2 
%, v nominálnej hodnote to 

Okres Kežmarok je druhým najnavštevovanejším v kraji
Na území Prešovského kraja v roku 2011 poskytovalo služ-

by návštevníkom 551 ubytovacích zariadení zaradených do 
štatistického zisťovania, z toho bolo 105 hotelov, 123 penzió-
nov, 140 zariadení ostatného ubytovania, 50 turistických uby-
tovní a 124 ubytovaní v súkromí. Tieto zariadenia v Prešov-
skom kraji predstavujú 18,3 % z celkového počtu zariadení na 
Slovensku. Návštevníci mali k dispozícii 10 190 izieb s 27 637 
lôžkami a 3 570 miest na voľnej ploche. Najvyšší podiel uby-
tovacích zariadení v kraji mal okres Poprad, a to 40,5 %, po-
tom nasledoval okres Kežmarok 17,6 % a okres Stará Ľubov-
ňa 7,6 %. Okres Poprad disponoval  46,7 % lôžkovej kapacity 
v kraji, Kežmarok 10,8 % a Stará Ľubovňa 9,3 %. 

predstavuje 23,5 mil. EUR.  
Z jednotlivých okresov kraja 
najvyššie tržby za ubytova-
nie sa dosiahli v okrese Po-
prad 27,3 mil. EUR, potom 
nasledovali okresy Kežmarok 
3,0 mil. EUR, Prešov 2,5 mil. 
EUR a Bardejov 2,2 mil. EUR. 
Priemerná cena za ubytova-
nie v kraji bola 19,28 EUR, 
čo je o 4,89 EUR nižšia ako je 
priemer za Slovenskú repub-
liku. Najvyššiu priemernú ce-
nu za ubytovanie s hodnotou 
22,99 EUR zaplatili návštev-
níci v okrese Prešov a najniž-
šiu priemernú cenu 6,50 EUR 
v okrese Svidník. 

Čisté využitie stálych lô-
žok v ubytovacích zariade-

niach v kraji bol 26,4 %, čo 
je o 4,7 percentuálneho bo-
du vyššie ako je priemer za 
SR. Najvyššie využitie v rám-
ci kraja, a to 38,1 % mal okres 
Bardejov, potom Poprad 36,2 
% a Stará Ľubovňa 25,4 %. 
Najväčší záujem v Prešov-
skom kraji bol o štvorhviez-
dičkové hotely, ktoré boli vy-
užité na 45 %, potom dvoj-
hviezdičkové hotely na 37 % 
a hotely s troma hviezdička-
mi na 36,1 %. Najnižšiu obsa-
denosť v kraji dosiahli kem-
pingy 4,8 % a ubytovania  v 
súkromí 8,7 %.

Jaroslava Petričová
Štatistický úrad SR – pra-
covisko ŠÚ SR v Prešove

Oznamujeme  
občanom Kežmarku,  

že bývala stará lekáreň na námes-
tí (Hlavné námestie 58)  

je opäť otvorená. 
Otváracia doba:  

PO – PIA 7.30  – 17.00,  
Sobota 8.00 – 12. 00 h. 

Máme široký sortiment liekov, 
doplnkov výživy a kozmetiky. 

V mesiaci máj a jún 
zaujímavé akcie, 

využite zákaznícku kartu. 
Tel. 052/ 28 58 646. 

Tešíme sa na vašu návštevu.
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T/f -AdriSatury-

Dva schválené projekty pre Región „Tatry“
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-

ja SR vyhlásilo v januári tohto roku výzvu na predklada-
nie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, 
ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít 
v roku 2012. Združenie Región „Tatry“ získalo v rámci spo-
mínanej výzvy podporu pre dva vlastné projekty.

Projekt Euroregióny spo-
ločne 2012 nadväzuje na dl-
horočnú spoluprácu eurore-
giónov Slovenska. Spolupráca 
medzi euroregiónmi vznikla 
v roku 2004, kedy sa na Slo-
vensku začali vo väčšej mie-
re rozvíjať programy cezhra-
ničnej spolupráce. Projektom 
chceme posilniť podporu ak-
tivít spolupráce v prihranič-
ných regiónoch, najmä v ob-
lasti koordinácie spoločných 
rozvojových plánov a pro-
jektov. V súčasnosti je vo Fó-
re euroregiónov Slovenska 
(FERS) združených šesť euro-
regiónov – Združenie Región 
„Tatry“, Región Beskydy, Re-
gión Neogradiensis, Únia Sla-
nej a Rimavy, Karpatský eu-

roregión Slovensko a Regio-
nálne združenie Váh – Dunaj 
- Ipeľ. Euroregión „Tatry“ po-
čas svojej existencie inicioval 
mnohé kultúrno-spoločen-
ské podujatia a aj v roku 2012 
bude v rámci tohto projektu 
na svojom území pokračovať 
v organizovaní podujatí v ob-
lasti zachovania kultúrnych 
hodnôt a šírenia kultúrnych 
tradícií prostredníctvom 
tvorby nových a udržiavania 
slovensko-poľských partner-
stiev. V mesiacoch jún – sep-
tember sa uskutoční päť kul-
túrno-spoločenských podu-
jatí v mestách Dolný Kubín, 
Kežmarok, Liptovský Miku-
láš, Poprad a Spišská Belá. 
Celková výška rozpočtu pro-

jektu je: 16.061,03 € (z toho: 
spolufinancovanie z rozpoč-
tovej kapitoly MDVaRR SR 
vo výške: 14.000,00 € a vlastné 
zdroje: 2.061,03 €).

Druhý úspešný projekt má 
názov: Príprava na vybudo-
vanie cyklistického chodní-
ka na trase Tatranská Lom-
nica – Tatranská Kotlina. 
Územie Vysokých Tatier je 
vyhľadávaným turistickým 
centrom strednej Európy. Me-
dzi návštevníkmi evidentne 
dochádza k vzostupu cyklo-
turistiky. Táto by mohla pri-
niesť potrebné oživenie do 
menších miestnych častí Vy-
sokých Tatier. Preto bolo roz-
hodnuté vypracovať štúdiu 
za účelom vyhľadania opti-
málneho spojenia miestnych 
častí pomocou cyklistického 
chodníka, ktorá by preukáza-
la prvotné technické riešenia, 
od nich sa odvíjajúce odhady 
nákladov na realizáciu pro-
jektu a tiež hľadala optimálny 

variant riešenia. Nový cyklis-
tický chodník by mal nadvä-
zovať na už existujúce cyk-
lotrasy - na Cyklistický chod-
ník Poprad - Starý Smokovec, 
Cyklo-lyžiarsku magistrá-
lu Štrbské Pleso - Tatranská 
Lomnica s nadväznosťou na 
už vybudovanú časť cyklotra-
sy zo Spišskej Belej do Tatran-
skej Kotliny s prepojením na 
poľskú časť Vysokých Tatier. 
V rámci projektu bude spra-
covaná predprojektová urba-
nistická dokumentácia, štú-
dia vplyvov na životné pro-
stredie, ekonomická analýza 
zameraná na výpočet nákla-
dov na realizovanie cyklistic-
kého chodníka a štúdia usku-
točniteľnosti. Celková výška 
rozpočtu projektu predstavu-
je: 18.916,25 € (z toho: spolufi-
nancovanie z rozpočtovej ka-
pitoly MDVaRR SR vo výške: 
17.024,49 € a vlastné zdroje: 
1.891,76 €).

Mgr. Jana Majorová Gar-
stková 

riaditeľka kancelárie ZRT

Pribudli nové kontajnery
Na niektorých miestach v Kežmarku pribudli testovacie kontajne-

ry na textil, obuv, hračky.
Možno do nich vhadzovať použiteľný aj poškodený textil, obuv, 

hračky. Veci môžu byť aj poškodené, nefunkčné, znečistené, dôleži-
té je, aby boli suché.

Separovaním týchto vecí znížime množstvo odpadu vyvážaného 
na skládky a ušetríme peniaze za odpad. Likvidácia odpadu z týchto 
kontajnerov je pre Mesto Kežmarok bezodplatne.

E  
U R O R E G I O

 N

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“
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Slovenský červený kríž 
každoročne udeľuje vyzna-
menania dobrovoľným pra-
covníkom a členom Sloven-
ského červeného kríža (SČK), 
ako aj jednotlivým zložkám 
SČK. Vo výnimočných prí-
padoch aj vedúcim predsta-
viteľom národných spoloč-
ností, prípadne predstavite-
ľom z verejnej, kultúrnej a 
spoločenskej sféry, význam-
ným osobnostiam, ktoré svo-
jou iniciatívou, prístupom 
a kladným vzťahom mimo-
riadne prispeli k rozvoju SČK 
a k úspešnému plneniu jeho 
úloh. 

Vyznamenania sa udeľujú 
v dvoch stupňoch - II. stupňa 
– strieborná medaila a I. stup-
ňa – zlatá medaila. 

Vyznamenaním za huma-
nitu, obetavosť a dobrovoľnú 
službu II. stupňa boli z Kež-
marku tohto roku vyzname-
naní Ing. Marta Lacková, Ob-
vodný úrad Kežmarok, odbor 
CO a KR. Ďakovný list za po-
moc a spoluprácu bol udelený 
Jaroslavovi Hozovi, Koberce 
Bratex, Kežmarok, Medailu 
II. stupňa schvaľuje a udeľuje 
územný spolok SČK na návrh 
miestneho spolku SČK alebo 
z vlastnej iniciatívy.         SČK

Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov 
Kežmarok a Stará Ľubovňa, n.o., Starý trh 
53, 060 01 Kežmarok dňa 31.05.2012 ukončí 
v regióne okresov Kežmarok a Stará Ľubov-
ňa realizáciu projektu pod názvom „Kvalitné 
ľudské zdroje – kvalitnejšie partnerstvo“, pod-
poreného z finančných zdrojov Európskeho 
sociálneho fondu, operačného programu „Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia“.

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa (LPSI KK 
a SL) pôsobí v regióne od roku 2004. Úlohou 
LPSI KK a SL je umožniť, aby aktívni občania 
a miestne komunity spoločne riešili sociálne 
otázky a rozvoj regiónu.  

Projekt bol realizovaný v čase jún 2010 až 
máj 2012 v spolupráci so strategickými part-
nermi ÚPSVaR v Kežmarku a ÚPSVaR v Sta-
rej Ľubovni, obcami a MVO pôsobiacimi v so-
ciálnej oblasti.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť pro-
fesionalizáciu ľudských zdrojov a kvalitu po-
skytovaných služieb vzdelávaním, sieťova-
ním a vzájomnou komunikáciou.

Vzdelávacími aktivitami realizovanými 
v tomto projekte zamestnanci a zástupcovia 
verejnej správy a MVO v regióne sa zdokona-
lili v komunikačných zručnostiach, naučili sa 

lepšie zvládať konfliktné situácie. Prínosom 
projektu je aj zdokonalenie sa v anglickom ja-
zyku, nadobudnuté počítačové zručnosti, kto-
ré podstatne zjednodušili administratívnu 
prácu. Budovaním a rozvojom spolupráce, sie-
ťovaním MVO s orgánmi samosprávy sa skva-
litnila spolupráca medzi nimi, sprehľadnila sa 
dostupnosť poskytovaných služieb v sociálnej 
oblasti v rámci regiónu, kraja i celého Sloven-
ska, bolo nadviazaných viacero nových kon-
taktov s MVO s podobným zameraním.

Významná je pokračujúca spolupráca s ob-
cami na príprave a implementácii projektov 
slúžiacich k riešeniu sociálnej situácie a roz-
voja v regióne. 

Emília Kováčová, riaditeľka PSI KK aSL, 
n.o.

tel.: 0903 919 310, e-mail: lpsi.kk.sl@gmail.
com

http://www.lpsi.sk/index.php

Vyznamenaní 
červeným krížom

 www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk

Kvalitné ľudské zdroje – 
kvalitnejšie partnerstvo

Prečo ten začiatok? Lebo 
podľa odborníkov zodpovedá 
za 80 % cukrovky, 35 % ische-
mickej choroby srdca, 55% za 
vysoký krvný tlak. Tučno-
ta sprevádza poruchy meta-
bolickej premeny v tele, pod-
poruje nádorové ochorenia 
hrubého čreva, nádory prs-
níkov, prostaty, obličiek, rôz-
ne gynekologické poruchy 
včítane neplodnosti, zaťažu-
je pohybový systém (degene-
ráciu kĺbov), cukrovka, reu-
matické ochorenia. Psychic-
ké poruchy vedú až k pocitu 
menejcennosti a k depresiám. 
Obezita je chorobou ľudskej 
hlúposti, veľa o nej vieme, no 
nič pre svoje zdravie nerobí-
me.

Podľa odborníkov už dnes 
máme obéznych 15% detí, 
40 % mládeže a žiaľ, 80 % si 
obezitu prenesie do dospelos-
ti. Návodov na chudnutie po-

Obezitka naša najmilšia
mocou diét je veľmi veľa, no 
bez trvalého výsledku. Vzni-
ká jo-jo efekt (1 kg schudnem 
– 2 priberiem). Prax ukazuje, 
že najlepšou metódou na ce-
loživotné udržanie telesnej 
váhy je správna životospráva. 
Človek musí mať: 

- stravu jednoduchú a pes-
trú,

- nesmieme byť hladní 
(jesť 5-krát denne v rovna-
kom čase),

- 2/3 stravy má byť ovo-
cie, zelenina, strukoviny, se-
mená, kyslo-mliečne výrob-
ky, tmavá múka, hydina, ry-
by, príp. zverina,

- odbúrať biele jedy – cu-
kor, bielu múku, soľ, tuky,

- obmädziť tmavé mäsá, 
údeniny, alkohol, cigarety, 
kávu, drogy,

- piť dostatok vody (na 10 
kg váhy 2 dcl obyčajnej vody 
s citrónom)

1. Voda má kľúčovú úlo-
hu pre udržaní telesnej hmot-
nosti. Vodu potrebuje naša 
krv, lymfa, všetky naše or-
gány, tkanivá, bunky, kos-
ti, svaly. Pri jej nedostatku 

sa spomaľuje bunečný meta-
bolizmus, v krvi sa hroma-
dia odpadové látky, krv sa za-
husťuje, znižuje sa schopnosť 
prenosu kyslíka, živín, tvorba 
energie. Nedostatok vody po-
rušuje metabolizmus kontro-
ly hladu. Nie sme vždy hlad-
ní, ale vlastne smädní. Čis-
tá voda s citrónom je najlepší 
liek na hlad. Až po 30 minú-
tach uvidíme, či sme naozaj 
hladní.

2. Druhým dôležitým kro-
kom je eliminácia stresu. 
Stres zrýchľuje činnosť srd-
ca, zvyšuje napätie cievnej 
steny, utlmí činnosť zažíva-
cích orgánov, v krvi sa zvy-
šuje hladina glukózy a mast-
ných kyselín, zvyšuje sa hla-
dina endorfínov a pod. Pod-
ľa odborníkov nastáva veľká 
nerovnováha medzi ponukou 
glukózy (cukru) a spotrebou 
v našej krvi. Ak sa to stáva 
často, stresová energia sa me-
ní na tuk.

3. Aby naše svaly dobre 
pracovali po celý život, potre-
bujú správnu výživu a pravi-
delný pohyb. Ľudské telo má 

vrodený mechanizmus kon-
troly ukladania a spaľovania 
tukov. Preto radikálne diéty 
naštartujú organizmus, aby 
si začal tvoriť zásoby pre na-
sledujúce hladovanie. Začnú 
pracovať enzýmy, ktoré ukla-
dajú tuk do zásoby. Preto nie 
drasticky málo jesť, ale ináč 
jesť a denne aspoň 40 min. 
cvičiť, spaľovanie nastáva až 
po 30 minútach.

Dr. Dávid Jenkins vytvoril 
GI (glykemický index) pod-
ľa toho, ako rýchlo sa dosta-
ne potravina do krvi.. Ak sa 
potravina do krvi dostane 
veľmi rýchlo, nastane hlad a 
opačne.

Výšku GI ovplyvňuje ob-
sah vlákniny v potrave. Čím 
je jej viac, tým má nižší GI - 
potraviny so zložitými sacha-
ridmi (cukrami) - ovocie, zele-
nina, orechy, semená, struko-
viny, tmavá múka, nelúpaná 
ryža - teda zdravé potraviny. 
Každá manipulácia s potravi-
nami – tepelné spracovanie, 
rezanie, strúhanie, mixova-
nie – zvyšuje GI.

Po konzumácii jedla s vy-
sokým GI prudko stúpa hla-
dina inzulínu v krvi. Telo si 
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V týchto dňoch uzrel svet-
lo sveta v kežmarskom vyda-
vateľstve ViViT už 2. zborník 
z medzinárodnej konferen-
cie o Spiši a kežmarských bra-
toch Gerensichovcoch, kto-
rá sa konala 7.10.2011 na SOŠ 
Garbiarska 1 v  Kežmarku. 

Táto téma dokonca zarezo-
novala aj na nedávnej  3.kon-
ferencii vo Viedni a tak za-
krátko môžeme očakávať vy-
danie aj tretieho slovensko , 
maďarsko, nemeckého zbor-
níka.

 Traja významní kežmar-
skí bratia Genersichovci sa te-
da pomaly dostávajú nielen 
do povedomia Spiša, ale aj 
v zahraničí. Ich stručná cha-
rakteristika je takáto:

1. Christián Genersich 
(1759 - 1825), kežmarský ev. 
farár a senior, autor nepreko-
nanej historickej monografie 

o Kežmarku, priekopník  his-
torických opisov Tatier a ba-
níctva v Tatrách, prvolezec na 
Kolový štít.

2. Johann Genersich 
(1768-1823), autor 3000 stra-
novej historickej monografie 
o Rakúskej monarchii, 1700 
stranových Svetových dejín, 
priekopníckych  pedagogic-
kých diel, ale aj teologických 
pojednaní. Bol profesorom a 
rektorom kežmarského ev. lý-
cea v blahodárnom čase for-
movania aj našej slovenskej 
inteligencie na tejto škole, je-
den zo zakladateľov Evanje-
lickej teologickej fakulty vo 
Viedni, na ktorej sa stal ku 
sklonku svojho života profe-
sorom cirkevných dejín.

3. Samuel Genersich (1768 
- 1844), priekopník poznáva-
nia spišskej flóry a mestský 
lekár v Levoči. 

Bratia majú odhalenú už 
8 rokov pamätnú tabuľu na 
rodnom dome v Kežmarku, 
Hlavné námestie 52.

 Nedávno vydaný troj-
jazyčný takmer 200 strano-
vý zborník zachytáva pred-
nášky historikov, stredo-
školských i vysokoškolských 
učiteľov a prírodovedcov tý-
kajúce sa tém, ktoré sú vhod-
né najmä na vyučovanie prí-
rodovedných, ale aj huma-
nitných predmetov na našich 
školách. 

O týchto troch osobnos-
tiach v zborníku píšu Doc. 
Ivan Chalupecký, prof. Je-
nö Sólyom, Mgr. Milan Cho-
ma, RNDr. Stanislav Pavlar-
čík, prof. Ján Gbúr, prof. Ka-
rol W. Schwarz a prof. Julia-
ne Brandt.

Zborníky budú vlastniť 
viaceré univerzitné knižni-

ce a mestské knižnice na Spi-
ši. Predovšetkým vďaka patrí 
Genersichovej nadácii v Bu-
dapešti (Tankó Attila), ale aj 
organizátorom celého pro-
jektu:  SDS Levoča, ÚPJŠ Ko-
šice, KDV Kežmarok, Ev. fa-
kulta vo Viedni SOŠ Garbiar-
ska 1 Kežmarok, Farský úrad 
ECAV a MÚ Kežmarok, kto-
rí pracovali nezištne bez ná-
roku na akýkoľvek honorár. 
Takto prispeli k poodhaleniu, 
ale zachovaniu kultúrneho 
dedičstva na Spiši. Zaiste sa 
poznatky z tejto konferencie 
dajú transformovať do oblasti 
vzdelávania a regionálnej vý-
chovy mladých ľudí. Veríme, 
že ich privíta predovšetkým 
pedagogická verejnosť. Zbor-
ník si máte možnosť kúpiť 
priamo vo vydavateľstve Vi-
ViT v kežmarskom Lýceu. 

Milan Choma

Spiš  a Kežmarčan „Johann Genersich 250“ v novom zborníku

Táto osobnosť európske-
ho formátu svojej doby, auto-
ra vyše 3 000 stranovej Histó-
rie Rakúskej monarchie, 1 700 
stranových Svetových dejín, 
ale aj vzácnych pedagogic-
kých a cirkevno-historických 
diel, spoluzakladateľa Evan-
jelicko - teologickej fakulty vo 
Viedni si zaslúži, aby sme po-
znali jeho vo vtedajšej dobe 
mimoriadne populárne dielo. 
K jeho sprístupneniu sa priči-
nila najmä Genersichová spo-
ločnosť v Budapešti, ktorá ini-
cializovala už v poradí 3. me-
dzinárodnú konferenciu. 

Význam viedenskej konfe-
rencie spočíva najmä v tom, 
že sa do projektu Genersich 
zapojili okrem slovenských 
aj rakúski a v širšej mie-
re maďarskí historici, učite-
lia a nadšenci histórie, čím sa 
hlbšie otvorilo poznanie Ge-
nersichovho života a diela, 
ale aj viacerých súvislosti. 

Konferencia sa začala prí-

spevkom salzburského his-
torika Fridricha Gottasa  his-
torickým a kultúrnym opi-
som Spiša a jeho pozoruhod-
nosťami.

 Zo slovenskej strany par-
ticipovali na konferencii pre-
dovšetkým doc. I. Chalupec-
ký (SDS Levoča), Ing. Miku-
láš Lipták  (FÚ ECAV Kežma-
rok), Mgr. Iveta Drzewiecka 
(SOŠ, Garbiarska 1, Kež-
marok), Mgr. Milan Choma 
(SOŠ, Garbiarska 1, Kežma-
rok), PhDr. Astrid Kostelní-
ková - Zwillingová (FÚ ECAV 
Levoča), Prof. Ladislav Šimon 
a Prof. Oliver Rácz (UPJŠ Ko-
šice), ďalej spoluopracova-
li aj zahraniční lektori ako 
viedenský historik Robert 
Schelander, Karl W. Schwarz 
z viedenskej univerzity, Prof. 
János  Sólyom z Budapešti, 
maďarský historik János Ug-
ray (Miškolc), Marton Szi-
lagyi (Budapesť) a viedenská 
historička Gertrúd Marinel-

Genersichovské 
hviezdy znovu zažiarili
V dňoch 8. – 9. 5.2012 sa konala na Maďarskom veľvy-

slanectve a  Collegium Hungaricum vo Viedni v spoluprá-
ci s naším veľvyslanectvom medzinárodná vedecká konfe-
rencia o Spiši s hlavným zreteľom na osobnosť kežmarské-
ho rodáka Johanna Genersicha z príležitosti jeho 250. výro-
čia narodenia. 
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VÝSTAVY

25. 5. 2012 (piatok) o 19.00 h
LATINO-FIESTA  

NA HRADE
Koncert kubánskej speváčky  

Janelys Fernandéz Diaz  
s vystúpením profesionálnych 

kubánskych tanečníkov  
a tanečné latino animácie v štýle 

pravej kubánskej salsy...
Na nádvorí Kežmarského hradu
26. 5. 2012 (sobota) o 19.00 h

LUCIE BÍLA 
Exkluzívny koncert  

najúspešnejšej a najpopulárnej-
šej českej speváčky s hudobným 

doprovodom Petra Maláska.
V Drevenom artikulárnom kostole
27. 5. 2012 (nedeľa) o 16.00 h

ROZPRÁVKA  
O PERNÍKOVEJ CHALÚPKE
Rozprávkový príbeh o Jankovi 
a Marienke, ktorí  svojou odva-
hou, šikovnosťou a vzájomnou 
pomocou dokázali premôcť zlú 

ježibabu – uvádza Divadlo  
Portál Prešov.

V Mestskom kultúrnom stredisku
28. 5. 2012 (pondelok)  

o 9.00 a 10.15 h
RYSAVÁ JALOVICA

Veselohra podľa poviedky  
M. Kukučina - Kočovné divadlo 

DRAK z Prešova.
V Mestskom kultúrnom stredisku
29. 5. 2012 (utorok)  o 18.30 h

XXXVII. Kežmarská  
hudobná jar

Koncert učiteľov ZUŠ A.C. 
v Kežmarku

V ZUŠ Antona Cígera

Pripravujeme:
21. 6. 2012 o 19.00 hod. 

ROMANO STILO  
ENSEMBLE – GIPSY WORLD 

Husľový virtuóz svetového  
formátu Aleksander Jazztone 
a známa cigánska cimbalová  

kapela Romano Stilo  
predstavia svoj najnovší  

hudobný projekt Gipsy World 
plný temperamentu, virtuozity 

a krásy kvalitnej hudby.
V Mestskom kultúrnom stredisku

24. 6. 2012 o 18.00 hod.  
HANA ZAGOROVÁ & PETR 

REZEK so skupinou Jiřiho 
Dvořáka

Koncert speváčky nezvyčajných 
kvalít a veľkých profesionálnych 

úspechov, ktoré jej priniesli  
niekoľko Zlatých slávikov 

i účasť na mnohých  
zahraničných festivaloch.

Na nádvorí Kežmarského hradu

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46

24. 5. – 5. 6. 2012
Výtvarná tvorba žiakov

SZUŠ Rosnička
11. 6. – 25. 6.2012

Výtvaná tvorba žiakov 
a absolventov ZUŠ A. Cígera

Medzinárodný festival 
Detských folklórnych súbo-
rov Krojované bábiky 2012

Festival detských folklór-
nych súborov

7. - 10. 6. 2012
Organizátori: POS, VSFZ, 

Mestá Poprad, Kežmarok, 
OcÚ V. Lomnica

Od 28. -  30. mája bude na 
Kežmarskom hrade nová roz-
právka divadla exTeatro s 
pesničkami Roba Mankovec-
kého pod názvom Zlaté jabl-
ká.

O tom, či sa Janíkovi po-
darí zistiť, prečo ten strom 
zarodí len jediný raz v roku 

a aj kto jeho plody pozbiera, 
sa viac dozvedia deti základ-
ných a materských škôl, ktoré 
sa na rozprávku môžu tešiť v 
uvedených dňoch v organizo-
vaných 15 minútových vstu-
poch. Kežmarčania sa na roz-
právku môžu tešiť počas fes-
tivalu Eľro.

Rozprávky na hrade znovu ožívajú

Vo štvrtok 31. mája 2012  o 
18.30 h. sa v Základnej ume-
leckej škole A. Cígera usku-
toční 2. koncert 37. ročníka 
Kežmarskej hudobnej jari.  

Na koncerte budú účin-
kovať vynikajúci českí umel-
ci  Martin ŠVAJDA (violon-
čelo) a Pavel KRATOCHVÍL 
(klavír), ktorí zo svojho boha-
tého repertoáru pre koncert 
v Kežmarku vybrali sklad-
by Bohuslava Martinů, Fran-
za Schuberta, Clauda Debus-
syho, Maxa Brucha a Astora 
Piazzollu. Ich spolupráca sa 

datuje od r. 1993. Uskutočnili 
množstvo vystúpení, vydali 
CD, zúčastnili sa niekoľkých 
hudobných festivalov. Doko-
nalosť súhry, štýlovú čistotu, 
rytmickú precíznosť a muzi-
kantský zápal ich spoločných 
vystúpení už ocenilo publi-
kum nielen v Českej republi-
ke a na Slovensku, ale i v Ho-
landsku, Španielsku, Nemec-
ku a ďalších krajinách Euró-
py a USA. Koncert pripravilo 
Mestské kultúrne stredisko  v 
spolupráci so ZUŠ A. Cígera  
v Kežmarku.   G. Kantorková

Pozvánka na druhý koncert KHJ

MUŽI V ČIERNOM 3 - 
25. - 28. máj (pia – po), 19.00, 
2,60 €, MN-12. Americká akč-
ná sci-fi komédia.

MODRÝ TIGER - 29. - 30. 
máj (ut, st), 17.00, české zne-
nie, 2,30 €, MP. Česká rodinná 
komédia. Mestu vládne mla-
dý, veľmi ambiciózny staros-
ta, ktorý deťom v škole pred-
staví svoj nový plán - chce 
zbúrať staré mesto a botanic-
kú záhradu a postaviť moder-
né zábavné centrum. V bez-
nádejnej chvíli sa v meste, 
priamo uprostred križovat-
ky objaví modrý tiger. Všetci 
ho hľadajú a dúfajú, že by im 
mohol nejako prospieť. Mod-
rý tiger začne robiť zázraky. 
Premení záhradu na skutoč-
ný raj plný tropických rastlín 
a ľudia sa začínajú pýtať, či je 
naozaj nutné ju zbúrať? Pre 
zámery starostu sa stane tiger 
skutočne nebezpečným.

PRIPRAVUJEME
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Prešovský samosprávny kraj,  
Podtatranské osvetové stredisko Poprad,  

Obec Červený Kláštor,  Mesto Spišská Stará Ves,  
Cyprián n.o. Červený Kláštor,  

Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa
organizujú medzinárodný festival

36. Zamagurské folklórne slávnosti
25. - 27. mája 2012 
v Červenom Kláštore

pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku  
a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka

Program 
Piatok 25. 5. 2012

14.00 Za Magurou hrajú hostí pozývajú 
Živá pozvánka v obciach regiónu. Účinkujú:  DFS Pieniny  

a Rovinka, Spišská Stará Ves,  
DFS Flisocek, Červený Kláštor, ZF Snutki, Jarocin, Poľsko

17.00 Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom Spišská Stará Ves
17.20 Položenie kytice kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka

17.30 Vitajte v Zamagurí (DK Sp. St. Ves)
Uvítací program domácich a hostí v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.  

Účinkujú: FS Maguranka, Spišská Stará Ves, FS Frankovčan, Malá Franková, 
FS Osturňanka, Osturňa, FSk Javorina Kolačkov, ZF Snutki, Jarocin,  

20. 30 Hudobná skupina ČECHOMOR (amfiteáter)
Koncert známej folk-rockovej skupiny z Českej republiky  

Sobota 26. 5. 2012
10.00 Zakliata krása – trh ľudových remesiel (amfiteáter) 

10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter), sprievodné programy ľudových 
hudieb v areáli  

remesiel. Účinkuje: ĽH Loli roklica, Veľká Lomnica
14.00 Na vlnách Dunajca. Splav účinkujúcich na pltiach a privítanka v prísta-
visku Pod lipami. Účinkuje: DFS Flisocek, Červený Kláštor, ZF Snutki, Jaro-

cin Poľsko. 
Stretnutie pod Troma korunami (amfiteáter) 

Otvárací program festivalu a otvorenie Dní tradičnej kultúry na Slovensku. 
Účinkujú: 14.30 FS Maguranka Spišská Stará Ves

14.50 FS Osturňanka, Osturňa
15.00 FS Frankovčan, Malá Franková

15.10 FS Vagonár, Poprad
 15.40 FS Bociai, Kaunas, Litva

15.50 ZF Snutki, Jarocin, Poľsko  
16.10 FS Vagonár stará škola, Poprad

16.30 FS Šafrán, Jablonec n/Nisou, Česká republika
16.50 RFS Loli roklica, Veľká Lomnica

17.10 FS Śwarni, Nowy Targ, Poľsko
Nočný program (amfiteáter)

21.00 PUĽS Prešov, program profesionálneho folklórneho telesa z Prešova.
Nedeľa 27. 5. 2012

9.00 Slávnostná sv. omša (v kostole sv. Antona pustovníka, NKP Kláštor  
Kartuziánov). Celebruje: Prof. Tadeusz Zasępa, PhD, Rektor Katolíckej  

univerzity v Ružomberku
10.00 Zakliata krása – pokračovanie trhu ľudových remesiel (amfiteáter)

10.00 Na Pieninách pri muzike (amfiteáter)
Účinkuje: ĽH Loli roklica, Veľká Lomnica.

12.00 hod. Deti deťom (amfiteáter)
 Účinkujú:  DFS Flisocek, Červený Kláštor; DFS Pieniny a Rovinka, Spišská 
Stará Ves; DFS Furmanček, Malá Franková; DFS Osturňanka, Osturňa; DFS 

Letnička a Venček, Poprad. Hosť: ZF Snutki, Jarocin, Poľsko.
14.00 Pieniny, Pieniny (amfiteáter) 

Záverečný program XXXVI. ročníka ZFS.  
Účinkujú: 14.00 FS Maguranka Spišská Stará Ves

14.10 FS Donauschwaben Mosbach, Heidelberg,  Nemecko
14.20 FS Magurák, Kežmarok
14.30 FS Bociai, Kaunas, Litva
14.40 FS Magura, Kežmarok   

 15.00 DRIŠĽAK, hudobná skupina z Vranova
Sprievodné programy (nádvorie kláštora):  

Rezané do dreva - výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka.
V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v KD Spišská Stará Ves!

KULTÚRA

Končí nám Veľkonoč-
né obdobie a ja mám znova 
chuť poďakovať sa. Naposle-
dy som cez kežmarské novi-
ny ďakoval vedeniu mesta 
a technickým službám za re-
konštrukciu infraštruktúry 
na ulici Štúrova. Dnes chcem 
poďakovať za umenie. Ako 
každý rok, aj teraz som bol 
účastníkom slávenia Veľko-
nočného trojdnia v našej Ba-
zilike svätého Kríža. Neviem 
prečo, ale vždy to vo mne za-
nechá silný zážitok a dojem a 
ja z toho čerpám silu ešte veľ-
mi dlho. Celkom isto k môj-
mu prežitiu Veľkej Noci pri-

spieva aj chrámový  zbor pri 
Bazilike. Zimomriavky, za-
tvorené oči, súzvuk hlasov 
a duší. Kto nepočul, neuverí, 
aké hudobné teleso máme v 
Kežmarku. Také všade nema-
jú, jednoducho sila. Vyslovu-
jem týmto veľké ĎAKUJEM 
celému zboru a hlavne vedú-
cemu, pánovi Pavličkovi, za 
to, že nám prinášajú takéto 
hlboké a nezabudnuteľné zá-
žitky a dojmy. Som na Vás hr-
dý! Keby ste mali vydané CD, 
rád si ho kúpim, nestiahnem 
ho z netu. Prajem Vám veľa  
zdravia a držím palce. 

Michal Gaborčík

Spevokol zanechal zážitok

Deň matiek s CVČ

Druhá májová nedeľa  (toho roku to bolo13. 5. 2012)  patrí 
každoročne všetkým mamičkám, ktoré oslavujú svoj sviatok aj 
tohto roku ako to už býva v Kežmarku  tradíciou oslávili ten-
to krásny deň mamičky, babičky spoločne s Centrom voľného 
času. Slávnosť uskutočnila až o deň neskôr v pondelok  popo-
ludní no nič to neubralo na jej  vážnosti. Pre mamky bol pri-
pravený bohatý kultúrny program, ale ešte pre ním všetkých 
prítomných pozdravil primátor mesta Ing.  Igor Šajtlava prího-
vorom. Ako prví vstúpili na pódium najmladší Kežmarčania z 
materských škôl Možiarská a Severná  a ukázali čo sa naučili  a 
previedli nám svoje pásmo plné básničiek a pesničiek v anglic-
kom jazyku. Program pokračoval ďalej   v tanečných  rytmoch, 
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V utorok 16. mája 2012 sa 
uskutočnila v Poprade regi-
onálna súťaž v poskytova-
ní prvej pomoci žiakov zák-
ladných škôl prvého a druhé-
ho stupňa okresov Poprad 
a Kežmarok.

V kategórii prvého stup-
ňa základných škôl sa zú-
častnilo 14 škôl. Najúspešnej-
šia bola Základná škola Spiš-
ská Teplica. Na treťom mieste 
sa umiestnila ZŠ hradné ná-

mestie Kežmarok, iba o bod 
pred ZŠ Fischera Kežmarok 
a ZŠ a MŠ sv. Kríža Kežma-
rok.

V kategórii druhého stup-
ňa vyhrala ZŠ zo Svitu. Iba 
o bod za ňou, na druhom 
mieste sa umiestnila ZŠ dr. 
Fischera Kežmarok a na tre-
ťom mieste ZŠ Hradné ná-
mestie Kežmarok. V tejto ka-
tegórii súťažilo až 20 škôl.

Humeník

V súťaži prvej pomoci sa boli 
úspešní i kežmarskí žiaci

Prešovský samosprávny kraj – múzeum Kežmarok pozý-
va 

na besedu PhDr. Cyrilom A. Hromníkom,
s historikom, bádateľom a autorom knihy 
SLOVENI, SLOVÁCI, KDE SÚ VAŠE KORENE.
Beseda sa uskutoční 24. 5. 2012 o 17.30 v podkroví kežmar-

ského hradu.
Cyril A. Hromník je slovenský historik dlhodobo žijúci 

v zahraničí, pracujúci v oblasti rannej histórie Afriky a Indic-
kého oceánu. Svojimi výskumami zistil, že korene Slovenov 
(Slovákov) neležia v nedávnom „sťahovaní národov“ (5. – 6. 
Storočie), ale vo vzdialenej dobe bronzovej, 3000 rokov pred 
Kristom...

Vstupné na besedu je dobrovoľné.

Pozvánka
Pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej správy o ob-

ci Dvorce, 60. výročia jej vysídlenia a 20. výročia organizova-
ných stretnutí

pozývame na spomienkové zhromaždenie
ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. júna 2012 v miestach vysíd-

lenej obce Dvorce, v bývalom výcvikovom priestore Javorina.
Stretnutie sa začne slávnostnou omšou o 10.30 hod. pri pa-

mätníku v obci.
Pozývame všetkých rodákov, krajanov, ich nasledovníkov, 

priateľov, sympatizantov a všetkých, ktorým je vzťah k Levoč-
ským vrchom blízky a vzácny.

Za výkonný výbor Združenia obce Dvorce Ladislav Mal-
lák, Ing. Štefan Ordzovenský

Moderná pieseň je obľúbe-
ná aj medzi žiakmi našej ško-
ly ZŠ-Grundschule, Hradné 
námestie 38, o čom nás pre-
svedčili aj svojim záujmom 
o túto súťaž. Prihlásilo sa 34 
žiakov, najviac 
žiakov I. stup-
ňa. Úroveň sú-
ťaže bola veľmi 
dobrá. Žiaci si 
zvolili repertoár od detských 
moderných až po svetové hi-
ty. Porota mala veľmi ťažkú 
úlohu a jej rozhodnutie sa po-
tvrdilo aj na okresnom kole. 
Víťazka I. kategórie Bianka 
Zemančíková vyhrala  okres-

né kolo a víťazka II. Kategórie 
Petra Majerčáková skončila 
na okresnom kole na 3.mieste

Výsledky školského ko-
la, I. kategória: 1. Bianka Ze-
mančíková, 2. Klára Jurská, 3. 

Katarína Vas-
tušková. II. 
kategória: 1. 
Petra  Majer-
čáková, 2. Em-

ma Kováčová, 3. Adela Jurčo-
vá. III. kategória: 1.Timea Pe-
rignáthová, 2. Nicol Servatko-
vá, 3. Miriam Reznická.

Výhercom blahoželáme! 
Mária Havranová, ŠSZČ

Slávici z lavice 2012

Jazyková škola (štátna), Poprad, Ul. D. Tatarku 4666/7 
v Poprade

oznamuje širokej verejnosti, že v  školskom roku 2012/2013 
otvára vo svojej pobočke v Kežmarku , ZŠ Ul. Dr. Fischera, 
základné a stredné kurzy  jazyka anglického (1. -  4. ročník)  
a základný kurz jazyka nemeckého pre mierne pokročilých, 
v oboch jazykoch pre  žiakov ZŠ od 5. triedy , žiakov SŠ a pre 
dospelých bez obmedzenia veku .                                                                 

Zápis do kurzov sa bude konať 
dňa 13. júna 2012  od 16.00 do 17.30 
v priestoroch vestibulu uvedenej ZŠ.
Bližšie informácie o cenách a  kurzoch ďalších cudzích ja-

zykov v Poprade: www.jazykovka-poprad.sk alebo na  tel. čís-
le: 052/78 97 701.

V piatok 1. 4. 2012 sa v no-
vinách KEŽMAROK objavil 
článok pod názvom „Predra-
žené koláče“, v ktorom jeho 
autorka nepravdivo uviedla 
niekoľko zará-
žajúcich faktov 
týkajúcich sa 
práce našej bý-
valej kolegyne 
O.e.š.k.v.j. Uvádzame niekoľ-
ko z nich:

Autorka tohto článku 
uviedla, že si dala upiecť, no 
nespomenula už, že jej objed-
návka obsahovala požiadav-
ku na ďalších 20 malých tort, 
ktoré spolu s 2 veľkými pa-
ni O.e.š.k.v. na základe objed-
návky sťažovateľky upiekla. 
V neposlednom rade je dôle-
žité uviesť na pravú mieru in-
formácie z článku, ktoré boli 

vytrhnuté z kontextu – napr. 
odpoveď na otázku: „Dali by 
ste za koláče toľko peňazí?“ 
neznela „Nie!“, ale „Ja si ich 
dokážem upiecť sama“.

Nech už bol 
článok napí-
saný z akých-
koľvek dôvo-
dov, ktoré po-

zná iba autorka, nedalo nám 
nereagovať. Pre sťažovateľ-
ku máme jedno odporúča-
nie: „Skúste sa sťažovať aj na 
predajňu v ktorej ste kupova-
li suroviny potrebné k prípra-
ve vašej objednávky. Tam ste 
totiž za 15 minút nákupu za-
platili viac, ako za 5 dní poc-
tivej, každodenne 14 hodín tr-
vajúcej práce zlatých rúk, na-
šej bývalej kolegyne Olinky.

Bývalí kolegovia HA

Koláče

  CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  V KEŽMARKU 
A MESTO KEŽMAROK 

                                             VÁS  POZÝVAJÚ  NA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.jún 2012 - PIATOK  
začíname od  8,30 - 12,30 hod. 
na HLAVNOM NÁMESTÍ pri RADNICI 

- HRY, SÚŤAŽE, SLADKÉ  ODMENY – 
 

 

 
 

PESTRÝ  A  ZÁBAVNÝ   PROGRAM 
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NÁZOV ŠKOLY N PÚŠ- 
SJ

PŠ-
-SJ

PÚŠ- 
MAT

PŠ-
-MAT

SPIŠSKÁ BELÁ -  J.M.PETZVALA 49 72,7 97,8 84,8 98,8
KEŽMAROK – HRADNÉ NÁM. 49 67,3 93,7 70,0 88,2
KEŽMAROK – DR.D.FISCHERA 101 61,8 84,0 75,0 94,4
KEŽMAROK – SV. KRÍŽA, 
PETRŽALSKÁ 30 60,9 80,8 65,0 77,6

HUNCOVCE 15 56,3 63,3 53,3 38,7
TOPOREC 21 54,9 55,9 64,0 75,2
LENDAK 78 53,8 49,9 53,3 38,6
KEŽMAROK – NIŽNÁ BRÁNA 53 5O,6 33,9 47,7 20,8
SPIŠKÉ HANUŠOVCE 20 50,4 33,1 61,8 68,0
VRBOV 21 49,0 26,9 45,2 15,8
SPIŠSKÁ STARÁ VES 34 48,0 22,7 58,1 55,6
VEĽKÁ LOMNICA 24 47,2 19,8 48,1 21,6
ĽUBICA 49 45,1 14,4 52,1 34,5
SPIŠKÁ BELÁ – ŠTEFÁNIKOVA 49 43,8 11,9 64,6 76,9
SLOVENSKÁ VES 52 40,2 5,8 40,0 8,1
STRÁNE POD TATRAMI 11 24,7 0,6 24,5 1,4
RAKÚSY 18 24,4 0,5 17,5 0,6

N - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom pred-
mete (hodnoty sú uvedené v %),
PŠ - percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %).

Spracovala: Mgr. Andrea Magyarová, 
metodik VP v CPPPaP Kežmarok

Výsledky testovania 
deviatakov sú známe

Lepšie dopadla tentoraz matematika, než slovenčina a li-
teratúra.

V tohtoročnom celoštát-
nom testovaní deviatakov 
T9 - monitore - zvládli žia-
ci testy z matematiky v prie-
mere na 57,5 percenta, zatiaľ 
čo vlani to bolo 52,9 percen-
ta. Celoslovenský priemer 
za slovenčinu a literatúru 
bol 54,5percenta. Viac ako 90 
percent z oboch predmetov 
dosiahlo 1,8 percenta žiakov, 
čiže 715.  Títo deviataci do-
minujú v Prešovskom kraji 
a nasleduje Košický kraj. Po-
merne malé zastúpenie ex-
celentných žiakov je v Brati-
slavskom, Trnavskom a Nit-
rianskom kraji.

Monitor sa tento rok usku-
točnil 14. marca na 1 449 zá-
kladných školách, písalo ho 
dovedna 43 515 žiakov devia-
tych ročníkov, čo je asi o 2 000 
deviatakov menej ako vlani. 
Testy z vyučovacieho jazyka 
maďarského písalo 2 874 žia-
kov a 35 deviatakov sa testo-
valo v ukrajinskom jazyku.

V Kežmarskom okrese sa 
testovania z oboch predme-
tov zúčastnilo 674 žiakov zo 
17 základných škôl. Výsledky 
jednotlivých škôl okresu Kež-
marok z testovacieho pred-
metu matematika a sloven-
ský jazyk a literatúra:

Dňa 7. júna 2012 priví-
ta Hotelová akadémia Ot-
ta Brucknera v Kežmarku na 
VI.  ročníku medzinárodnej 
gastronomickej súťaže Oheň, 
náš darca súťažné družstvá 
z hotelových škôl z Českej re-
publiky, Poľska a Slovenska. 
Atraktívna súťaž sa bude ko-
nať na javisku pred radni-
cou na Hlavnom námestí a jej 
priebeh si môže pozrieť aj ši-
roká verejnosť.

Súťažiť budú trojčlenné 
družstvá – kuchár, pomocný 
kuchár a čašník. Čas prípravy 

súťažného menu je 90 minút 
– 15 minút príprava, 60 mi-
nút realizácia súťažného me-
nu, 15 minút upratanie praco-
viska.

Prísne oko odbornej po-
roty zvlášť vyhodnotí pred-
jedlo, hlavné jedlo, prílo-
hu i dezert. Príďte aj Vy me-
dzi nás a vychutnajte si at-
mosféru tohto jedinečného 
podujatia, v ktorom sa súťa-
žiaci predvedú s najnovšími 
trendami v grilovaní a barbe-
cue. HAOBt

Oheň, náš darca

Keď sa spoja ľudia so zá-
ujmom poznať históriu vlast-
nej školy so zápalom dozve-
dieť sa niečo nové, vzíde z to-
ho len to najlepšie. Tak, ako 
to urobili  žiaci a žiačky zo 
Základnej školy Nižná brá-
na, pod vedením Mgr. Čer-
venku. Kolektív v zložení Ro-
man Starinský, Lucia Šmihu-
lová,  Adrian Brand, Ján Šilon 
a Jana Krompaščíková  sa pri-
hlásil do projektu s názvom 
„ Zaostri na školu“, ktorý or-
ganizuje Múzeum školstva 
a pedagogiky, s úmyslom vy-
tvoriť e - mapu historických 
budov škôl. Museli preštudo-
vať archív školy, mestský ar-
chív, pátrať v mestskej kniž-
nici, prečítať množstvo sta-
rých novín a spracovať množ-
stvo informácii. Po týždňoch 

driny sa konečne dostavil 
výsledok v podobe projek-
tu o histórii školy, o jej vývoji 
a období plnej premien. Pro-
jekt je plný historických fo-
tiek, ktoré porovnávajú mi-
nulosť a súčasnosť, obsahu-
je stručný text o vývoji školy 
a jej úspechoch. 

Je obdivuhodné, že aj v tej-
to zrýchlenej dobe sa nájde zá-
ujem o históriu svojej vlastnej 
školy a vytvorí sa priestor pre 
získavanie informácii aj inou, 
netradičnou cestou, cestou 
štúdia fyzických materiálov.

Držme im teda palce, aby 
bol práve ich projekt úspešný 
a aby priniesol radosť nielen 
žiakom, ktorí na ňom pracu-
jú, ale aj celej škole.
 Samuel Maniak, žiak IX. A, 

Mgr. Marek Červenka

Žiaci ZŠ Nižná brána v Múzeu 
školstva a pedagogiky
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Bratislava, 15. máj 2012 – SPP, Nadá-
cia SPP a EkoFond sa rozhodli spojiť svo-
je sily v programe SPPoločne a finančne 
podporiť kvalitné projekty, ktoré vybe-
rie široká verejnosť. Celkovo na projek-
ty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepod-
nikateľské právnické osoby zo všetkých 
regiónov Slovenska sa oddnes až do 
10. júna 2012 môžu uchádzať o finančný 
príspevok na podporu projektov, ktoré 
zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych 
komunít. Prihlasovanie projektov, kom-
plexné informovanie o priebehu progra-
mu ako aj finále - verejné online hlasova-
nie - bude prebiehať na špeciálnej webo-
vej stránke www.sppolocne.sk.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasu-
jú partnerský, regionálne zameraný ve-
rejnoprospešný program s názvom SP-
Poločne, v ktorom chcú pomáhať adres-
ne, konkrétnym ľuďom a komunitám zo 
všetkých kútov Slovenska. Hlasovanie 
a rozhodovanie o podporených projek-
toch bude preto v rukách širokej verej-
nosti – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich 
región a dané prostredie a jeho potreby 
poznajú najlepšie. 

„Aktivity v oblasti spoločenskej zod-
povednosti podporuje SPP dlhodobo, či už 
prostredníctvom vlastných projektov alebo 
programov Nadácie SPP a  EkoFondu. Ten-
to rok sa tieto tri subjekty rozhodli spustiť 
program SPPoločne, vďaka ktorému môžu 
ľudia sami vybrať najlepšie projekty a po-
môcť tak skvalitniť život vo svojom najbliž-
šom okolí,“ zdôraznil predseda predsta-
venstva SPP, Jean-Jacques Ciazynski. 

Od 15. mája až do 10. júna 2012 môžu 
nepodnikateľské právnické osoby s ná-
padmi, ako pomôcť svojmu regiónu, pri-
hlasovať svoje projekty. Každá nepodni-

kateľská právnická osoba môže prihlá-
siť maximálne 1 projekt. Projekt je po-
trebné predložiť elektronicky, zaslaním 
vyplneného prihlasovacieho formulára 
s presne špecifikovanými podmienkami 
programu, ktorý je uverejnený priamo 
na webovej stránke www.sppolocne.sk. 
Projekty môžu získať finančný príspe-
vok vo výške od 3 000 eur do 10 000 eur. 

O finančný príspevok môžu požiadať 
tieto subjekty: 

• Mimovládne organizácie: občian-
ske združenia, nadácie, spolky, nezisko-
vé organizácie, neinvestičné fondy

• Školské zariadenia: školy (materské, 
základné a stredné), univerzity, vysoké 
školy, vzdelávacie a výchovné zariade-
nia

• Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižni-
ce, galérie, kultúrno-osvetové strediská 
a pod.

• Športové zariadenia: rôzne športové 
organizácie (združenia, spolky a kluby) 
zaoberajúce sa podporou športu a špor-
tovým rozvojom detí a mládeže    

• Obce a mestá
Projekty je možné prihlásiť v dvoch 

kategóriách. V kategórii SPPoločne pre 
ľudí môžu záujemcovia prihlasovať pro-
jekty z oblasti podpory kultúry a kul-
túrno-spoločenských aktivít a projekty 
z oblasti športu a rozvoja pohybových 
aktivít. V druhej kategórii SPPoločne pre 
domovinu je možné prihlásiť projekty 
z oblasti vzdelávania na tému ekológia, 
či trvalo udržateľný rozvoj a tiež projek-
ty zamerané na skvalitnenie a zveľaďo-
vanie životného prostredia.

Z prihlásených projektov odborné 
komisie v každom z troch regiónov (zá-
pad, stred, východ) vyberú 20 projektov 

z každej kategórie (spolu 120), ktoré bu-
dú zverejnené na webovej stránke www.
sppolocne.sk. Následne v júli 2012 bu-
de spustené verejné on-line hlasovanie 
o najprínosnejší projekt pre daný región. 
Samotná široká verejnosť rozhodne naj-
vyšším počtom zaslaných hlasov, ktorý 
zo 120 projektov získa finančný príspe-
vok na svoju realizáciu. Uspieť bude mať 
šancu minimálne 10 projektov v každom 
regióne (spolu najmenej 30 projektov).

Účastníci verejného hlasovania okrem 
toho, že svojím hlasom prispejú k rozvoju 
a zveľadeniu miesta, v ktorom žijú, sa au-
tomaticky zaradia aj do súťaže „Zlepšime 
SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny, 
napr. wellness pobyt na hrade a kaštieli 
Grand Castle v Liptovskom Hrádku. Na 
záchranu a zveľadenie tejto národnej kul-
túrnej pamiatky prispeli SPP aj Nadácia 
SPP v rámci ďalšieho zo svojich verejno-
prospešných programov. 

„Cieľom programu SPPoločne je zlepšiť 
prostredie, v ktorom žijeme a preto je na ľu-
ďoch, aby šírili medzi svojimi známymi, že je 
tu možnosť ako pomôcť komunite a prostre-
diu, v ktorom žijú. Samotnú realizáciu víťaz-
ných projektov bude možné sledovať na we-
bovej stránke www.spplocne.sk, prostredníc-
tvom fotografií a krátkych videí. Tí, čo jed-
notlivé projekty podporili, tak budú môcť 
vidieť, ako ich hlas pomohol zvýšiť životnú 
úroveň v ich regióne,“ zdôraznila Martina 
Nehézová, vedúca útvaru korporátneho 
imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Po skončení verejného hlasovania,  
SPP, Nadácia SPP a EkoFond udelia na-
vyše bonusové ceny za 3 mimoriadne za-
ujímavé projekty.

Viac informácií nájdete na stránke 
www.sppolocne.sk.

Nový program na zlepšenie života komunít po celom Slovensku 
– SPPoločne

Počnúc školským rokom 
2012/2013 SOŠ na Garbiar-
skej ulici č. 1, Kežmarok otvá-
ra nový nadstavbový študij-
ný odbor 6403 4 podnikanie 
v remeslách a službách.

Študijný odbor je urče-
ný pre všetkých absolventov 
trojročných učebných odbo-
rov zameraných na remeslá a 
služby.

Dĺžka šúdia: 2 roky

Dosiahnutý stupeň vzde-
lania:  úplné stredné odborné 
vzdelanie ISCED 3A

Spôsob  učkončenia prí-
pravy: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom 
vzdelaní: maturitné vysved-
čenie

Študijný odbor podni-
kanie v remeslách a služ-
bách poskytuje úplné stred-
né odborné vzdelanie so za-

meraním na drobné a stred-
né podnikanie v remeslách 
a službách. Absolvent zís-
ka potrebné vedomosti v ob-
lasti všeobecného a odborné-
ho vzdelania, hlavne v pred-
metoch slovenský jazyk a 
literatúra, cudzí jazyk, mate-
matika, informatika a v ob-
lasti odborného vzdeláva-
nia v predmetoch ekonomi-
ka, účtovníctvo, podnikanie, 

marketing, právna náuka, 
technika administratívy a 
v ďalších povinne voliteľných 
predmetoch zameraných na 
oblasť služieb v cestovnom 
ruchu a služieb v obchodnej 
prevádzke.

Prihlášku uchádzač môže 
podať do konca mája 2012 na 
predpísanom tlačive na ad-
resu: Stredná odborná ško-
la, Garbiarska 1, Kežmarok

Máte už vyučný list a chcete získať maturitné vysvedčenie?
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Pred zaplnenou koncert-
nou sálou priblížil návštev-
níkom hudobného večera 
autor článku životnú a naj-
mä umeleckú cestu jedné-
ho zo zakladateľských osob-
ností slovenskej modernej 
populárnej hudby. Skladate-
ľove najúspešnejšie hity za-
zneli nielen v pôvodných 
nahrávkach, ale v pôsobi-
vých aranžmánoch pedagó-
ga košického konzervatória 
p. Adriána Harvana.

Hudobný súbor košické-
ho konzervatória hral v zlo-
žení Adrián Harvan – kapel-
ník, altsaxofón, klarinet, Ma-
túš Jeňo – tenorsaxofón, Ma-
tej Göllner – trúbka, Viola 
Samborská – klavír, Adolf 
Plachetka – kontrabas a Mi-
chal Fedor – bicie. Dlhotrva-
júci a vďačný potlesk bol tou 

najkrajšou odmenou pre všet-
kých účinkujúcich.

Autor článku sa chce osob-
ne poďakovať všetkým, kto-
rí ochotne pomohli pri prí-
prave a úspešnom a zdarnom 
priebehu hudobného večera – 
Mestskému kultúrnemu stre-
disku v Kežmarku a jeho ria-
diteľke Gabriele Kantorkovej, 
riaditeľovi ZUŠ A. Cígera v 
Kežmarku Jánovi Levockému 
a učiteľom ZUŠ Gabriele Kor-
najovej, Ivane Abtovej, Ernes-
tovi Abtovi a Jaroslavovi Šle-
bodovi z vydavateľstva Jadro 
za pôsobivý plagát podujatia. 
Za všestrannú pomoc ďaku-
jem najmä rodine skladateľa – 
synovi Petrovi a vnukovi Ro-
manovi, ktorí boli čestnými 
hosťami hudobného večera.

Dr. Andrej Janovský, 
foto: Ing. Z. Baliga 

Vydarené hudobné podujatie
Hudobný večer venovaný 110. výročiu narodenia Ernesta 

Genersicha, ktorý sa uskutočnil 16. mája 2012 v koncertnej sá-
le ZUŠ A. Cígera v Kežmarku, sa vydaril po každej stránke.



16 KEŽMAROK 10/2012ŠPORT

PREDAJ 
Výhodne predám práčku GO-

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

Predám celoročne obývateľnú 
murovanú chatku so zariadením 
v Kežmarku pri Horárni v záhrad-
kárskej osade s pozemkom 532 m2 
cena 29 900 Eur. Foto e-mailom. Tel. 
0915/ 778 254

Predám tatranský profil pero-
-drážka, brúsený, 1. trieda 4 eurá, 2. 
trieda 2 eurá, v ponuke aj dlážkovica 
a dokončovacie lišty. Doveziem. Tel. 
0915 86 32 27, 0911 16 89 82. P-26/12

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

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

Kúpim jazvečíka – šteňa, pes, 
krátko alebo hrubosrstého. Tel. 0908 
98 91 04. P-29/12

MOTO

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, nože, nožnice. Opravujem – 
bicykle, trenažéry, kolesá a iné. 
OPRAVA BICYKLOV IMRICH, 
Garbiarska 12, 0905 43 41 53. P-17/12 
rámček, bold

www.atrakcie.in. P-21/12
Spracovanie účtovníctva FO,-

PO, jednoduché, podvojné, DPH, DP, 

mzdy. tel:0910/959214. P-17/5/12

ZAMESTNANIE
Atraktívna práca vo VO potravín. 

Tel. 0904 95 19 52. P-28/12
Spoločnosť rEhit, s.r.o., Kežmarok 

hľadá  redaktora – moderátora lokál-
nej televízie. Najlepšie z KK a okolia. 
Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 
408 248.

BYTY, DOMY
Predám 2-izbový byt na ul. Mo-

žiarskej v Kežmarku v OV. Byt je na 
3/3 poschodí bez balkóna v zatep-
lenej bytovke. Je po čiastočnej re-
konštrukcií (plastové okná, plávajú-
ce podlahy,  kuchynská linka, kom-
binovaný šporák, vchodové dvere), 
cena: 36 000 €. Kontakt: 0905428463. 
P-10/5/12

Hľadám 1-izbový byt, lacný, ale-
bo garzónku pre 2 osoby. Tel. 0914 17 
46 14. P-30/12

Predám 2- izbový byt na Petržal-
skej ulici , nové plastové okná, muro-
vané jadro, 33 000 €. Tel. 0948 11 44 14. 
A-10/1 – 3x od čísla 10.

MADAF REAL ponúka na predaj 
veľký 1-izbový a 3-izbový byt v Kež-
marku, 3 rodinné domy v Kežmar-
ku, stavebný pozemok v Malom Slav-
kove, záhradnú chatku v Ľubici. Dá 
do prenájmu RD v Kežmarku a 1 – 2 
izbový byt v Kežmarku a obchodné 
priestory v centre Ľubice. Tel. 052/452 

4184, 0907 99 99 82. P-33/12 
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

VÝPREDAJ
ZĽAVY AŽ DO 50% 

na vybrané druhy 
OKRASNÝCH DREVÍN

Rastliny vhodné aj do 
ozdobných kvetináčov.

Tel. 0907 31 51 87.
Michalská 23, Kežmarok

Dňa 23. má-
ja 2012 uplynú 
smutné 2 roky od 
chvíle, kedy nás 
navždy opustil 

manžel, otec a dedko Ladislav 
BRETZ.

Bolesťou unavený tíško zaspal,
Opustil tento svet aj proti  

svojej vôli.
Zostali len spomienky  

a odkaz jediný:
Chýbaš nám manžel, otecko,
Dedko v kruhu našej rodiny.
S láskou a žiaľom v srdciach 

na neho spomínajú manželka, 
deti Beáta a Ladislav s rodinami

Osud je občan 
veľmi krutý, nevrá-
ti čo si raz vzal...

Zostanú iba 
spomienky a v srd-
ci veľký žiaľ.

Dňa 6. júna 2012 si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia našej 
mamky, sestry a babičky Márie 
JASEČKOVEJ venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Ďakujeme!

Spomína blízka rodina

Spomíname+foto
Čas sa už nedá vrátiť, už nemô-

žeme sa spolu smiať. Len cestičkou 
k hrobu za Tebou prichádzame a na-
vždy budeme s láskou spomínať.

Dňa 24. mája 2012 si pripo-
míname pätnáste výročie odke-
dy nás nečakane a navždy opus-
til vo veku nedožitých 20 rokov 
náš drahý syn, brat, švagor , ujo 
a priateľ Radoslav HOVAN-
ČÁK. 

Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spomienku 
alebo krátku modlitbu. S láskou 
a úctou spomínajú najbližší...

Dňa 28. mája 
uplynie 35 rokov 
od úmrtia nášho 
manžela, otca 

Emila 
MAZURKA 
z Kežmarku.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

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... 

        KOVOSPOL ‐ Hviezdoslavova 4,Kežmarok   

       od 1.5. do 31.5. 
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Hokejový ošiaľ zavládol aj v Kežmarku. Veľko-
plošná projekcia priamych prenosov z majstrov-
stiev sveta v hokeji prilákala na kežmarské ná-
mestie nemálo Kežmarčanov, i ľudí z okolia. So-
botňajšie víťazstvo Slovenska nad Českou repub-
likou nenechalo bez radosti ani miestnych, ktorí 
sa z úspechu slovenských hokejistov tešili aj na-
priek prehre s Ruskom v nedeľu 20. mája 2012.

T/F Adri Saturyová
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Nedeľa 13. mája 2012 pat-
rila v Kežmarku milovníkom 
koní. Na sídlisku Juh sa usku-
točnili jazdecké preteky - Ce-

na primátora mesta Kežma-
rok. Hlavným organizátorom 
podujatia bol MŠK Ranč Čaj-
ka Kežmarok a Mesto Kež-

Jazdecké preteky i s domácim prvenstvom
marok. Celkovo sa parkúro-
vého skákania zúčastnilo vy-
še 60 koní. Súťažilo sa v troch 
disciplínach.

Medailisti, Skok do 80 cm 
(16 súťažiacich): 1. Veronika 
Slobodníková a Lago d Ávina 
2 (MŠK Ranč Čajka Kežma-
rok), 2. Viera Kaňová a Kalina 
2 (Vrbov), 3. Tatiana Džuba-
sová a Princ 7 (Riding Team 
Kežmarok), 5. Michaela Szen-
tiványiová a Aramis 6 (Kež-
marok).

Skok Z (100 cm) – Cena JO 
MŠK Ranč Čajka Kežmarok 
(33): 1. Martin Skála a Lar-
zod (Košice), 2. Kuna a Grif-
fin (Ondrašová), 3. Mravec 
a Compana (Košice), 5. Slo-
bodníková a Lago d Ávina 2 

Basketbalový turnaj 
ovládli Žilinčania

(MŠK RČ Kežmarok), 8. Szen-
tiványiová a Aramis 6 (MŠK 
RČ Kežmarok), 16. Džubasová 
a Princ 7 (RT Kežmarok), 18. 
Džubasová (Sejfas (RT Kež-
marok), 24. Jurčová a Casio 3 
(MŠK RČ Kežmarok).

Skok ZL – Cena primáto-
ra mesta Kežmarok (15): 1. Pe-
ter Kuna a Griffin (Ondrašo-
vá), 2. Šteffeková  a Murphy 2 
(Košice), 3. Mravec a Compa-
na (Košice), 4. Kopčák a Let-
kis (V. Lomnica), 8. Džuba-
sová a Sejfas (RT Kežmarok), 
11. Jurčová a Casio 3 (MŠK RČ 
Kežmarok).

Počas podujatia boli pri-
pravené pre deti rôzne atrak-
cie a pre dospelých i bohatý a 
pestrý kultúrny program. Sa-
mozrejmosťou bolo i bohaté 
občerstvenie.            Humeník
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Dňa 11. mája 2012 sa stre-
tli na priateľskom šachovom 
stretnutí dve školy ZŠ z No-
vého Targu a ZŠ-Grundschu-
le, Hradné námestie 38,Kež-
marok. Priatelia z Nového 
Targu prišli na svojich autách 
o 11.00. Na pôde našej školy 
ich privítala pani zástupky-
ňa Mgr. Viera Janovská, žia-
ci z Poľska navštívili 3.B,3.C 
triedu, kde sa zahrali, a spo-
znali podmienky vyučova-
nia slovenských rovesníkov. 
Po spoločnom obede v škol-
skej jedálni ich PaedDr. Ja-
novský oboznámil s histó-

riou a kultúrou nášho mes-
ta. Medzitým sa  pripravova-
li stoly na šachové stretnutie. 
Vedúci šachového krúžku 
Mgr. Eduard Hagara zabez-
pečil pre žiakov drobné pa-
miatkové predmety a rodičia 
našich žiakov pripravili pre 
hostí pohostenie, ktoré bolo 
v školskom bufete.

 Stretnutie v šachu začalo 
veľmi urputne a naši žiaci bo-
li veľmi smutní. Žiaľ, keďže 
prvé kolo prehrali, boli tam 
aj slzy. Po vysvetlení, že Po-
liaci šach hrajú už druhý rok, 
sa naše deti uspokojili. Druhá 

hra už taká jednoznačná ne-
bola. Po štvrtej hre sme pre-
hrali, ale pocit z peknej hry 
nám ostal. Víťazí boli ocene-
ní diplomom a víťazným po-
három a všetci súťažiaci do-
stali pekné ceny. Aj keď sme 
nevyhrali, spomienka na ten-
to turnaj ostane v podobe po-
hára a diplomu. Pri posede-
ní Poliaci vyjadrili veľkú spo-
kojnosť s turnajom aj s poby-
tom na našej škole. Ďakujeme 
dr. Janovskému, že bol ochot-
ný robiť sprievodcu našim 
hosťom. 

Mária Havranová, ŠSZČ

Stretli sa najmenší šachisti z Poľska a Kežmarku

U 14
Výsledky v skupine: MŠK 

MHbK Worms Kežmarok - 
Vrútky 4:2 (Vašaš 3, Krempas-
ký), Kežmarok - Ružinov Bra-
tislava 3:2 (Vašaš 3), Kežma-
rok - Partizánske 7:2 (Václav 
3, Kantorek 2, Vašaš a Krem-
paský). Štvrťfinále: Kežma-
rok – Kyjov 6:0 (Václav 3, Mar-
tančík 2, Malík). Semifinále: 
Kežmarok - Ružinov Bratisla-
va 4:0 (Václav 2, Vašaš, Krem-
paský). Finále: Kežmarok – 
Vrútky (Vašaš 3, Martančík).

Celkové poradie majstrov-
stiev U 14: 1. MŠK MHbK 
Worms Kežmarok, 2. Vrút-
ky, 3. Spišská Belá, 4. Ružinov 
Bratislava, 5. Kyjov, 6. Nitra, 7. 
Martin, 8. Partizánske.

Kežmarskí štrnástkári si 
z MSR U14 odniesli i dve in-
dividuálneho ocenenia. Ce-
nu najlepšieho brankára pre 
výborného gólmana Marka 
Šturmu a cenu najlepšieho 
útočníka pre Filipa Vašaša. V 
závere MSR U14 bol zo štvori-
ce najlepších hráčov ešte oso-
bitne vyzdvihnutý útočník z 
MŠK MHbK Worms Kežma-
rok Filip Vašaš, za svoje tri 
hetriky, ktorý svojich celkovo 
desať gólov rozdelil do šty-
roch zápasov a bol označený 
kráľom strelcov celých Maj-
strovstiev Slovenska U14.

U 18
Výsledky v skupine: MŠK 

MHbK Worms Kežmarok - 
Martin 7:0 (Tomečko, Žen-
čuch, Drozd, Lesňák, Kopkáš, 

Dva hokejbalové tituly majstrov Slovenska do Kežmarku!
V dňoch 11. – 13. mája 2012 sa uskutočnili na Záhorí (Lo-

zorno a Gajary) Majstrovstvá Slovenska v hokejbale, v ka-
tegóriách U 14 a U 18. Na obidvoch podujatiach sa úspešne 
prezentovali aj kežmarskí hokejbalisti, ktorí obidva turnaje 
bez prehry vyhrali!

Lukáč, Šterbák), Kežmarok 
- Brno 4:0 (Lesňák 3, Krom-
ka), Kežmarok - Partizánske 
3:0 (Kasanický, Drozd, To-
mečko. Štvrťfinále: Kežma-
rok - Spišská Belá 6:1 (Drozd a 
Hoffman 2, Ženčuch, Zakop-
jan). Semifinále: Kežmarok - 
CTM Bratislava 3:0 (Lesňák 2, 
Drozd). Finále: Kežmarok – 
Martin 5:0 (Lesňák 2, Kopkáš, 
Duchoň, Hovanec). 

Celkové poradie maj-
strovstiev U 18: 1. MŠK 
MHbK Worms Kežmarok, 2. 
Martin, 3. Vrútky, 4. Bratisla-
va, 5. Nové Zámky, 6. Považ-
ská Bystrica, 7. Nitra, 8. Spiš-
ská Belá, 9. Hodonín, 10. Par-
tizánske, 11. Brno, 12. Žiar 
nad Hronom, 13. Stupava.

Hráči družstva MŠK 
MHbK Worms kategórie do 

18 rokov na týchto majstrov-
stvách nenašli vážnejšieho 
súpera, s prehľadom vyhrali 
všetky zápasy a tak zaslúže-
ne získali titul Majstrov Slo-
venska U18. Herne prevýši-
li všetky zúčastnené druž-
stvá, čo pochvalne potvrdili 
i reprezentační tréneri, ktorí 
do výberu Slovenska na nad-
chádzajúce júnové Majstrov-
stvá sveta v hokejbale povo-
lali ďalších Kežmarčanov. Tá-
to výborná zostava hráčov z 
MŠK MHbK Worms Kežma-
rok U18 takto získala v pora-
dí už svoj tretí titul Majstrov 
Slovenska, v roku 2010 v Ko-
šiciach ako šestnásťroční a v 
roku 2008 vo Vrútkach ako 
štrnásťroční.

V individuálnych ocene-
niach osemnásťročných za 
najlepšieho brankára vyhlási-
li Kežmarčana Denisa Godlu, 
ktorý za celý šampionát inka-
soval len jeden jediný gól. 

Majstri Slovenska U14: 

Daniel Slanina, Andrej Ma-
lík, Boris Martančík, Filip 
Vašaš, Boris Brincko, Martin 
Noga, Boris Kantorek, Dávid 
Modrič, Rastislav Václav, Ja-
kub Sarna,  Jakub Sloboda, 
Tadeáš Štefaňák, Kristián Re-
pel, Dominik Vojtek, Marko 
Šturma.

Majstri Slovenska U18: 
Michal Tomeček, Tomáš Šte-
faniak, Jakub Lesňák, Adam 
Kasanický, Filip Lukáč, Bo-
ris Drozd, Adrián Hoffman, 
Vladimír Hovanec, Patrik 
Kromka, Miroslav Korec, Ma-
rek Duchoň, Dávid Tomeč-
ko, Erik Kopkáš, Dalibor Su-
dor, Miloš Zakopjan, Denis 
Godla, Denis Šterbák, René 
Ženčuch, Andreas Štrauch.

Je to výsledkom výbor-
nej dlhoročnej práce vedenia 
kežmarského mládežnícke-
ho klubu Mgr. Ladislava Ka-
lasza, Milana Mekela, šéftré-
nera Milana Glevaňáka, tré-
nerov Michala Knapika a 
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Ďalšími zápasmi pokračo-
vala IV. liga skupina Sever.

Kežmarok - Breznica 5:0 
(3:0), góly: Polkalbala 2, Džu-
bák, Furman, Staš (vlastný).

Kendice – Kežmarok 0:0.
(ph) 

1. V. Tatry    26    64:22    57
2. Ľubotice    26    50:22    52
3. Plavnica    26    52:20    46
4. Jasenov    26    48:38    46
5. Hanušovce    26    35:30    45
6. Medzilaborce    26    62:47    44
7. D. Klčovo    26    41:37    42
8. Kežmarok    26    33:32    38
9. Fintice    26    54:43    37
10. Kľušov    26    28:27    36
11. Kendice    26    39:43    35
12. Pakostov    26    37:45    34
13. Kračúnovce    26    37:56    27
14. Levoča    26    43:57    25
15. Breznica    26    25:65    23
16. Bystré    26    21:85    5

Ďalší zápas: Kežmarok – 
Vysoké Tatry, sobota 26. má-
ja o 17.00 hod. 

Gól v predĺžení tretieho 
zápasu rozhodol o tom, že 
kežmarskí hokejbalisti skon-
čili v tejto sezóne v Sloven-
skej hokejbalovej extralige 
v semifinále. Neprešli tak cez 
svoju semifinálovú prekážku, 
cez obhajcu titulu, cez muž-
stvo Nitry, ktoré má vo svo-
jom strede až 17 reprezen-
tantov Slovenska a je jedi-
ným profesionálnym klubom 
v extralige. Podľa slov tréne-
ra Nitry, bol Kežmarok najsil-
nejším mužstvom, proti kto-
rému hrali. To by sa, pod-
ľa neho, malo prejaviť i v no-
minácii hráčov do seniorskej 
reprezentácie Slovenska, kde 
by mal mať Kežmarok druhé 
najpočetnejšie zastúpenie. 

Sezóna sa tak pre kežmar-
ských hokejbalistov skončila, 
no v nej potvrdili, že kežmar-
ský hokejbal patrí do najužšej 
hokejbalovej špičky.            (ph)

Kežmarok neprešiel cez obhajcu

Názov podujatia/aktivity  Termín konania  Miesto konania 
Gymnastický deň – 2. ročník ZŠ mesta Kežmarok  15. (21.) 5. 2012  Hlavné námestie
Olympiáda detí MŠ mesta Kežmarok – XXVI. ročník  24. 5. 2012 od 9.00 hod.  ZŠ Nižná brána 8         
Mestská súťaž v atletike školských  25. 5. 2012 od 8.30 hod.  ZŠ  Nižná brána 8
družstiev žiakov v Kežmarku - XXVI. ročník
Netradičné súťaže a aktivity pre najmenších  1. 6. 2012 od 12.00 hod.  Hlavné námestie
(v rámci podujatia CVČ - MDD)
Futbalové turnaje žiačok a žiakov  8. 6. 2012 od 9.00 hod.  ZŠ Nižná brána 8
Kežmarská zábavná paralympiáda - VIII. ročník  31. 5. (5. 6. 2012) od 9.00 hod.  ZŠ Nižná brána 8
Stolnotenisový turnaj  15. 6. 2012 od 17.00 hod.  ZŠ Nižná brána 8 
Volejbalové turnaje žiačok a žiakov ZŠ  12. 6. 2012 od 8.00 hod.  Mestská športová hala Vlada Jančeka                                                                
Hokejbalový turnaj dospelých  16. 6. 2012 od 10.00 hod.  hokejbalové ihrisko
Hokejbalové turnaje mládeže U10 -12  U14 -16   14. - 15. 6. 2012 od 10.00 hod.  hokejbalové ihrisko                              
Simultánka s IM Evou Repkovou  13. 6. 2012 od 15.00 hod.  Hlavné námestie 
Tenisové turnaje mládeže a dospelých  15. - 17. 6. 2012  antukové kurty pod PDP a kurt na ul. Poľná
Volejbalový turnaj dospelých  9. 6. 2012 od 8.00 hod.  Mestská športová hala Vlada Jančeka                                   
Turistický prechod Vysokými Tatrami  29. 9. 2012 od 8.00 hod.  Turistický prechod Vysokými Tatrami na trase Tatranská Polianka - Sliezsky 
  dom - Poľský hrebeň - Litvorová dolina - Bielovodská dolina - Lysá Poľana (cca 20 km)

Semifinále
Kežmarok – Nitra 3:4 po 

predĺžení (0:0, 1:1, 2:2 – 0:1).
Góly: 24. Teplický (Lipták, 

Bednár), 32. Teplický (Bed-
nár), 37. Kromka (Bednár, 
Teplický) – 20. Maděra, 36. 

Chovan, 38. Ecker, 48. Kašša
Druhé semifinále: Ruži-

nov BA – Martin 7:4, 4:3, 3:1. 
Finále: Nitra – Ružinov Bra-
tislava.

Kežmarok skončil na štvr-
tom mieste.

Dňa 15. 5. 2012 o 12.30 hod. do Kež-
marku zavítala tradičná štafeta s olym-
pijským ohňom. Horiaca pochodeň vy-
štartovala z Bratislavy 1. 4. 2012 a pre-
chádza celým Slovenskom cez 22 etapo-
vých miest a dorazí do hlavného mesta 
23. 6. 2012 keď sa celosvetovo oslavuje 
olympijský deň. 

Súčasťou tejto milej udalosti boli aj 
sprievodné akcie, ktoré pre žiakov kež-
marských škôl zorganizovali zamestnan-

ci CVČ Kežmarok. Prvým sprievodným 
podujatím bol olympijský beh. Súťažilo sa 
v 10 kategóriách a svoju vytrvalosť a vôľu 
zvíťaziť nám ukázali žiaci MŠ a ZŠ. Víťazi 
boli na pódiu pred radnicou boli dekoro-
vaní  medailami, ktoré im odovzdali na-
ši bývalí olympijský reprezentanti  Mária  
Jasenčáková, Walter Marx, Viera Klimko-
vá, Ján Klimko, Anna Pasiarová.   

Druhou akciou bolo súťaž a najkraj-
šie prianie, alebo odkaz pre nášho olym-

pionika, ktoré do vopred pripravených 
kariet vpísali žiaci základných škôl a 12 
najkrajších sme ocenili darčekmi s olym-
pijskou tematikou. Program doplnili aj 
príhovory primátora mesta Ing. Igora 
Šajtlavu a Mgr. Romana Hanzela, ktorý 
ja projektovým  manažérok Slovenského 
olympijského výboru.  Na Olympijskom 
behu sa zúčastnilo  120 súťažiacich  

PaedDr. Dušan Tokarčík, 
riaditeľ CVČ Kežmarok

„Posolstvo k Hrám XXX. Olympiády LONDÝN 2012“

Dni športu mesta Kežmarok 2012


