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NovinyKežmarok
Číslo: 2 Ročník: XXII. 29. január 2014      dvojtýždenník Cena 0,30 €

435 rokov od príchodu rodiny Thököly za majiteľov kežmarského hradu  
a 330 rokov od konca ich panstva v meste

MsKS pozýva

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilov Yeti:  4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto. 

Láka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa 
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový 
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.

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

(pokračovanie na 2. strane)

Základné školy
ZŠ Sv. Kríža, Kežmarok

Zápis sa uskutoční v dňoch 
10. – 11. februára 2014 od 9.00 h 
do 16.00 h, v rámci týchto dní 

sa môžete zúčastniť ľubovoľ-
nej vyučovacej hodiny v roč-
níkoch 1. – 4. a zoznámiť sa 
tak s prácou žiakov a učiteľov 
školy.

ZŠ Grundschule, Hradné 
námestie, Kežmarok

Zápis sa uskutoční v dňoch 
10. – 11. februára 2014 od 8.00 h 
– 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h.

Je tu čas vyberania školskej budúcnosti detí
Už je tu chvíľa kedy sa rodičia detí prvákov do základných škôl, alebo materských škôl 

musia rozhodnúť, do ktorej svoje dieťa dať. Pri rozhodovaní kežmarským rodičom pomôže-
me aspoň základnou informáciou, a to kedy sú na kežmarských školách tieto zápisy.

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v dňoch 

10. februára 2014 od 8.00 do 
12.00 h a od 13.00 do 16.00 h, 
11. februára 2014 od 13.00 do 
16.00 h.

ZŠ Nižná brána, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v dňoch 

10. – 11. februára 2014 od 
8.00 do 12.00 h a od 13.00 do  
16.00 h.

Na každý zápis je potreb-
né priniesť rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz rodiča 
(zákonného zástupcu). 

Materské školy
MŠ Cintorínska, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v ter-

míne od 15. februára do 15. 
marca  2014.

MŠ Severná, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v ter-

míne od 17. februára do 14. 
marca 2014.
MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok

Zápis sa uskutoční v ter-
míne od 15. februára do 15. 
marca  2014.
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(dokončenie z 1. strany)
Žiadosti o prijatie dieťaťa 

na predprimárne vzdeláva-
nie si môžu rodičia vyzdvih-
núť priamo u riaditeľky MŠ 
alebo na web.stránke školy: 
www.mskuzmanyhokk.edu-
page.sk.

MŠ Možiarska, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v ter-

míne od 15. februára do 15. 
marca 2014, v čase od 7.30 h 
do 13.30 h.

MŠ Sv. Kríža, Kežmarok
Zápis sa uskutoční v ter-

míne od 17. februára 2014 do 
14. marca 2014.

Deň otvorených dverí: 19. 
februára 2014 v čase od 9.00 
do 11.00 hod.

Súkromná MŠ Kušnierska 
brána, Kežmarok

Zápis sa uskutoční v ter-
míne od 15. februára do 15. 
marca 2014.

Na každý zápis je potreb-
né priniesť rodný list dieťaťa 
a potvrdenie všeobecného le-
kára pre deti a dorast o zdra-
votnom stave dieťaťa.  

t/f: Tatiana Dragašeková

Je tu čas vyberania 
školskej budúcnosti...

Budovu súčasnej polikli-
niky na Hviezdoslavovej ulici 
v Kežmarku pôvodne posta-
vili v dvadsiatych rokoch 20. 
storočia ako budovu okresné-
ho úradu. Je to jediná rozsiah-
la funkcionalistická pamiatka 
v meste. Na jeseň 2013 mesto 
Kežmarok začalo s opravou 
jej fasády. Počas nej robotní-
ci odobrali travertínové ob-
loženie, ktoré siahalo po ok-
ná prvého podlažia. Den-
ník Korzár 10. 10. 2013 v člán-
ku „Polikliniku v Kežmarku 
po rokoch obnovujú“ uvie-
dol vyjadrenie vedúcej odde-
lenia územného plánu, život-
ného prostredia a stavebného 
konania, pani Evy Kelbelovej: 
„Na budovu sa vrátia aj pôvod-
né travertínové obklady sok-
la, ktoré dočasne odobrali. Za-
chovalé sa opäť využijú, po-
škodené budú nahradené nový-
mi. Pôvodný vzhľad budovy, po 

Rekonštrukcia budovy 
polikliniky pod drobnohľadom

2. Ako bude vyzerať bu-
dova polikliniky po ukonče-
ní opráv?

3. Stojí si pani Eva Kelbelo-
vá za vyjadrením, že „pôvod-

ný vzhľad budovy, po kon-
zultácii s Krajským pamiat-
kovým úradom v Prešove, os-
tane nezmenený“?

t/f Daniel Dluhý 

O reakciu na tento príspevok sme požiadali 
priamo vedúcu oddelenia územného plánu, ži-
votného prostredia a stavebného poriadku na 
Mestskom úrade v Kežmarku Evu Kelbelovú.

Odsúhlasená projektová dokumentácia rekon-
štrukcie fasády objektu polikliniky, na základe ktorej 
sa začali práce realizovať, predpokladala obnovu fa-
sády v zhode s pôvodným farebným riešením a člene-
ním. Pri rozoberaní travertínového sokla, s ohľadom 
na pôvodne použitý technologický postup upevnenia 
obkladu, vznikli problémy s jeho odoberaním, na nie-
ktorých miestach ho bolo nevyhnutné vysekávať. Tiež 
bolo zistené, že existujúce praskliny obkladu sú roz-

siahlejšieho charakteru, ako bolo pôvodne projektom  
predpokladané, takýto obklad už nebol využiteľný pre 
následné použitie. Súčasne počas realizácie prác bolo 
dodávateľom oznámené, že u výrobcov travertínové-
ho obkladu na slovenskom trhu nie je možné zabezpe-
čiť dodávku v úplne totožnom farebnom prevedení ko-
rešpondujúcim s pôvodným obkladom. 

Vzniknutá situácia na stavbe bola prerokova-
ná na kontrolnom dni stavby za účasti zástupcov 
mesta, stavebného dozoru, projektanta, dodávateľa 
stavby a zástupcu Krajského pamiatkového úradu 
v Prešove, na ktorom bolo dohodnuté optimálne rie-
šenie vzniknutej situácie, pri zachovaní funkciona-
listického štýlu a farebného riešenia stavby, vylep-
šenia tepelno-technických vlastností stavby v časti 
sokla a zabezpečení hospodárnosti výstavby.       

Vybúraný travertínový obklad dodávateľ stavby 
odvážal na vlastný dvor do Popradu  za účelom jeho 
ďalšej úpravy pre následné použitie na fasáde po-
likliniky (viď foto dole). Obklad sokla bude realizo-
vaný v záverečnej etape stavby.

Príslušná dokumentácia stavby je dostupná 
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Kežmarku, 
oddelení územného plánovania, životného prostre-
dia a stavebného konania.

Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia
foto: archív MsÚ

konzultácii s Krajským pamiat-
kovým úradom v Prešove, os-
tane nezmenený,“ uzavrela.“ 
Veľká väčšina obloženia bo-
la skutočne zachovalá. Na-
priek tomu som videl, ako ro-
botníci obíjajú obklad z budo-
vy a jeho kusy vyhadzujú do 
pripravených veľkokapacit-
ných kontajnerov. Cena kva-
litného travertínového ob-
kladu sa v súčasnosti pod-
ľa spoločnosti TRAVERT 
s.r.o. pohybuje v cene pri-
bližne od 48 € do 99 € za m2. 
Na opravovanej časti budovy 
v súčasnosti nie je žiadny ob-
klad a podľa uskutočnených 
prác sa zdá, že ak tam nejaký 
bude, bude siahať len do polo-
vice pôvodnej výšky.

1. Kde skončil pôvodný tra-
vertínový obklad odobraný z 
fasády funkcionalistickej stav-
by kežmarskej polikliniky?
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Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia 
oslobodenia mesta Kežmarok sa konal v utorok 28. februá-
ra 2014, na tradičnom mieste, na Hradnom nádvorí kežmar-
ského hradu.

Je príjemné konštatovať, že na tomto podujatí, ktoré sa pria-
mo dotýka kežmarskej histórie, nechýbala ani kežmarská mlá-
dež. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Kežma-
rok Igor Šajtlava.

Organizácie, ktoré sa zúčastnili tohto pietneho aktu, na kto-
rom nechýbali ani slávnostné salvy boli: Základná organizácia 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Kežmarok, klub 
zväzu vojakov Slovenskej republiky Kežmarok, okresné ria-
diteľstvo hasičského a záchranného zboru Kežmarok, mesto 
Kežmarok, okresný úrad Kežmarok, mestský úrad Kežmarok, 
žiaci základnej školy Grundschule, Hradné námestie, Kežma-
rok a študenti strednej odbornej školy, 
Garbiarska 1, Kežmarok a zástupcovia 
politickej strany.                       Redakcia 

Slávnostný prejav 
mal primátor mesta
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Drevo z územia Tatranské-
ho národného parku v správe 
Štátnych lesov TANAPu vy-
nášajú po kúskoch. Páchateľ-
mi sú zväčša obyvatelia pod-
tatranských rómskych osád. 
Tí kusy haluziny alebo ce-
lé kmene ešte zelených stro-
mov,  narúbané a poštiepané 
na kúsky, vynášajú z lesných 
porastov najmä v ochranných 
obvodoch Smokovce a Tatran-
ské Matliare. Trikrát pri krá-

deži dreva prichytili pácha-
teľov aj v Červenom Klášto-
re. Lesníci počas roka zazna-
menali celkovo 63 prípadov 
krádeže dreva, pričom zväč-
ša išlo o rozkrádanie haluzi-
ny. Výnimkou však neboli ani 
krádeže dreva vo väčšom roz-
sahu v objeme od 1,5 m3 až po 
120 m3. Škoda na majetku štá-
tu sa tak za rok 2013 vyšplha-
la takmer na 25 500 eur.  

TANAP

Drevo z chráneného územia 
vynášajú po kúskoch

Rainerova chata vo Vyso-
kých Tatrách si v roku 2013 
pripomenula 180. výročie 
podpísania zmluvy medzi 
Csákym a Rainerom o pre-
nájme Starého Smokovca, 150. 
výročie postavenia chaty, 15. 
výročie znovuotvorenia chaty 
a jej chatár Peter Petras oslávil 
25 rokov odkedy sa začal ve-
novať horskému nosičstvu. 

Chata sa nachádza v nad-
morskej výške 1 301 metrov. 
V roku 1863 ju postavil Ján Ju-
raj Rainer ako útulňu na pre-
nocovanie a ako miesto na 
ukrytie sa pred zlým poča-
sím. O vyše dvadsať  rokov, 
keď postavili chatu Kamzík 
sa útulňa stala skladom ma-
teriálu pre túto chatu. neskôr 
bola skladiskom paliva, odpa-
dového materiálu, odpadkov 
a po zatvorení chaty Kamzík 
spustla. V roku 1993 ako pa-
miatkový objekt ju sčasti zre-
konštruovali, no ďalšie štyri 
roky nemala chatára a spust-
la. V roku 1997 ju dostal do 
prenájmu Peter Petras. (Od ro-
ku 2006 je nájomcom Rainero-
vej útulne Peter Petras mlad-

Zmení Rainerova chata v tomto roku nájomcu?
Ak sme o roku 2013 hovorili aj o „Roku Rainerky“, pre-

tože v jeho priebehu pripadlo viacero okrúhlych výročí 
vzťahujúcich sa na túto čoraz populárnejšiu chatu, rok 2014 
bude pre túto tatranskú chatu, nemenej dôležitým, pretože 
sa po rokoch tu môže zmeniť nájomca. Ním je momentál-
ne chatár, nosič a tatranský nadšenec Kežmarčan Peter Pet-
ras. No chata patrí Štátnym lesom TANAPu, ktoré v priebe-
hu tohto roka vyhlási, v zmysle zákona, verejnú súťaž o jej 
nájomcu. Podľa nedávno schváleného zákona môže byť ná-
jom na chatu schválený najviac na dva roky a vyhrá ho ná-
jomca, ktorý ponúkne najvyššie nájomné.
ší (nar. 1976)). Vtedy bola z Ra-
inerky iba ruina. Pre verejnosť 
ju otvoril o rok, v roku 1998. 
Odvtedy je každým rokom 
chata zveľaďovaná. Vdýchol 
chate dušu a návštevníci Ta-
tier si už ani nevedia predsta-
viť na jej tradičnú návštevu, či 
už tatranského Betlehéma zo 
snehu, alebo na tradične vý-
borný čaj s tamojšou domácou 
atmosférou a pekným kultúr-
nym prostredím, ktorú tam 
vytvoril kežmarský chatár.

Rainerova chata patrí štá-
tu. Spravujú ju Štátne lesy 
Tatranského národného par-
ku. Tie v priebehu roka 2014 
vyhlásia verejnú súťaž na no-
vého nájomcu, lebo tak im 
káže novela zákona o sprá-

ve majetku štátu. Iba pre za-
ujímavosť v podobnej situácii 
sa ocitne o štyri roky aj druhý 
chatár z Kežmarku Ladislav 
Kulanga, pretože aj Skalnatá 
chata je v majetku štátu. Pre-
to až o štyri roky, lebo nájom 
tam bol schválený na päť ro-
kov pred schválením súčas-
nej novely zákona o správe 
majetku vo vlastníctve štátu.

Iné tatranské chaty sú 
v majetku Slovenského klubu 
turistov a Slovenského horo-
lezeckého spolku IAMES, kde 
platia trochu iné pravidlá a 
niektoré chaty patria priamo 
vlastníkom. 

Na stav prenájmov obi-
dvoch chát, kde sú chatármi 
Kežmarčania, sme sa opýtali 
priamo koordinátorky vonkaj-
šej komunikácie Štátnych le-
sov TANAPu Lenky Burdovej.

Ponukové konanie (na Rai-
nerovu chatu – pozn. red.) bu-
de vyhlásené v dennej tlači v do-
statočnom časovom predstihu 
pred začiatkom nového nájom-
ného obdobia tak, aby mohli pre-
behnúť všetky predpísané úko-
ny ponukového konania vrátane 
schvaľovacieho procesu na mi-
nisterstve financií.

Pre Skalnatú chatu platí 
detto, zmluva však vyprší až za 

4 roky. Chata bola totiž prenaja-
tá ešte pred nadobudnutím účin-
nosti novely zákona o správe ma-
jetku štátu v roku 2013 a to na 
5 rokov.

Podľa schválenej novely, 
ale reálne hrozí výmena pre-
najímateľa, pretože v zákone 
sa píše: „... správca môže uza-
tvoriť nájomnú zmluvu len s 
tým záujemcom, ktorý ponúkne 
najvyššie trhové nájomné.“ 

Z toho vyplýva, že o budú-
com nájomcovi bude rozho-
dovať cena. To v tatranskom 
prostredí by, podľa nás, urči-
te nemala byť hlavnou pred-
nosťou budúceho nájomcu, 
pretože občan nášho regiónu 
určite nedá za prenájom viac 
ako nejaká nadnárodná spo-
ločnosť.

Všetko bude jasné po 
schválení výsledkov ponu-
kového konania, no už teraz 
upozorňujeme, že reálne hro-
zí, že Rainerova chata príde 
o tatranského srdciara, o Kež-
marčana Petra Petrasa.

Pavol Humeník

Foto: archív ŠL TANAP

Foto: internet

Peter Petras
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V krajine vychádzajúce-
ho slnka pobudol kežmar-
ský chatár Skalnatej chaty 
päť dní. Bol tam pozvaný na 
prevzatie ceny za význam-
né nevšedné športové výko-
ny ako nosiča. Akýmsi bo-
nusom bolo i nakrútenie pri-
bližne 25-minútového filmu 
o jeho nosičských rekordoch 
a živote. 

Tí pred časom boli pria-
mo na chate a zachycovali, 
čo to obnáša, byť tatranským 
chatárom. Ako sa obracia, že 
niet času si posedieť. Všet-
ko Japonci nakrútili, zachy-
tili a na znak určitého poďa-
kovania a spolupráce uhra-
dili nášmu rodákovi 11-dňo-
vý pobyt v Španielsku, popri 
ktorej stihol precestovať nie-
len juh tejto krajiny, ale na-
vštívil aj Gibraltár a Maro-
ko, kde sa zdržal dokonca až 
tri dni.

Japonci ocenili Kežmarčana
„Byť šťastný každý deň sa málokomu podarí“, týmito slo-

vami nám odpovedal Kežmarčan Ladislav Kulanga, ktoré-
ho sme sa pri návšteve redakcie opýtali, ako sa mu darí. Po-
tom sme sa už v redakcii trochu porozprávali o jeho nečaka-
nom ocenení, ktoré dostal v roku 2013 v ďalekom Japonsku.

Oceňovanie i cestu zorga-
nizoval jeden športový veľ-
koklub so sídlom v Japonsku. 
Na znak dobrej spolupráce 
prídu jeho zástupcovia v tom-
to roku v auguste na osláven-
cových 65 rokov, počas kto-
rých sa očakáva aj nejaká tá 
prezentácia znášky, alebo vy-
nášky medzi Skalnatým ple-
som a Skalnatou chatou. Ho-
vorí sa o znáške 200 kilogra-
mov. No, uvidíme.

Kežmarský rodák Ladislav 
Kulanga sa cíti zdravotne stá-
le v poriadku a veľmi si cení 
ocenenie z ďalekého Japon-
ska. Dojalo ho aj vrúcne lúče-
nie domácich organizátorov, 
keď odchádzal z tejto krajiny 
domov. Bol to tiež jeden z fan-
tastických zážitkov.

Je nosičom, rekordmanom, 
keď v roku 1993 z Hrebienka 
na Zamkovského chatu vy-
niesol 207,5 kíl.

Chatár má za sebou ruš-
ný rok. Veď v roku 2013 ho 
až 25-krát navštívil na Skal-
natej chate medveď, čo sa od-
razilo i na častých stavebných 
úpravách chaty, najmä čo sa 
týka dverí do chaty. No dole 
z tatranských výšok k ľuďom 
sa mu čím ďalej ťažšie vra-
cia. Najlepšie sa cíti vo svo-
jom tatranskom svete, v objatí 
skál a kosodreviny a s pohľa-
dom upretým dole na sloven-
skú krajinu. „To je“ – ako sám 
často hovorí – „pohľad na ne-
zaplatenie“.

Taký je Kežmarčan Laco 
Kulanga, ktorého nečakane 
objavili už aj v ďalekom Ja-
ponsku. Aký je ten svet ma-
lý...

A čo hovorí na dnešnú do-
bu? „Z Tatier sa vytratilo srdieč-
ko. Všetko je to o biznise, o ob-
chode. Z toho som smutný.“

Kežmarský chatár, ktorý 
vždy vrúcne privíta každé-
ho svojho rodáka na chate, si 
ocenenie od Japoncov hodno-
tí ako jedno z najhodnotnej-
ších.                Pavol Humeník

Bolo to v piatej triede. Boli sme 
pekne rozšafné deti, ktoré každú pre-
stávku využívali na somariny a sran-
dičky. Každý každému čosi vystrojil 
a mali sme z toho zábavu. Keď som 
prišla na rad ja, spolužiakovi Sta-
novi som dala na stoličku široký kli-
nec špicom hore a všetci sme čakali 
kým prišiel a nič netušiac si na sto-
ličku sadol. Jasné, že on bol ten, kto-
rý sa na veci bavil najmenej, ak vô-
bec. Na oplátku som dostala mok-
rou špongiou do hlavy a videla som 
zo tri hviezdy. Dnes, keď sa so Sta-
nom stretneme, nikdy okolo seba ne-
prejdeme bez krátkeho rozhovoru. 
To, čo sme spoločne s ostatnými deť-
mi vystrájali, nebolo nič vážne, hoci 
stať sa mohlo všeličo. Ako deti sme 
si vtedy nikto neuvedomovali násled-
ky našich teatrálnych zábav na úkor 
druhého. Niekoho ktosi sotil ku skri-
ni a z nej zletel dotyčnému črepník 
na hlavu, iná mokrá špongia prele-
tela zatvoreným oknom, ktosi chodil 
celý deň s nálepkou na chrbte a na nej 
bolo čosi ako „som vrece zemiakov“, 
inému niekto otlačil rukou na čelo 
tretie oko... Skrátka zábava, po ktorej 
sa nikto neurazil, iba premýšľal, ako 
vymyslieť niečo lepšie. 

Baviť sa na úkor iného je takpo-
vediac ľudská vlastnosť. Niekedy, ho-
ci by človek nechcel, nezdrží sa. Ako 
nedávno, keď na námestí mladá sleč-
na spadla na kolená tak, že ju kapucňa 
z vetrovky predbehla a kým pred chví-
ľou nevidela obrubník, o chvíľu nevi-
dela ani toľko. Keď sa „pozbierala“ zo 
zeme, smiala sa aj ona. Našťastie.

Vedieť sa zasmiať na sebe, je zna-
kom veselého ducha. Mám rada spo-
ločnosť ľudí, ktorí si nepotrpia na to, 
aby vyzerali z každého uhla dokonale, 
aby vzbudzovali rešpekt. Niekedy je 
fajn, vedieť sa nad vecami povzniesť 
a uvoľniť napätie, prijať nie zle mys-
lenú zábavku. Na druhej strane však 
treba vedieť, kedy sa vtipkovanie ho-
dí, pretože niekedy je snaha byť vtip-
ným iba tlačením na pílu. A tiež, nie 
každá situácia je na zábavu vhodná. 
To však platí vo svete dospelých. Vte-
dy neraz končí nevinná zábavka uráž-
kou na život a na smrť, alebo sileným 
úsmevom, kedy zabávač strápni sám 
seba. Humor patrí k životu. Je fajn, 
ak ho vieme prijať, no občas sa me-
ní na prostriedok, ktorým sa dá nie-
koho znemožniť, alebo zhodiť. Občas 
navyše nevieme odhadnúť, voči komu 
si môžeme žartík dovoliť. Skrátka, člo-
vek by nepovedal, že aj humor je nie-
kedy vážna vec.                          -Adri- 

Krádež šperkov 
z rodinného domu 

Dňa 15. 1. 2014 došlo ku 
krádeži šperkov v jednom 
z rodinných domov v Kež-
marku, na Ul. Toporcerovej.

Ku krádeži došlo v dopo-
ludňajších hodinách, kedy 
páchateľ po vylomení zám-
ku na dverách,  z domu odcu-
dzil šperkovnicu, v ktorej bo-
li prstene, retiazky, náušnice 
aj  prívesky zo žltého kovu. 
Majiteľovi vznikla škoda krá-
dežou vo výške 3.500 Eur. Po-
verený príslušník Obvodné-
ho oddelenia Policajného zbo-
ru v Kežmarku začal trestné 
stíhanie pre prečin krádeže v 
súbehu s prečinom porušova-
nia domovej slobody.          (jm)

Upozorňujeme našich či-
tateľov, že najbližšie číslo 
novín KEŽMAROK vyjde 
nie v stredu, 12. 2. 2014, ale 
o deň neskôr, vo štvrtok 13. 
februára 2014.            Redakcia 

Decembrovú návštevu kežmarského chatára v redakcii sme oplatili ja-
nuárovou návštevou na Skalnatej chate.   Foto: Zlatica Humeníková
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Colný úrad Prešov dáva 
do pozornosti  podnikateľ-
ským subjektom skutočnosť, 
že dňom 1. decembra 2013 
nadobudol účinnosť zákon 
č. 353/2013 (okrem čl. I bodov 
1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 
a 35 až 37, ktoré nadobúdajú 
účinnosť 1. januára 2014 a čl. 
I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. mar-
ca 2014), ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. 
o spotrebnej dani z minerál-
neho oleja v znení neskor-
ších predpisov.

Ako uviedla hovorkyňa 
Colného úradu Prešov Re-
náta Kravcová, hlavným cie-
ľom novely zákona o spotreb-
nej dani z minerálneho oleja 
je sprehľadniť obchodovanie 

s pohonnými látkami (moto-
rový benzín, motorová nafta 
a LPG) tak, aby boli pod kon-
trolou správcu dane od ich 
uvedenia do daňového voľ-
ného obehu až po ich pre-
daj konečnému spotrebiteľo-
vi. V praxi to znamená, že na-
miesto doposiaľ fungujúce-
ho jedného typu daňového 
subjektu (predajca pohon-
ných látok) budú po novom 
subjekty rozdelené do troch 
skupín v závislosti od typu 
vykonávanej činnosti.

Prvú skupinu tvoria tzv. 
distribútori pohonných lá-
tok, ktorí budú chcieť na da-
ňovom území v rámci podni-
kateľskej činnosti distribuo-
vať v daňovom voľnom obe-
hu pohonné hmoty. Druhú 

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Novela zákona zavádza od 1. marca nové typy daňových 

subjektov. Podnikatelia musia požiadať colný úrad o vydanie 
povolenia do 31. januára 2014. Povinnosť nahlásiť sa na colný 
úrad v uvedenom termíne vzniká aj subjektom, ktoré nakupu-
jú pohonné hmoty na vlastnú spotrebu a tieto skladujú v skla-
dovacom zariadení s objemom nad 15 000 litrov. Za nesplnenie 
nových povinností hrozí sankcia vo výške 10 000 eur.

skupinu budú tvoriť tzv. pre-
dajcovia pohonných látok, 
ktorí majú v úmysle predávať 
pohonné hmoty na konečnú 
spotrebu. Obe skupiny pod-
nikateľov sú povinné požia-
dať colný úrad o vydanie po-
volenia (povolenie na distri-
búciu, resp. povolenie na pre-
daj) v termíne do 31. januára 
2014. Poslednú skupinu bu-
dú tvoriť tzv. spotrebitelia 
pohonných látok. Jedná sa o 
osoby, ktoré na daňovom úze-
mí nakupujú pohonné hmoty 
na vlastnú spotrebu a tieto 
skladujú v skladovacom za-
riadení s objemom 15 000 lit-
rov a viac. Im vzniká povin-
nosť nahlásiť colnému úradu  
identifikačné údaje, druh mi-
nerálneho oleja a príslušný 
kód kombinovanej nomen-
klatúry v termíne do 31. ja-
nuára 2014. Pre podrobné in-
formácie pozrite § 25b záko-
na o spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja.

Prechodné ustanovenia 

pamätajú aj na už existujúce 
daňové subjekty, ktorým sa 
umožní plynulé preklopenie 
na nový systém. Ide o predaj-
cov pohonných látok. Tí  sú 
však povinní do 31. januára 
2014 predložiť colnému úradu 
doklad preukazujúci, že ich 
skladovacie zariadenie spĺňa 
technické normy a že je vyba-
vené  overeným meracím za-
riadením. V prípade, že si tú-
to povinnosť nesplnia, budú 
vyradení z evidencie predaj-
cov pohonných látok.

Osoby, ktoré sú povin-
né požiadať o povolenie na 
distribúciu pohonných lá-
tok, resp. o povolenie na pre-
daj pohonných látok, ale-
bo osoby, ktoré skladujú po-
honné hmoty v skladovacom 
zariadení s objemom 15 000 
litrov a viac, sa v prípade 
nesplnenia povinnosti do-
púšťajú správneho deliktu a 
colný úrad im udelí pokutu 
vo výške 10 000 eur.

Colný úrad

Elektronická komuniká-
cia je od januára povinná s 
každým správcom dane. Te-
da s daňovým aj s colným 
úradom. Dohoda, ktorú pod-
nikateľ podpísal s daňovým 
úradom nestačí na komuni-
káciu s colným úradom. Pod-
nikateľovi síce zostáva to is-
té ID číslo, ale dohodu je pod-
ľa zákona potrebné podpí-
sať s každým správcom dane 
osobitne. Teda osobitne s col-
ným a osobitne s daňovým 
úradom. 

Zatiaľ čo na daňové úrady 
prišli dohody podpísať tisíc-
ky podnikateľov, colné úra-
dy zvýšený záujem nezazna-
menali.

Na colný úrad si musí 
prísť podpísať dohodu o elek-
tronickej komunikácii kaž-
dý platiteľ DPH, ktorý vyrába 
alebo predáva tovar podlie-
hajúci spotrebnej dani (tabak, 
tabakové výrobky, alkohol, 
alkoholické nápoje, minerál-
ne oleje...). Títo podnikatelia 
už v tomto roku komuniku-

jú aj s daňovým, aj s colným 
úradom už len elektronicky. 
Ak si už podpísali dohodu na 
daňovom úrade, ID číslo im 
ostáva v platnosti, no colný 
úrad ich potrebuje zaregis-
trovať.

Od 1. januára 2014 musia 
elektronicky komunikovať:

a) všetci, ktorí sú platiteľ-
mi dane z pridanej hodnoty,

b) daňový poradca za da-
ňový subjekt, ktorého zastu-
puje pri správe daní,

c) advokát za daňový sub-
jekt, ktorého zastupuje pri 
správe daní,

d) zástupca neuvedený v 
písmenách b) a c) za daňový 
subjekt, ktorý je platiteľom da-
ne z pridanej hodnoty, ktoré-
ho zastupuje pri správe daní.

Pokiaľ si podnikateľ neprí-
de podpísať dohodu s colným 
úradom, nie je možné sprí-
stupniť mu daňové prizna-
nia na spotrebné dane. Všetky 
formuláre aj s logickými a ma-
tematickými kontrolami sú 
pripravené v osobnej interne-

Tisícky podnikateľov zatiaľ neboli na colných a daňových úradoch
Od 1. januára 2014 majú platitelia DPH povinnosť komuni-

kovať s finančnou správou elektronicky. Finančná správa preto 
vyzýva platiteľov DPH, aby sa zaregistrovali čo najskôr a vyhli 
sa tak náporu pred podaním daňového priznania. V čase od 20. 
1. do 27. 1.2014 predlžuje úradné hodiny do 19.00 hod. 

tovej zóne podnikateľa. Kým 
však registrátor na colnom 
úrade k jeho ID číslu neprira-
dí podpísanú dohodu alebo 
zaručený elektronický podpis, 
nemôže tieto formuláre pod-
nikateľ využívať. Z uvedené-
ho dôvodu v čase od 20. 1. 2014 
do 27. 1. 2014 predlžujú úrad-

né hodiny všetky pobočky 
Colného úradu Prešov a všet-
ky pobočky a kontaktné mies-
ta Daňového úradu Prešov do 
19.00 hodiny.

Pre väčšinu platiteľov DPH 
na spotrebných daniach bol 
termín na podanie daňového 
priznania 27. 1. 2014.            CÚ
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Vzhľadom k tomu, že kapa-
cita Zariadenia pre seniorov v 
Kežmarku v počte 135 klien-
tov, nie je dlhodobo plne vy-
užitá, pristúpilo mesto k efek-
tívnemu využitiu priestorov 
zariadenia  a od januára 2014 
zriadilo nový druh sociálnej 
služby, a to zariadenie opat-
rovateľskej služby s kapacitou 
20 klientov. 

Zariadenie opatrovateľ-
skej služby v Kežmarku (ďa-
lej ZOS) je sociálne zariade-
nie zriadené mestom Kežma-
rok ako jeho rozpočtová or-
ganizácia. ZOS poskytuje, 
podľa § 36 zákona č. 485/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon č. 448/2008 Z. z. o soci-
álnych službách a o zmene a 

Nové sociálne zariadenie
Mesto Kežmarok si vás dovoľuje informovať, že od januá-

ra 2014 je súčasťou zariadenia pre seniorov (bývalý dom dô-
chodcov) aj zariadenie opatrovateľskej služby.

je odkázaná na pomoc inej fy-
zickej osoby podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych služ-
bách, ak jej nemožno poskyt-
núť opatrovateľskú službu.

Zariadenie poskytuje od-
borné činnosti (pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne po-
radenstvo, sociálna rehabi-
litácia a ošetrovateľská sta-
rostlivosť), obslužné činnos-
ti (ubytovanie, stravovanie, 
upratovanie, pranie, žehlenie 

Tab. Počet klientov ZpS za jednotlivé mesiace v rokoch 2012 – 2013
Počet klientov zariadenia pre seniorov v Kežmarku

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Priemerný  
mesačný  

počet klientov
2012 114 110 118 118 111 109 108 105 108 108 112 112 111
2013 107 104 100 101 100 105 106 109 108 111 112 107 106

Zdroj:  MsÚ Kežmarok

doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podni-
kaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov 
v znení neskorších predpi-
sov (ďalej zákon o sociálnych 
službách), na základe právo-
platného rozhodnutia o od-
kázanosti na sociálnu službu,  
sociálnu službu na určitý čas  
plnoletej fyzickej osobe, ktorá 

a údržba bielizne a šatstva) a 
ďalšie činnosti  (utvára pod-
mienky na úschovu cenných 
vecí a záujmovú činnosť).

Poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení opatrova-
teľskej služby, spôsob a pod-
mienky platenia úhrady za 
sociálnu službu upravuje 
VZN č. 2/2013 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za tieto služ-
by poskytované v Zariadení 
opatrovateľskej služby v Kež-
marku.

Mgr. Daniela Koršňáková
Oddelenie sociálnych vecí

V januárovom čísle spra-
vodajského periodika part-
nerského mesta Příbram „Ka-
han“ sa v januári objavil člá-
nok o Kežmarku. 
Napísal ho inici-
átor vzájomného 
partnerstva Juraj 
Gustáv Stenczel. 

Keďže peri-
odikum vychá-
dza v náklade 
vyše 15 tisíc kusov a distribu-
uje sa do každej domácnosti, 
o Kežmarku sa dozvedel kaž-
dý občan tohto nášho part-
nerského mesta. Samotný 
článok o vzájomnom part-
nerstve bol spestrený kraji-

nomaľbou kežmarského ma-
liara Pavla Wavreka.

Vzhľadom na to, že pán 
Stenczel oslávil 9. januára 2014 

svoje 80-te na-
rodeniny, chce-
me mu popriať k 
jeho jubileu ve-
ľa zdravia, šťas-
tia a zároveň sa 
mu poďakovať za 
toľko inšpirácií 

k písaniu článkov o Kežmar-
ku. Tie určite priblížili našim 
priateľom v meste Příbram na-
še mesto a jeho pozitíva. Ešte 
raz pekne ďakujeme za šírenie 
dobrého chýru o Kežmarku.    

 Pavol Humeník

O Kežmarku sa písalo v partnerskom meste

Článok Juraja Stenczela o postrehoch z návštevy Kežmarku, vyda-
ného v periodiku mesta Příbram „Kahan“.

Iniciátor kežmarsko-příbramskej partnerskej spolupráce Juraj 
Stenczel (vľavo) so svojim bratom.

Veľký znak mesta Příbram.
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V Kežmarku je na niektorých 
miestach kritická situácia 

s chodníkmi. Napríklad oko-
lo Kauflandu na sídlisku Juh. 
Chodník zo sídliska popod 
Kaufland vedie až k odbočke na 
jeho parkovisko, na ceste je aj 
označený prechod pre chodcov, 
ktorý ústi na chodník, ktorý ni-
kam nevedie – je totiž slepý a 
zo všetkých strán je obkolesený 
trávnikom (viď obr. č. 1). 

Prejsť po chodníku oko-
lo parkoviska na ul. Generála 
Štefánika sa tiež nedá, pretože 
tam žiaden nie je. Do kopčeka 
síce vedú dva hrboľaté rady sta-
rých kociek, 
ktoré ale ústia 
do parkovis-
ka a nenad-
väzujú na žia-
den chodník. Chýba tiež chod-
ník od Kauflandu po ľavej sta-
ne k Farbám - lakom Bialončík. 
Takže chodci choďte po ceste, 
alebo prejdite na chodník na 
druhej strane cesty. To ale tiež 
nemôžu urobiť, pretože tam nie 
je prechod pre chodcov. Takže 
zostala iba tá cesta?

E. K.: Hlavný peší ťah smerom  
z centra mesta na sídlisko JUH je 
riešený chodníkom po ľavej stra-
ne miestnej komunikácie. Chodník 
po pravej strane komunikácie okolo 
OC Kaufland  a prislúchajúce vo-
dorovné dopravné značenie reali-
zovala v rámci stavby obchodného 
centra  firma Kaufland.

V zmysle platnej územnoplá-
novacej dokumentácie je pláno-
vaná dostavba chodníka  v predĺ-
žení okolo obchodných prevádzok 
po pravej strane miestnej komuni-
kácie. Pozemky, na ktorých sa má 
chodník realizovať však  nie sú vo 
vlastníctve mesta. Z uvedeného 
dôvodu je príprava stavby chodní-

Kežmarok nemá rád ľudí?
Taký je názov príspevku, ktorý sme dostali mailom do re-

dakcie od Alexandra Birčáka. Keďže sa týkal predovšetkým 
rekonštrukcií chodníkov v centrálnej mestskej zóne, požia-
dali sme vedúcu oddelenia územného plánu, životného pro-
stredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade v Kež-
marku Evu Kelbelovú o  odpovede naň.
ka a následná realizácia  ovplyvne-
ná  nielen finančnými možnosťa-
mi mesta, ale aj reálnou možnos-
ťou majetkoprávneho vysporiada-
nia pozemkov.

V centre mesta bol s chod-
níkmi tiež problém. Často bo-
li veľmi úzke a ešte na nich pri 
daždi stála voda vo veľkých 

mlákach, ktoré sa 
nedali obísť. Veľ-
ké nádeje vyvo-
lala v niektorých 
ľuďoch od jese-

ne prebiehajúca rekonštrukcia 
chodníkov v centre. Ale nesta-
lo sa tak, namiesto rekonštruk-
cie totiž prišla likvidácia chod-
níkov. Takto bol zlikvidovaný 
chodník na Hradnom námes-
tí pri parku pred hradom. Pred-
tým tam bol dláždený chodník 
z kociek a parkovisko dlážde-
né okruhliakmi. Teraz chodník 
zrušili a zostalo iba parkovisko 
vydláždené okruhliakmi (viď 
obr. č. 2).

Chodník od barbakanu (po-
zostatku Nižnej brány – vcho-
du do mesta pri hrade) smerom 
do mesta je čiastočne dláždený 
dlažobnými  kockami, potom 
ale prechádza  na okruhliaky. 
Chodník od hradnej brány k ad-
ministratívnej budove hradu sí-
ce urobený je, ale tiež z okruh-
liakov. Čo znamená cesta (viď 
obrázok č. 3) z polovice dlážde-
ná dlažobnými kockami a z po-
lovice okruhliakmi? Došli pe-
niaze, alebo cit pre estetiku?

Čerešničkou celej rekon-
štrukcie je zúženie chodníka 
na ulici Dr. Alexandra oproti 
hotelu Club. Pôvodne asi 5 m 
široký chodník bol zúžený na 
1,8 m a to do neho ešte chys-
tajú osadiť lampu pouličné-
ho osvetlenia. Na chodníku sa 

Pri príprave a realizácii stavby 
je rešpektovaný predovšetkým ve-
rejný záujem, ktorý nie v každom 
prípade môže korešpondovať s in-
dividuálnym záujmom.

Stavba je vo výstavbe, staveb-
né objekty sú rozostavané a ne-
ukončené, poloha niektorých stĺ-
pov verejného osvetlenia, hlavne v 
miestach zúžených profilov chod-
níka, nie je konečná. Po ukončení 
stavebných objektov bude organi-
zácia dopravy  usmernená vodo-
rovným dopravným  značením.

Stavba sa realizuje za minimál-
neho obmedzenia prevádzkyschop-
nosti územia a preto kladie náro-

ledva minú dvaja ľudia opro-
ti sebe, vojsť do niektorého pri-
ľahlého obchodu je problém. 
Vodič, ktorý zaparkuje v tom-
to zúženom mieste riskuje, že 
mu niekto poškriabe karosé-
riu prackou na taške (viď obrá-
zok č. 4).

E. K.: Revitalizácia centrálnej 
mestskej zóny zahŕňajúca okrem 
iných objektov aj rekonštrukciu 
chodníkov, úpravu organizácie 
územia, úpravu parkovísk a dlaž-
dených priestranstiev, prebieha 
podľa dokumentácie stavby odsú-
hlasnej dotknutými orgánmi štát-
nej správy, správcami verejného 
dopravného a technického vybave-
nia územia, ale predovšetkým or-
gánmi pamiatkovej ochrany, keďže 
stavba je realizovaná v rámci mest-
skej pamiatkovej rezervácie.

Pri spracovaní a samotnom 
prerokovaní projektovej doku-
mentácie bolo potrebné riešiť po-
žiadavky obyvateľov a užívate-
ľov dotknutého územia, rešpekto-
vať priestorové danosti a možnosti 
územia, zohľadniť všetky stano-
viská dotknutých orgánov štát-
nej správy a správcov sietí pri reš-
pektovaní príslušných technických 
noriem.

ky na trpezlivosť všetkých  na do-
tknutom území.

Rekonštrukcia jedného 
chodníka sa predsa len trochu 
podarila – od Bažantu k Lid-
lu na Toporcerovej ulici. Po 
tom, čo ho vyasfaltovali je tro-
chu širší. Zaujímalo by ma, pre-
čo po krajoch asfaltu neosadili 
obrubníky, ale asfalt položili na 
nespevnenú hlinu okolo chod-
níka? Je len otázkou času, kedy 
sa ten asfalt začne drobiť. Boli 
obrubníky naplánované v pro-
jekte? Ak neboli, prečo neboli? 
Ak naprojektované boli, prečo 
nie sú položené okolo asfaltu?

E. K.: Úprava chodníka na uli-
ci Toporcerovej  zahŕňala vyspra-
venie podkladných vrstiev a opra-
vu asfaltového krytu chodníka. 
Obrubníky ostali pôvodné. V sú-
časnosti na niektorých miestach 
nie sú vizuálne vnímateľné, na-
koľko pri obnove asfaltového krytu 
boli prekryté vrstvou asfaltu. Ich 
funkčnosť, ale ostala zachovaná.

Prečo tá nevšímavosť, až 
krutosť k chodcom v Kežmar-
ku? Kvôli parkovacím miestam 
pre automobily. To, že sa po 
chodníku nebude dať chodiť asi 
nikoho kompetentného nezau-Obr. č. 1

Obr. č. 2
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jíma. Ja nie som proti parkovis-
kám, ale tie by mali ľuďom slú-
žiť, nie komplikovať im život. 
Ak už mesto chce premeniť cen-
trum mesta na parkovisko, pre-
čo v mieste zvýšeného pohybu 
chodcov nezachová chodník ši-
roký aspoň 4 m. Veď parkoviská 
môžu byť všade inde.

Tak sa pýtam, prečo sa v 
Kežmarku uprednostňujú par-
kovacie miesta pre automobi-
ly a likvidujú sa široké chod-
níky, po ktorých denne chodia 
stovky ľudí? Prečo sa nerozšíri-
la pešia zóna ďalej po ulici Dr. 
Alexandra, ale naopak, zlikvi-
doval sa funkčný a dobre prie-
chodný chodník? Prečo sa v 
miestach zvýšeného výskytu 
turistov likvidujú chodníky, a 
tie, ktoré ostali sa pokrývajú 
tak nepríjemným povrchom, 
ako sú okruhliaky? Prebehla k 
projektu rekonštrukcie chod-
níkov v meste nejaká verejná 
diskusia? Kde bola vyhlásená?

Nemá Kežmarok rád ľudí? 
Zdá sa, že obzvlášť nahnuté to 
tu majú chodci. Vodiči, keď za-
platia, budú zobraní na milosť. 
Alebo možno Kežmarok ľudí 

rád má, ale ukazuje im to ta-
kým zvláštnym spôsobom. A 
zdá sa, že namiesto turistov te-
raz budeme lákať do mesta par-
kujúce automobily.

Iba pre informáciu dodáva-
me pohľad z redakcie. 

Príprava rekonštrukcie cen-
trálnej mestskej zóny prebieha-
la  od roku  2008. O skutočnos-
ti, že Mesto plánuje druhú eta-
pu revitalizácie centrálnej zóny, 
bola verejnosť viackrát pros-
tredníctvom mestských médií 
informovaná.  Každý kto chcel 
a o rekonštrukciu sa zaujímal, 
mal dostatok času sa s jej rie-
šením oboznámiť priamo na 
mestskom úrade. Stačilo prísť 
buď na oddelenie územného 
plánovania, životného prostre-
dia a stavebného konania  alebo 
regionálneho rozvoja mestské-
ho úradu. Všetky informácie, 
by bez problémov dostal, tak-
tiež mohol vzniesť aj prípadné 
námietky a pripomienky, kto-
rými by sa úrad bol zaoberal.

Článok nám zaslal Alexander 
Birčák, Kežmarok

Spracoval: Pavol Humeník
Foto: Alexander Birčák 
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Obr. č. 4
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Podľa Svetovej zdravot-
níckej organizácie, zdravie 
je psychická fyzická a soci-
álna rovnováha a pohoda. 
Psychická a fyzická strán-
ka osobnosti úzko súvisia. Je 
to spojená nádoba, kde jed-
na stránka podporuje druhú 
a opačne. Učiteľská profe-
sia je náročná hlavne na psy-

chickú stránku osobnosti, te-
da v tomto prípade je výho-
dou mať kondíciu.

V Základnej škole Dr. D. 
Fischera v Kežmarku beží ce-
loškolský projekt Buď fit uči-
teľ. Škola má vytvorené výbor-
né podmienky na športovanie 
aj relax. Súčasťou projektu je 
cvičenie na fitloptách podľa Jo-

Jeden z najpredávanejších 
a najprekladanejších slo-
venských autorov, známy 
publicista a nositeľ prestížnej 
medzinárodne novinárskej 
ceny Internationaler Journalis-
tenpreis, úspešný esejista, dra-
matik a prekladateľ. Veríme, že 
tento večer bude určite veľmi 
zaujímavý a možno aj podnet-
ný nielen z hľadiska literárne-
ho, ale aj novinárskeho.

Večer spríjemní aj tento krát 
klavírny doprovod v podaní 
pána Dáriusa Kolodzeja.

Hotel Hviezdoslav ***+ 
v Kežmarku

srdečne pozýva priaznivcov 
literárnych večerov a publicis-
tiky na 1. večer v roku 2014
dňa 11.02.2014 (utorok) 
o 18,00 do reštaurácie Poézia. 
Prvým hosťom v tomto roku 
bude

Michal
H V O R E C K Ý

            Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku 
 

Vás pozýva na 
 
 

19. reprezentačný ples 
 
 
 

21. februára 2014 o 19.00 hodine 
v Hoteli Agro Veľká Lomnica  

 
 
 

Ponúkame: 
        slávnostnú večeru, 
        druhú večeru (teplý a studený bufet, pečené prasiatko), 
        miešané nápoje, 
        tradične bohatú tombolu. 
 
Do tanca hrá hudobná skupina RYTMIX. 
 
 
 

Cena vstupenky: 29 eur 
(vrátane 1 lístka do tomboly)  

 
 
 
 

 
Tešíme sa na Vás! 

 
 

 
Vstupenky si môžete rezervovať osobne alebo telefonicky 

            na sekretariáte školy (052/452 30 35). 
            Predaj vstupeniek od 15. 01. 2014 na sekretariáte školy  
            (Dr. Alexandra 29, Kežmarok) od 8:00 do 15:00. 
 

Zdraví učitelia vychovávajú zdravé deti

sefa Pilatesa jedenkrát v týžd-
ni vo štvrtok. Po cvičení sa ve-
nujeme masáži nôh alebo su-
chej masáži chrbta, ktorú si ro-
bíme navzájom. V utorok je to 
badminton, v stredu tenis, ďa-
lej cvičenie v posilňovni a na 
relax máme k dispozícii saunu 
v objekte školy. Okrem toho, 
v zastúpení učiteliek, učiteľov 

aj prevádzkových pracovní-
kov má naša škola volejbalové 
družstvo, ktoré sa pravidelne 
zúčastňuje volejbalových tur-
najov organizovaných päťkrát 
do roka medzi základnými 
školami v Kežmarku. 

PaedDr. Želmíra
 Jurašková, PhD., 

ZŠ Dr. D. Fischera

mozaiKa
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Riaditeľstvo školy, pedagogický zbor a študenti   

Gymnázia P. O. Hviezdoslava  v Kežmarku 

 

 

pozývajú žiakov 9.ročníkov základných škôl, ich rodičov, 

učiteľov  a širokú verejnosť na  

 

DEŇ   OTVORENÝCH   DVERÍ 
 
 

Podujatie sa uskutoční 5. februára 2014 

v čase od 8,30 hod. do 14,00 hod. v budove školy a získate na ňom  

 aktuálne informácie o štúdiu na našej škole. 

 

 

Súčasťou podujatia je projektový deň  

 
 

Putovanie storočiami 
 

Naši študenti pre Vás pripravia pútavé prezentácie    

na vybrané historické témy. 

 

 

Tešíme sa na Vás  ! 

 

 

Naši študenti pre Vás pripravili pútavé prezentácie ! 

 

Tešíme sa na Vás ! 

AKTIVITY  ZŠ Dr. D. Fischera 
2, Kežmarok   
FEBRUÁR

Biologická olympiáda – 
obvodné kolo (kategória C)  
5. 2. 2014

Olympiáda v ANJ – kraj-
ské kolo (podľa umiestnenia 
v obvodnom kole) 10. 2. 2014

Dejepisná olympiáda – 
obvodné kolo 11. 2. 2014

Fyzikálna olympiáda – 

školské kolo 14. 2. 2014
Chemická olympiáda – 

školské kolo 14. 2. 2014
Hviezdoslavov Kubín – 

obvodné kolo 19. – 20. 2. 2014
Európa v škole – medzi-

Kalendár školských akcií MŠ, ZŠ A SŠ v Kežmarku február 2014
národný projekt  SJL a VYV      
27. 2. 2014

Fašiangový karneval 28. 
2. 2014

Basketbal (chlapci) – ob-
vodné kolo

Aktivity ZŠ Grundschule, 
Hradné námestie, Kežmarok

FEBRUÁR
Okresné súťaže:
1. Dejepisná olympiáda 
2. Európa v škole 
3. Volejbal (chlapci, diev-

čatá 
4. Basketbal 
5. Geografická olympiáda
Ďalšie podujatia:
6. Školský karneval pre 1. – 

4.ročník, ŠKD
7. Divadelné predstavenie 

(muzikál Móric Beňovský)  
v ŠD v Košiciach (7. – 9.roč-
ník)

8. Divadelné predstavenie 
(Martinko Klinkáč) v Spiš-
skom divadle v Spišskej No-
vej Vsi (1. a 2.ročník)

9. Vyrábame Morenu (ŠKD)
10. Valentín – tvorivé e  

(ŠKD)                                  (tatti)

šKolsTvo
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KulTúRNe PROGRAMY

VýSTAVY
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46
10. 1.  – predĺžená  

do 6. 2. 2014
Božena Němcová  

a Slovensko
Interaktívna výstava 

venovaná českej 
spisovateľke, autorke 

rozprávok a poviedok, 
fascinujúcej korešpondencie, 

politickej disidentke, 
kultúrnej vyslankyni 

Slovenska v Čechách, žene, 
ktorá predbehla svoju dobu 

10. (11.) 2.  – 3. 3. 2014
ZÁTIŠIA

Nepoznané zátišia  
z depozitu Tatranskej galérie

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11

Gabriela Kornajová
VYZNANIE

Výstava je otvorená  
do 28. februára 2014.

Otvorené: pondelok – piatok 
od 9.00 do 16.00 hod.

Vstupné: 0,60 € – dospelí, 0,30 
€ - deti a dôchodcovia.

Galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Ján Ťapák
BOJOVNÍK

Výstava je otvorená  
od 31. 1. do 13. 3. 2014.

A je to tu opäť, aj v nasledujúcom roku bude Mestské kultúrne 
stredisko Kežmarok ako už tradične poslednú nedeľu v mesiaci orga-
nizovať popoludnia nielen pre najmenších a to obľúbenými rozpráv-
kami. Práve v poslednú januárovú nedeľu 26. januára 2014 o 16.00 
h v naštudovaní Divadla Clipperton Banská Bystrica mali deti, ich 
rodičia i starí rodičia príležitosť pozrieť si klasickú rozprávku Prin-
ceznú so zlatou hviezdou. Všetkým zúčastneným sa rozprávka 
páčila a už teraz sa tešia na tú ďalšiu, februárovú.                   (tatti)

Výstava o českej spisovateľke, autorke rozprávok a poviedok, 
je predĺžená do 6. februára 2014.

2. 2. 2014 (nedeľa) o 18.00 h
Hľadá sa nový manžel 

Komédia plná prevlekov  
a originálnych nápadov 

pobaví a rozosmeje divákov 
každej generácie. Príbeh 

doplnený balkánskou 
hudbou sa začína v byte 
vdovy Zdenky (Zuzana 

Tlučková), ktorá má už dosť 
samoty a rozhodne sa nájsť 

si nového manžela pomocou 
inzerátu. Situáciu chce 

využiť jej dlhoročný sused 
(Marián Labuda ml.). Majster 

prevlekov (Jožo Pročko)  
v úlohe bezdomovca však 

tiež vidí svoju šancu získať 
Zdenkino srdce...                                  

Pre koho sa nakoniec 
klamaná vdova rozhodne?                                                               

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

8. 2. 2014 (sobota) o 9.00 h 
MUZIČKA

Festival detskej tvorivosti  
v organizácii OZ Pathfinder 

– Prieskumník, oddiel 
Kežmarok.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

13. 2. 2014 (štvrtok) o 14.00 h
Zbojnícka kráľovná                                                                                                      

Rozprávkový príbeh o 
začínajúcom zbojníkovi, 

ktorý sa vydá na kráľovský 
dvor ukradnúť princeznú  

a o svete, kde zlodej nemusí 
byť zlý a kráľovná vždy len 
dobrá. Čo všetko sa môže 

stať, keď sa prvá lúpež 
nepodarí sa deti dozvedia vo 

veselej rozprávke  
s pesničkami. V naštudovaní 

Divadla Portál Prešov                                                                      
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok
23. 2. 2014 (nedeľa) o 16.00 h

O malom nervóznom 
prasiatku                                                                                                                               

Rozprávková nedeľa  
v spolupráci s divadlom 

Babadlo z Prešova prináša 
príbeh malého prasiatka. 
To stretáva na dvorčeku 

zvieratká, o ktorých však nič 
nevie, preto je nervózne. Bojí 

sa, či mu niečo nespravia, 
nezjedia, nezoberú. Ak by 

však vedelo, čo papá zajačik, 
ako býva kohút a kde si 

zháňa potravu sliepočka, 
prestalo by sa báť. Ešteže je 
tu múdra gazdiná a gazda.                                                                     

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

28. 2. 2014 (piatok) o 11.00 h                                                                                                                             
Slávnostná akadémia 
venovaná 30. výročiu 

vzniku ZŠ Nižná brána v 
Kežmarku.                                                 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

BLÍZKO OD SEBA – 30. - 31. 
(št, pia), 19.00, titulky, 3,50 €, MN-
15. USA komédia, dráma.

VLK Z WALL STREET – 1. - 
2. február (sobota, nedeľa) o 19.00, 
179 min., titulky, 3,50 €, MP-15. USA 
komédia, dráma. Zarábal tisíce do-
lárov, za minútu. Noci prežíval tak 
rýchlo a naplno, ako len mohol na 
drogách a sexe. Nenapodobyteľ-
ným štýlom líči svoj príbeh osu-
dom prenasledovaný génius, ktorý 
bol pomenovaný Vlk z Wall Street.
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Bronzové plastiky Jána Ťa-
páka majú svoje korene v mý-
tických a antických hrdinoch. 
Neslúžia len ako dekoratív-
ne predmety. Pobádajú k za-
mysleniu a úvahám o ľud-
skej existencii, o morálke, eti-
ke, hrdinstve  a službe vyšším 
ideálom. Výrazný robustný 
rukopis, vzrušujúce príbehy 
bojovníkov  a hľadačov  ľud-
ského šťastia zaujali divákov 
v mnohých európskych kraji-
nách. Postavy samurajov, Pro-
metea, figúra balansujúca na 
chrbte býka oživujú  naše sú-
kromné boje, výhry  a prehry, 
do ktorých sa každodenne 
púšťame. Naše vlastné hľada-
nie rovnováhy a cesty za šťas-
tím. Cítite ich silu a odvahu, 
výbušnú energiu a ohromnú 
dynamiku. Vnímate ich sta-
točnosť  a chladnokrvnosť, 
počujete rinčať zbrane. Zjed-
nodušeným, ale o to pôsobi-
vejším  sochárskym stvárne-
ním vzbudzujú obdiv a úctu. 

Paradoxne zobrazuje  človeka 
i neobyčajne  subtílne. Bytosť, 
ktorá je veľmi krehká a zra-
niteľná. Zodpovedajú tomu 
aj proporcie,  drobnej bytosti 
plaviacej sa na obrovskej Ar-
che. Tajomstvo poetiky  sôch 
autora spočíva v spojení bo-
hatého myšlienkového sveta s 
vydarenými formálnymi ex-
perimentmi.

„Mix klasiky a modernos-
ti, spirituality, modlitby a po-
ézie, ktorý spôsobuje emo-
tívnu silu, jedinečnú a origi-
nálnu.“  - dokonale definu-
je autora  kritik a žurnalista 
Giuseppe Salvioni.

Pozývame vás vstúpiť do 
nesmierne kreatívneho sve-
ta Jana Ťapáka, plného hry 
a fantázie, bohatých vizuál-
nych vnemov. Inšpirujte sa 
slovenským umením  v Galé-
rii u anjela od 31. 1. 2014 do 13. 
3. 2014.

Carmen Kováčová, 
Galéria u anjela

Ján Ťapák – Bojovník

Gabriela Kornajová sa 
predstavuje verejnosti 

svojou prvou samostatnou 
výstavou. Jej tvorba bola do-
teraz známa z výstav Klubu 
kežmarských pedagógov a z 
výstav pedagógov kežmar-
ského a popradského okresu.

Je rodenou Kežmarčan-
kou, tu absolvovala základ-
nú školu. Svoj výtvarný ta-
lent rozvíjala v Poprade na 
Ľudovej škole umenia. V štú-
diu pokračovala na Strednej 
škole umeleckého priemys-
lu v Kremnici, kde zmaturo-
vala na odbore Plošné a plas-
tické rytie kovov. Jej vedúcimi 
pedagógmi boli akademická 
maliarka Terézia Brezányo-
vá a akademický sochár Mi-
lan Ormandík. Po skončení 
strednej školy sa zamestnala 
ako učiteľka výtvarného od-

Pozvánka na výstavu
boru – najprv rok pôsobila na 
Ľudovej škole umenia v Tat-
ranskej Lomnici a od školské-
ho roka 1978/79 na vtedajšej 
ĽŠU, dnes ZUŠ v Kežmarku, 
kde vyučuje doteraz. V prie-
behu rokov si doplnila vzde-
lanie nadstavbovým štúdiom 
pre učiteľov na Škole umelec-
kého výtvarníctva v Ružom-
berku v odbore propagačné 
výstavníctvo. 

Za svojho učiteľského pô-
sobenia odchovala stovky 
žiakov, z ktorých sa mnohí 
uplatnili na stredných a vy-
sokých umeleckých školách. 
Práca s deťmi a mládežou ju 
stále napĺňa a venuje sa jej s 
radosťou a láskou. 

Svoju prvú výstavu venu-
je svojmu otcovi, Ondrejovi 

Kallovi, ktorý ju od detstva 
podporoval na jej  umelec-
kých  cestách. Sám bol ama-
térskym maliarom a tešil sa 
z každého dcérinho úspe-
chu. 

Na svojej autorskej vý-
stave s názvom Vyznanie sa 
Gabriela Kornajová prezen-
tuje svojou maľbou a maľbou 
na hodváb. 

Námetom jej obrazov sú 
sny a predstavy, prírodné 
motívy, anjeli a vtáci, ženy 
v snových krajinách. Využí-
va techniku maľby akrylom, 
ktorú veľmi dobre ovláda a 
zaujme aj svojím vyzretým 
maliarskym rukopisom. Pri 
práci sa necháva viesť svojím 
citom a intuíciou a necháva 
na divákovi, aby nachádzal 

skryté symboly a obsahy jej 
obrazov. 

Maľby na hodváb sú de-
koratívnymi kompozíciami 
s námetom vtákov alebo prí-
rodných prvkov s kultivova-
nou farebnosťou a štruktu-
ralizovanými plochami, kto-
ré využívajú rôzne technolo-
gické postupy tejto príťažlivej 
techniky. 

Výstava je sviežim a prí-
jemným zážitkom pre každé-
ho priateľa výtvarného ume-
nia. Vrelo vám odporúčame 
jej návštevu a veríme, že bu-
de prvou z mnohých budú-
cich prezentácií tejto nadanej 
autorky.

Výstava vo výstavnej sie-
ni múzea na ul. Dr. Alexan-
dra 11 trvá do konca februá-
ra 2014.

Eva Končeková
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Fašiangy – práve sa nachá-
dzame v období, ktoré ozna-
čujeme ako veselostné, sláv-
nostné, tzv. plesové.

Fašiangy (mjasopust) je ob-
dobie od Troch kráľov až do 
polnoci pred škaredou – po-
polcovou stredou, ktorá v 
tomto roku pripadá na 5. mar-
ca 2014. Potom nasleduje 40 
dňový pôst (zavedený až kon-
com 4. storočia kresťanskou 
cirkvou) až do Veľkého piat-
ku. Je to prechodné obdobie 
medzi zimou a jarou. Keďže 
sa do štyridsiatich dní pred 
Veľkou nocou nepočítajú ne-
dele, pripadá tento deň na 47. 
pred Veľkonočnou nedeľou. 
V tomto roku Veľká noc vy-
chádza na 20. apríla 2014.

Fašiangy v meste kedysi
Robili ich remeselnícke ce-

chy. Teda skôr sa tu konali zá-
bavy, ktorých hlavnými orga-
nizátormi boli tovariši. Väčši-
nou sa konali v dome majstra, 
pretože tu sa vítali noví tova-
riši, ktorým bolo poskytnu-
té krátkodobé ubytovanie. V 
tomto období sa zvykli stávať 
z učňov tovariši. Museli však 
uspieť v rôznych skúškach. V 
Kežmarku bolo typické kúpa-
nie v studenej a potom tep-
lej vode, nosenie na žrdi atď. 
Jednotlivé cechy konali sprie-
vody a snažili sa o čo najväč-
šiu atraktívnosť. Mlynári be-
hali na chodúľoch, debnári 
krútili nad hlavami obručami 
a podobne. Remeselnícke fa-
šiangové zvyky zanikli pred 
1. svetovou vojnou.

Pôvod slova fašiangy 
Podľa prameňov z obdo-

bia Veľkej Moravy sa na na-

šom území už v 9. storočí po-
užíval termín miasopust, ako 
označenie konca jedenia mä-
sa pred pôstom. My sme však 
prebrali slovo fašiangy, od-
vodené z nemeckého fašang, 
ktoré sa vyvinulo zo slova 
vast-schant, čo znamená vý-
čap alebo posledný nápoj po-
dávaný pred pôstom. 

Čo sa jedlo na fašiangy?
Fašiangy boli obdobím bo-

hatým na kalorické jedlá, aby 
sa pred pôstom ľudia dobre 
najedli. Hoci sa v minulos-
ti stravovalo dosť striedmo, 
počas fašiangov bolo dovo-
lené aj prejedanie. Tradičný-
mi jedlami boli šišky, fánky, 
pampúchy, záviny a zabíjač-
kové špeciality. 

Podstatou sú však zábavy, 
svadby, maškarné bále, ple-
sy a zabíjačky. Pochovávaním 
basy končia všetky fašian-
gové zábavy. Je to posledná 
možnosť zabaviť sa a poriad-
ne sa najesť. 

V súčasnosti sa tieto sviat-
ky a ich význam z nášho po-
vedomia takmer úplne vytra-
tili. V mestách a veľkomes-
tách sa fašiangové obdobie už 
noblesne nazýva „plesovou 
sezónou“. No na mnohých de-
dinách si mladí i starí, aj dnes 
radi pripomenú tradície a za-
bavia sa podľa zvykov našich 
dedov a pradedov. 

Aj v Kežmarku sa v tom-
to období organizujú mnohé 
plesy, maškarné bále a zabí-
jačky. 

Pre najmenších je neod-
mysliteľnou súčasťou kar-
neval, na ktorý sa môžu de-
ti tešiť v každej škôlke. V sú-

Sú tu fašiangy. Viete aký je to čas?

kromnej materskej škole na 
ulici Kušnierska brána v Kež-
marku sa karneval uskutoční 
dňa 5. februára 2014,v mater-
skej škole na ulici Možiarskej 
v Kežmarku dňa 20. februára 
2014, v materskej škole na uli-
ci Cintorínskej v Kežmarku 
dňa 21. februára 2014, v ma-
terskej škole sv. Kríža v Kež-
marku dňa 25.2.2014, v mater-
skej škole na ulici Severnej v 
Kežmarku dňa 28. februára 

2014, a v materskej škole na 
ulici Kuzmányho v Kežmar-
ku organizovali karneval už 
dňa 21. januára 2014 (viď fo-
to). Prajeme deň plný zábavy 
a šťastných detí. 

Fašiangy sa rozbehli a s ni-
mi aj fašiangové zábavy , ple-
sy, karnevaly. Prajeme dni pl-
né zábavy, stretávania sa a 
spríjemnenia si voľného času 
– hudbou, tancom, umením...  

Tatiana Dragašeková

Tradičný fašiangový recept: 
MAKOVÉ ŠIŠKY

Kvások: 30 g droždia, 100 ml mlieka, 30 g práškového cukru
Cesto: 500 g polohrubej múky, 1 vajce, 50 g cukru, 300-400 

ml mlieka, 1 lyžička soli
Plnka: 200 g maku, 100 ml mlieka, 150 g práškového cukru, 

kôra z citróna
Z mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások a necháme ho 

vykysnúť. Potom ho zmiešame s múkou, pridáme vajce, cukor, 
mlieko, soľ a vypracujeme  hladké cesto, ktoré dáme na teplé 
miesto kysnúť. 

Mak zomelieme, pridáme cukor, teplé mlieko, postrúhanú 
kôru z citróna a vymiešame. 

Vykysnuté cesto vyvaľkáme, povykrajujeme kolieska, do 
stredu každého dáme plnku a urobíme buchtičky. Vyprážame 
ich v horúcom tuku po oboch stranách a ešte teplé obaľujeme v 
práškovom cukre pomiešanom s vanilínovým cukrom.   (tatti)
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V ten sviatočný deň, 6. januá-
ra 2014, ma odprevadili moji ro-
dičia ku bráne Mariánskeho kos-
tola. Objali ma a pobozkali na lí-
ca so slovami: „O hodinku sa vrá-
time. Buď spokojný, budeme ti držať 
palce.“ 

Ešte sme sa na seba usmiali 
a ja som vošiel dovnútra. Nesme-
lo, plný očakávania som prešiel 
popri laviciach a pristavil som 
sa pri jasličkách. Na chvíľu som 
prestal vnímať všetkých, čo v ti-
chosti pripravovali nástroje, sto-
jany, stoličky... 

„Vítam ťa a veľmi, veľmi sa teším 
na tvoje vystúpenie. Uvidíš, tvoja 
hra sa bude hosťom páčiť...“,usmia-
la sa na mňa pani učiteľka. 

Uvedomil som si, že za mo-
jím chrbtom sa už ladia huslis-
ti, violončelista, flautistky. Ruky 
sa mi začali chvieť a srdce búšiť 
ako zvon. Koncert sa začal. Moje 
vystúpenie sa blíži. Potlesk. Gita-
ristky s úsmevom vošli do „záku-
lisia“. Povzbudenie od pani uči-
teľky. Kráčam ku klavíru. Ruky 
sa chvejú, srdce búši. Okolie si 
radšej nevšímam. Iba hudba a ja... 

NOVOROČNý KONCeRT

Varovanie obyvateľstva je jedno z naj-
dôležitejších opatrení Civilnej ochrany 
(ďalej len CO).Varovanie je vykonávané 
varovnými signálmi usku-
točňovanými prostredníc-
tvom sirén. Varovné sig-
nály sú následne dopl-
ňované hovorenou infor-
máciou prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
• Nastáva mimoriadna situácia (mi-

moriadnou situáciou sa rozumie obdo-
bie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti na ži-
vot, zdravie alebo majetok, ktorá je vy-
hlásená podľa zákona NR SR č.42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a 
počas ktorej sú vykonávané opatrenia 
na znižovanie rizík ohrozenia alebo po-

stupy činnosti na odstraňovanie násled-
kov mimoriadnej udalosti. Vyhlasuje a 
odvoláva sa prostredníctvom hromad-

ných informačných prostried-
kov),

• Podľa tónu a dĺžky  jeho 
trvania zistíte pred čím vás 
varuje,

• Počúvajte následnú hovorenú infor-
máciu vysielanú rozhlasom, televíziou,  
hlásením mestského rozhlasu,  ozvuče-
ným vozidlom mestskej polície, káblo-
vou kežmarskou televíziou

Varovný signál  
VŠEOBECNÉ  OHROZENIE

Varovanie obyvateľstva pri ohrození, 
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, 
ako aj pri možnosti rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti

2-minútový kolísavý tón sirény 

VŠEOBECNÉ  OHROZENIE  + hovore-
ná informácia o aký druh ohrozenia sa 
jedná

6-minútový stály tón sirény – 
OHROZENIE  VODOU – varovanie 
obyvateľstva pred ničivými účinkami 
vody

2-minútový stály tón sirén bez opa-
kovania  KONIEC  OHROZENIA, ALE-
BO KONIEC PÒSOBENIA NÁSLEDKOV  
MIMORIADNEJ  UDALOSTI

POZOR!
Každý druhý piatok v mesiaci sa vy-

konáva o 12.00 h preskúšanie prevádz-
kyschopnosti systémov varovania dvoj-
minútovým stálym tónom sirén v meste. 
O tomto pravidelnom preskúšaní funkč-
nosti sirén a o iných skúškach mimo tento 
termín informujú rozhlas, televízia a tlač.

Ing. Jozef Knapp, Ref. CO, PO a KR

Opatrenia k záchrane životov, zdravia a majetku

Posledný akord. Srdce sa utíšilo. 
Zdvihol som zrak. Z prvej lavice 
na mňa žmurkli, milo sa usmiali 
a silno tlieskali moji rodičia. Uk-
lonil som sa a s rovnakým úsme-
vom ako predo mnou gitaristky 
som vošiel do „zákulisia“. Odtiaľ 
som počúval ostatných spolužia-
kov, obdivoval som ich, čo všetko 
a ako krásne už dokážu zahrať. 
Pohľadom som pritom blúdil po 
nádhernom oltári, obrovitán-
skych bielych sochách a anjeloch 
so zlatými krídlami. Odrazu 
však hudba stíchla. Začul som 
hlasy. Zvedavo som vykukol 
a uvidel som nášho pána riadite-
ľa ako podáva školské CD páno-
vi Jaroslavovi ŠLEBODOVI, aby 
sa stal jeho patrónom. Pán ŠLE-
BODA nové CD posypal lentilka-

mi , lebo majú tvar ako noty a sú 
farebné ako hudba. A tá o chvíľu 
opäť zaznela v plnej paráde. Eš-
te posledné akordy. Potlesk. Ne-
trpezlivo som sa ponáhľal za mo-
jimi rodičmi. Tak veľmi som po-
treboval ich objatie. „Hral si nád-
herne. Sme na teba pyšní...“

Zababušený do neviditeľné-
ho šálu môjho malého úspechu 
som popri rodičoch kráčal do-
mov. V tú noc som z mojej po-
stieľky pozoroval oblohu posiatu 
hviezdami. Jedna z nich môj po-
hľad neustále priťahovala. Žiari-
la najjasnejšie zo všetkých...

Z pohľadu žiačika napísala 
a v mene celého kolektívu ZUŠ A.
Cígera všetkým čitateľom Kežmar-
ských novín veľa dobrej hudby po 
celý rok 2014 želá Abtová Ivana.
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*Čo sú teda Poradenské 
centrá pre dospelých a aké je 
ich poslanie?

Na Slovensku funguje mo-
mentálne 25 centier, kto-
ré vznikli v rámci národného 
projektu Ďalšie vzdelávanie a po-
radenstvo pre dospelých ako ná-
stroj lepšej uplatniteľnosti na tr-
hu práce.Realizuje ho Národný 
ústav celoživotného vzdeláva-
nia so sídlom v Bratislave, kto-
rý finančne podporil európsky 
sociálny fond. Zmyslom PCD 
je bezplatne poskytovať odbor-
né a poradenské služby, ponú-
kať vzdelávacie programy pre 
zamestnaných dospelých ľudí, 
ktorí si chcú doplniť, prehĺbiť 
kvalifikáciu, majú chuť pod-
niknúť niečo vo svojej kariére.    

*Dá sa tomu rozumieť tak, 
že ponúkate šancu práve ľu-
ďom, ktorí už prácu majú, ale 
majú chuť vo svojom zamest-
naní niečo zmeniť?  

Presne tak, chceme osloviť 
len zamestnaných ľudí, živ-
nostníkov, mamičky na mater-
skej dovolenke, ktoré sú v pra-
covnom pomere, zdravotne 
ťažko postihnutých, ktorí ale 
pracujú. Cieľom je zlepšiť pro-
ces ďalšieho vzdelávania as-
právnej identifikácie vzdeláva-
cích potrieb.

*Nezamestnaní teda do tej-
to skupiny nepatria....

Nezamestnaným sa priorit-
ne venujú Úrady práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Takže 
tento projekt nie je určený tej-
to skupine. Nebránime sa ale 
poskytovať poradenstvo, sme-
rovanie na vzdelávacie aktivi-
ty v rámci celoživotného vzde-
lávania.

*Okrem toho, že sa dobre 
počúva hlavne slovo „zadar-
mo,“ je dobre zodpovedať aj 
otázku, prečo by sa zamestna-
ní ľudia mali zaujímať o ďal-
šie vzdelávanie?

V dnešnej dobe každý z nás 
vie, že situácia na trhu práce je 
veľmi zložitá. Človek musí byť 
vo svojej práci čoraz viac flexi-

bilný, zdatnejší zvládať svoju 
profesiu i rastúce požiadavky. 
Zmyslom projektu je aj to, aby 
si ľudia začali uvedomovať, že 
zvyšovanie kvalifikácie, celoži-
votné vzdelávanie, ale aj nado-
budnutie nových zručností má 
veľký význam hlavne pre nich 
samých. Je to určite nielen krô-
čik k vlastnému osobnému ras-
tu, ale možno aj pre získanie 
nového zamestnania. Ak má-
te za sebou viaceré vzdelávacie 
programy a certifikáty, dá sa 
predpokladať, že cesta k pra-
covnému uplatneniu bude zrej-
me o čosi ľahšia.

*Aké odborné vzdelávanie 
budete teda môcť ponúknuť?

Centrálne sú definované 
modulové vzdelávacie progra-
my v desiatich odvetviach prie-
myslu, ktoré sa pomenovali 
ako potrebné pre súčasný pra-
covný trh aj zamestnávateľské 
zväzy a združenia. Ide o vzde-
lávanie v remeslách a službách, 
ťažbe a úprave surovín, hutníc-
tve, poľnohospodárstve, dre-
vospracujúcom, papierenskom, 
automobilovom priemysle, tiež 
v stavebníctve, v strojárstve 
a elektrotechnike. 

*To je obrovská škála, 
buďme konkrétnejší. O kto-
révzdelávacie programy, pod-
ľa vašich odhadov, bude naj-
väčší záujem?

Predpokladáme, že to budú 
napríklad  kuchár, čašník, ser-
vírka, strojárske profesie. Zau-
jímavo znie someliersky, bar-
manský, baristický kurz, ale 
v dnešnej dobe je žiadanou 
profesiou aj zvárač, elektrikár, 
mechanik, autoopravár, mu-
rár, tesár, kamenár, umelecký 
kováč... Je to len stručný výpo-
čet, no my evidujeme 44 pra-
covných činností, kde sú vy-
tvorené modulové vzdelávacie 
programy, v ktorých záujemco-
via môžu získať čiastočnú, ale 
aj úplnú kvalifikáciu. 

*Čo to znamená?
Napríklad to, že kurz ku-

chárov má 4 vzdelávacie mo-

Bezplatné kurzy pre dospelých ľudí 
Stagnujete v práci? Chcete si zvýšiť kvalifikáciu? Radi 

by ste zmenili zamestnanie alebo potrebujete poradiť v ka-
riére? S odpoveďou na tieto otázky vám pomôžu Poraden-
ské centrá pre dospelých(PCD), ktoré začali vznikať v rám-
ci Národného projektu v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Jedno z PCD pôsobí od minulého roka aj v Starej Ľubov-
ni a už o pár týždňov bude určené dospelým zamestnaným. 
Viac v rozhovore s tútorkou centra Darinou Rusiňákovou.  

duly a klient sa môže rozhod-
núť pre absolvovanie niekto-
rých z nich. Ak sa rozhodne 
zvládnuť všetky, absolvuje až 
680 hodín s praxou i teóriou 
a po overení odbornej spôso-
bilosti dosiahne úplnú kvali-
fikáciu. Tým chcem naznačiť 
aj vysokú úroveň kurzov, kto-
ré pripravia človeka pre zvole-
nú profesiu i vysoké pracovné 
nasadenie. Výber kvalifikácie 
aj rozsah vzdelávacích progra-
mov je ale na samotnom záu-
jemcovi.

*Ako, kedy a kde budú 
vzdelávacie programy prebie-
hať?

Keďže našou cieľovou sku-
pinou sú zamestnaní ľudia, 
vzdelávacie programy budú 
prebiehať cez víkendy alebo vo 
večerných hodinách. Ich situ-
ovanie je trochu zložitejšie, le-
bo jednotlivé pracovné činnos-
ti sa budú otvárať väčšinou na 
stredných odborných školách, 
s ktorými Národný ústav ce-
loživotného vzdelávania spo-
lupracuje a ktoré tieto odbory 
aj vyučujú. Nie je tu teda zá-
ruka, že kurzy sa budú otvá-
rať len v prešovskom kraji. Už 
dnes vieme, že napr. kamenár 

si bude musieť vycestovať za 
vzdelaním na stredné Sloven-
sko, kde je jediná odborná ško-
la s týmto zameraním.  

*Takže vaše kontaktné 
miesto?

Poradenské centrum pre do-
spelých sídli v Starej Ľubov-
ni na Jarmočnej 108 v Stred-
nej odbornej škole, presnej-
šie v budove ubytovne, 3. po-
schodie, č.d. 308. Záujemcovia 
nás môžu kontaktovať osobne 
každý pracovný deň od 9.00 do 
17.00 hodiny, ale aj prostredníc-
tvom e-mailu na adrese tutor.
sl@nuczv.sk. Na záver by som 
chcela zdôrazniť, že naša Po-
radenské centrum pre dospe-
lých zastrešuje aj okresy Kež-
marok a Poprad. Preto budeme 
radi, ak nás budú kontaktovať 
aj obyvatelia týchto regiónov 
a využijú naše služby.

Dáša Jeleňová
Podľa zverejnených infor-

mácií Národného ústavu ce-
loživotného vzdelávania, Slo-
vensko má stále nedostatok 
dostupných a kvalitných ná-
strojov pre lepšiu uplatniteľ-
nosť na trhu práce. Kým prie-
merný počet osôb zapojených 
do ďalšieho vzdelávania v kra-
jinách EÚ je 7%, na Slovensku 
sú to len 3% dospelých. 

Výstavná sieň Barónka 
Kežmarok pozýva na výsta-
vu „Božena Němcová a Slo-
vensko“ – v predĺženom ter-
míne do 6. 2. 2014.

Výstavný projekt prináša 
pohľad  na etapu nášho ná-
rodno-obrodeneckého proce-
su, keď idea bratstva Čechov 
a Slovákov zohrávali veľkú 
úlohu.  

Výstava ponúka pohľad 
na štúrovskú generáciu, kto-
rej hlavným cieľom bolo uzá-
konenie  slovenského jazyka.  
Štúrovci voviedli do umenia 
ľudovú slovesnosť a folklórne 
dedičstvo.

Do takejto  situácie vstúpi-
la na slovenskú literárnu  scé-
nu Božena Němcová, ktorá 
zbierala a vydávala  národo-
pisné prózy.  Babičky z pria-
dok a páračiek  k sebe volá-
vala,  na stolček ich usadila 
a počúvala. Navštevovala ich 
príbytky, prezerala kroje, ná-
radie, práce. 

Okrem zaujímavých zbier-
kových predmetov – štylizácie 
dedinskej izbičky, kde Němco-
vá sedávala a počúvala – vý-
stava obsahuje dobové foto-
grafie, vydania  jej  kníh. Vý-
stavu  robia  príťažlivou  i por-
tréty osobností,  ľudové  rezby  
rozprávkových  bytostí  a tiež 
miestnosť, v ktorej si môžu 
návštevníci v sfilmovanej po-
dobe pozrieť rozprávky a vy-
brané tituly Boženy Němcovej.

Výstava je sprístupnená 
počas pracovných dní v čase: 
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 
(mimo stanoveného času je 
možná rezervácia prehliadok 
na tel. č. 052/452 31 70). 

Vstupné: dospelí 0,40 €, 
dôchodcovia a deti 0,20 €, or-
ganizované skupiny 0,10 €/
osoba.

Výstavu pripravilo Mest-
ské kultúrne stredisko Kež-
marok a Literárne múzeum 
SNK v Martine.

Barbora Kaprálová

Predĺženie výstavy v Barónke

mozaiKa
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Mená ako Ferdinand Zep-
pelin, bratia Wrightovci, Lo-
uis Blériot, Charles Lindber-
gh, či Adolphe Pégoud netre-
ba hádam zvlášť predstavo-
vať. Všetci sa nezmazateľne 
zapísali do dejín aviatiky - le-
tectva. Na Slovensku je naj-
známejším letcom Milan Ras-
tislav Štefánik. Málokto však 
vie, že pred ním na území 
Slovenska lietal iný človek - 
Andrej Kvas (Andreas Kvasz). 
Spomíname si na neho preto, 
lebo svoje umenie prišiel pre-
zentovať aj do nášho mesta - 
presne pred 100 rokmi. Kto 
Andrej Kvas vlastne bol?

Andrej Kvas pochádzal 
zo slovenskej vysťahovalec-
kej rodiny z Vrbovca, ktorá 
odišla na Dolnú zem. Naro-
dil sa 21. novembra 1883 v Bé-
kešskej Čabe v rodine kováča. 
V Budapešti sa vyučil za me-
chanika na priemyselnej ško-
le. Tam sa spoznal s Aladá-
rom Zsélyim, ktorý Andre-
jovi poskytol plány i penia-
ze na stavbu jednoplošníka. 
Prvé lety vykonal už v roku 
1910. V priebehu rokov 1913 
– 1914 sa zúčastnil viacerých 
tzv. leteckých dní v mnohých 
slovenských mestách (Košice, 
Levoča, Spišská Nová Ves, Le-
vice, Trenčín, Piešťany, Kež-
marok). Počas vojny jeho stro-
je používala rakúsko-uhorská 
armáda na letecké prieskumy. 
Zomrel 27. januára 1974 v Bu-
dapešti, kde je po ňom dokon-
ca pomenovaná ulica.

Presuňme sa však o 100 
rokov dozadu, do novembra 
1913. Na nádvorí Kežmarské-
ho hradu sa nachádzalo lieta-

dlo, ktoré na let pripravoval 
samotný Andrej Kvas s me-
chanikmi. Upravovali nos-
né plochy, vystužujúce drô-
ty, skúšali činnosť motora. 
Ten poháňal vrtuľu, ktorá vy-
dávala hlučný praskot. Tieto 
práce si nenechala ujsť zve-
davá mládež, zaujímajúca sa 
o technickú novinku. Kvas 
ochotne vysvetľoval a odpo-
vedal na ich otázky. Od le-
teckých výkonov posledných 
čias, cez letecké cesty Stöffle-
ra a Garrosa dospel k debate o 
výkonnosti a chybách moto-
ra, technických detailoch lie-
tadla, jeho stability, riaditeľ-
nosti, zlyhaní riadenia, výške 
a diaľke letu; k technike špi-
rálového, strmého a kĺzavého 
letu. Po mnohých hodinách 
príprav nadišlo nedeľné po-
poludnie 16. novembra 1913.

Na lúke vedľa Meeseho pi-
vovaru (dnešná nemocnica) 
sa konala dlho očakávaná le-
tecká akcia, na ktorú boli pri-
pravené dva stroje. Vstup-
né na štart predstavenia stá-
lo 1 a 2 koruny, deti platili 60 
halierov. Veľké napätie a oča-
kávanie stupňovalo počasie, 
ktoré by sme v dnešnej do-
be označili za nevhodné na 
uskutočnenie letu. Olovené 
mraky dopĺňali zvyšky hmly, 
ktorá sa šírila od rieky Po-
prad. Vrcholy najvyšších kop-
cov už pokrýval sneh, vanul 
veľmi silný západný vietor 
a vládla citeľná zima. No ani 
tieto nepriaznivé podmienky 
nezabránili tomu, aby pláno-
vané nevšedné divadlo pri-
lákalo stovky zvedavcov zo 
samotného mesta, blízkeho 

Priekopník slovenského letectva Andrej Kvas začínal lietať v Kežmarku
i ďalekého okolia. Veď, kto by 
si nechal ujsť „najvýznamnej-
ší technický vynález posled-
ného desaťročia, ktorý k zemi 
pripútaným ľuďom umožňuje 
voľne sa pohybovať vo vzduš-
nom priestore.“ Oproti rieke 
Poprad sa na svahoch Suchej 
hory pohybovali diváci, kto-
rým sa nechcelo platiť.

Akcia začínala rozpačito. 
Andrej Kvas sa pokúšal na-
štartovať väčší stroj, jedno-
plošník s motorom Austro-
-Daimler o výkone 55 kon-

ských síl. Po mnohých ne-
úspešných pokusoch stroj 
konečne naskočil. Rachot 
motora a vrčanie vrtule zne-
lo pravidelne. Kvas sa vyšvi-
hol na miesto pilota, siahol na 
kormidlo, stroj dal do pohy-
bu a po krátkom rozjazde sa 
vzniesol do vzduchu. Nabral 
smer západ, obrátil sa na se-
ver, aby sa po úplnom opísa-
nom okruhu kĺzavým letom 
spustil na štartovacie miesto. 
Let trval niečo cez minútu, 
výška činila okolo 15-20 met-
rov. Potom ešte raz zopakoval 
rovnaký okruh. Po dosadnutí 
presedlal na menší stroj, tak-
tiež jednoplošník, s motorom 
Anzani o sile 35 koní. Me-
dzi divákmi narastala obava 
o úspech tohto nápadu kvô-
li veľkosti lietadla a sile vet-
ra. Kvas obrátil stroj na sever, 
pokým nedorazil do blízkosti 
železničného násypu. Za ním 
však musel pristáť. Pilot pre-
šiel pešo cez pole na štarto-
vaciu plochu a skúsil šťastie 

s väčším strojom. Ešte raz sa 
dostal do vzduchu, aby opísal 
rovnakú dráhu ako po prvý 
i druhý raz. Týmto sa chlad-
ný letecký deň skončil.

Novinová správa síce ho-
vorí, že podujatie sa nestre-
tlo s príliš veľkým nadšením. 
Diváci boli prítomní na lete, 
kde „sa viac pozeralo ako lie-
talo.“ No nech akcia dopad-
la akokoľvek, pre nás, súčas-
ných Kežmarčanov, môže byť 
veľkou poctou, že naše mesto 
kedysi navštívila významná, 

i keď pre mnohých neznáma, 
osobnosť dejín slovenského 
letectva. Spomedzi mnohých 
miest vtedajšieho Uhorska 
si vybral práve to naše. I to 
svedčí o tom, aké meno Kež-
marok mal. Škoda len, že sa 
o významných osobnostiach 
tak málo vie...

Vladimír Ševc

Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

Andrej Kvas (s bielymi nohavicami).

Andrej Kvas.

hisTória
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K napísaniu tohto článku 
ma primäla schôdza majiteľov 
bytov Lanškrounska  2 a 4. Ko-
nala sa dňa 25. 11. 2013. Na spo-
mínanej adrese bývam už 28 
rokov. Doposiaľ som ani jednu 
schôdzu nevynechala. Na tú-
to som sa veľmi tešila. Dúfala 
som, že sa konečne začnú riešiť 
problémy tejto starnúcej, obyt-
nej budovy. Veľmi som sa však 
mýlila. 

Len pre ilustráciu – táto bu-
dova má ma 28 rokov, a je len 
zrejmé, že je potrebná celko-
vá vonkajšia i vnútorná rekon-
štrukcia, t. j. zateplenie, revízia 
vykurovacieho systému, ako aj 
výmena výťahu. Čo vôbec ne-
chápem, je nezáujem majite-

ľov bytov tieto problémy rie-
šiť. Snažím sa týmto článkom 
vyburcovať hlavne tie rodiny, 
ktoré nechodia na schôdze. 

Čo ak raz pôjde ktokoľvek 
vo výťahu a dôjde k havárii 
(výťah už dávno nespĺňa bez-
pečnostné normy!)

Čo ak raz „deduško“ – vy-
kurovací systém celý skolabu-
je, práve keď vonku bude na-
pr. -10 °C!

Čo ak raz pôjde nič netušia-
ci chodec okolo našich vcho-
dov a spadne naň balkónové 
zábradlie?

Že preháňam? Možno. Ale 
ak sa to stane, bude neskoro 
„plakať nad rozliatym mlie-
kom“.

Bývam na najvyššom po-
schodí a verte mi, keď fúka se-
verný vietor (čo je veľmi čas-
té), mám z obývačky a kuchy-

ne chladničku. Teplé radiátory 
mám iba vtedy ak sa kúri napl-
no. Ak sa intenzita kúrenia zní-
ži, radiátory sú polo teplé. Me-
rače nemáme, takže platím za 
teplo, ktoré nemám. 

Z výťahovej šachty, pri kaž-
dom použití výťahu sa šíria 
strašidelné zvuky, čo ešte ne-
dávno nebolo. 

A na balkón radšej ani ne-
chodím. Starostlivosť o balkó-
ny je v réžii fondu opráv. Nie-
ktorí si balkóny zasklievali. Ja 
si však radšej šetrím, zo svojho 
dôchodku, na to, že ak sa ko-
nečne rozhýbeme a dáme sa do 
opráv, aby som mala dosť pe-
ňazí na zvládnutie vyšších po-
platkov, spojených s užívaním 
bytu. 

Čo považujem za veľký 
úspech je výmena (nedávna) 
starých vchodových okien, za 

nové. Aspoň mám v jednej izbe 
trocha teplejšie. 

Bola by som veľmi rada, ke-
by majitelia bytov, už zateple-
ných budov mi prostredníctvom 
týchto našich kežmarských no-
vín dali vedieť, ako na to našli fi-
nančné prostriedky. Veď v tých-
to zateplených budovách tiež is-
to žijú dôchodcovia a mladé ro-
diny s hypotékami. Prečo to teda 
nejde na Lanškrounskej 2 a 4. 

Na schôdzi sme odsúhlasi-
li výmenu výťahu vo vchode č. 
4, oni potom na revanš, odsú-
hlasili zateplenie bočnej strany 
budovy, kde má byt naša do-
mová dôverníčka. 

Mgr. Ľubica Bačová, 
Lanškrounska 2, 

8. poschodie
Pozn. red.: Vyjadrenie druhej 

strany sme do uzávierky čísla ne-
dostali.

Svetový deň bez mobilu 
vznikol z iniciatívy francúz-
skeho spisovateľa Phila Mar-
soa, ktorý ako prvý napísal 
knihu o mobile 
- Tueur de por-
table sans mo-
bil apparent. V 
tento deň by si 
ľudia mali vyp-
núť mobilné te-
lefóny, aby sa 
zamysleli nad 
zmenami živo-
ta pod vplyvom 
tohto komunikačné-
ho prostriedku a s cie-
ľom uvedomenia si skutoč-
ných hodnôt života. Prvý-
krát sa tento deň oslavoval v 
roku 2001 a prvé ročníky bo-
li populárne najmä v kraji-
nách ako Kanada, Španiel-
sko, Francúzsko, Belgicko, 
Švajčiarsko a Fínsko.

Myslím, že všetci vieme 
o čom je reč. Ideme do reštau-
rácie, či už so svojou milova-
nou/milovaným alebo s pria-
teľmi a namiesto príjemnej 
konverzácie všetci „čumíme“ 
do mobilov. Či už je to kon-
trolovanie Facebooku, písa-
nie e-mailov, sms-iek alebo 
dokonca hranie hier. 

Jeden majiteľ reštaurácie 
chce dať tomuto neslušnému 
návyku stop. Svojim zákaz-

níkom ponúka 50% zľavu, ak 
si počas obeda resp. keď voj-
dú do reštaurácie vypnú tele-
fón. Jawdat Ibrahim vlastní 
reštauráciu Abu Ghosh, kto-
rá sa nachádza približne 10 
kilometrov od Jeruzalemu. 

Vo vyjadrení pre 
média pri-

znal, že 
„už ho ne-

baví pozerať 
sa na ľudí, kto-

rí neustále vola-
jú, pričom ignoru-

jú ľudí s ktorými prišli 
do jeho reštaurácie.“ Ibra-

him pritom tvrdí to, že si-
tuácia s mobilnými telefónmi 
je v jeho reštaurácii až taká 
zlá, že nejeden zákazník ho 
už poprosil o ohriatie jedla, 
keďže počas ich aktivít spo-
jených s telefonovaním alebo 
iným využívaním mobilného 
telefónu na iné účely im stih-
lo vychladnúť.

A čo my? Vieme odolať 
pokušeniu používania te-
lefónu v reštaurácii? Môže-
me si to skúsiť napríklad už 
6. februára počas svetového 
dňa bez mobilu! Nezabú-
dajme však, že praví priate-
lia sú tí skutoční, nie virtu-
álni.

Tatiana Dragašeková
ilustračné foto: internet

Svetový deň bez mobilu  
– 6. február

KARAMelOVý VeTeRNÍK  
NA PleCH

Potrebné prísady
Cesto: 750 ml vody, 23 dkg 

masla, 23 dkg hladkej múky, 
štipku soli, 8 – 9 vajíčok

1 náplň: 750 ml mlieka, 2 ka-
ramelové pudingy, práškový 
cukor

2 náplň: 1 šľahačka, cukor, 
stužovač šľahačky

Cesto
Vodu zohrejeme s maslom a 

soľou, potom pridáme múku a 
za stáleho miešania varíme na 
miernom ohni tak dlho až sa 
cesto nelepí na varešku ani na 
hrniec (trvá to asi 4 minúty). Do 
vychladnutej hmoty zašľaháme 
po jednom vajíčku, každé po-
riadne vymiešame a až potom 
dáme ďalšie. 

Vymastíme dva plechy tu-
kom a nanesieme cesto rozdele-
né na polovicu. Dáme piecť do 
predhriatej rúry na 200 °C. Pr-
vých 15 minút rúru vôbec neo-
tvárame, bublinky by spľaskli. 
Pečieme asi 30 – 40 minút. Ne-
bojte sa, hneď sa tak nespáli. Je 
však potrebné, aby bol povrch 
na dotyk chrumkavý, pretože 
ako chladne, trochu zmäkne. 

Náplň
Uvaríme 2 karamelové pu-

dingy v 750 ml mlieka a nechá-
me vychladnúť. Potom vyšľa-
háme 1 maslo s 2 lyžicami práš-

K víkendovej káve 
niečo sladké

kového cukru a postupne pri-
dávame uvarený, vychladený 
puding. Dosladíme podľa chu-
ti. 

Na prvý plát nanesieme ka-
ramelovú náplň a na to dáme 
rozšľahanú 1 šľahačku s cuk-
rom a stužovačom. Priklopíme 
druhý plát a povrch polejeme 
karamelovou polevou. 

Karamelová šľahačka (po-
leva)

250 g kryštálového cukru, 
150 ml smotany na šľahanie 

Cukor nasypeme do hrnca a 
necháme ho rozpustiť. Odolaj-
te pokušeniu ochutnať, páli ako 
čert! Akonáhle cukor skarame-
lizuje, pridajte smotanu. Buď-
te opatrní, vzkypí to! Varte, po-
kiaľ sa karamel úplne neroz-
pustí (keď to bude veľmi husté, 
pridajte ešte trochu smotany). 
Ihneď nalejte na veterník a daj-
te chladiť do druhého dňa. Po-
kiaľ sa vám to nepodarí, spojte 
s vyšľahanou smotanou. Dob-
ru chuť!

Tatiana Dragašeková 

mozaiKa
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PReDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj 

mäkké, cena 25 eur. Kontakt: 0903 
394 080.  D-1/14

Predám zachovalú spálňu, cena 
60€. 456 72 68, 0910 556 009.

Predám manželskú posteľ s mat-
racom, detskú postieľku s úložným 
priestorom a detskú stoličku na kŕ-
menie. 0907 158 177.

Predám ošípané cca 200 kg, cena 
za 1 kg – 2 €. Možnosť porážky. Tel.: 
0903/269 704.  T-1/14

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, 

sklo, porcelán, nábytok, hracie stroje, 
rôzne iné ako aj ľudovú tvorbu, sú-
časti krojov, kamenné mlyny – žarno-
vy a rôznu ľudovú tvorbu. Informá-
cie na tel. 0903 43 90 92, 0918 03 84 08.  
 P-1/13

moto
Dám do dlhodobého prenájmu 

novo postavenú garáž na juhu. Tel.: 
0903/834 980.  T-9/13

ZAMeSTNANIe

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

čule, keramické nože a iné. Opra-
va bicyklov – skiservis. Tel. 0905 
43 41 53, www.imsport.webnode.
sk.                                            P-48/13

Ponúkam jednoduché aj podvoj-
né účtovníctvo. Kontakt: 0903 
904 156. D-2/14

70-ročný Michalovčan by rád spo-
znal asi 60-ročnú Kežmarčanku. Ivan 
Zbojan, Obrancov mieru 4, 071 01 Mi-
chalovce. P-2/14

Spracujem jednoduché, podvojné 
účtovníctvo, mzdy a personalistiku. 
Tel.: 0907/934 900.  T-2/14

Prevádzame montáž striech, te-
sárske práce, rodinné domy na 

kľúč, vymeriavanie stavieb, mon-
táž podlách, drevené prístrešky, al-
tánky, pergoly. Informácie na tel. č.: 
0910/508 074, 0907/496 131. T-3/14

Hľadám nebytový priestor v 
okrese Kežmarok na prenájom (diel-
ňa – sklad). Podmienky: rozloha 
priestoru min. 25 m2, e. energia a vo-
da.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Mi-

chal. T-4/13

BYTY, DOMY, POZeMKY
PREDÁM ZÁHRADKU PRI 

HORÁRNI (za čističkou, Sever), po-
zemok takmer 500 m2, v osobnom 
vlastníctve. Na pozemku elektrina, 
chatka pred dokončením (obývateľ-
né prízemie,dlažba, nová kuch. linka 

Hľadáme pracovníkov 
na pozície:  

zvárač so štátnou skúškou,  
zámočník a pomocní 

robotníci k týmto pozíciám. 

Miesto výkonu práce: 
Kežmarok

Bližšie informácie 
v pracovných dňoch  

od 9.00 do 15.30 hod.  
na t.č: 0911 875 667

a sedenie,nové schody so zábradlím, 
WC na septik, elektrina. Obytná plo-
cha v chatke cca 20 m2). Cena 22 000 
€, pri rýchlom jednaní dohoda mož-
ná. Tel. 0940 733 070.  

Predám slnečný neprerobený 
3-izb. byt s balkónom 75 m2 + zá-
hrada cca 300 m2 + pivnica + garáž 
v Kežmarku časť Pradiareň. Cena 
58 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13

Dám do prenájmu nebytové 
priestory na ul. Dr. Alexandra v roz-
sahu  60 m2. zahrňujúce dve miest-
nosti a WC ženy a WC muži. Tel 0908 
756 099. P-3/14

Predám stavebný pozemok od 
480m2 do 630 m2, Kežmarok. Cena 
dohodou. 0905 688 580.

Predám 2-izbový byt na Severe v 
Kežmarku. Cena dohodou. 0904 951 
964.

Vo veku 86 rokov zomrela 16. januára 
2014 slovenská lyžiarska legenda Vladi-
mír KRAJŇÁK. 

Podľahol následkom zranení, ktoré utr-
pel počas tréningu na veteránske preteky 
na Nový rok v Bachledovej doline.

Vladimír Krajňák sa narodil 24. sep-
tembra 1927 v Kežmarku. Patril medzi ly-
žiarskych velikánov svojej doby. 

Bol účastníkom dvoch olympijských olympiád. V roku 
1948 vo švajčiarskom St. Moritzi a o osem rokov neskôr v ta-
lianskej Cortine d Ámpezzo, kde v obrovskom slalome skon-
čil na 38. mieste. Na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare 
skončil v roku 1954 na 27. mieste. 

Bol šesťnásobným majstrom Československa. Organizá-
tori každoročnej ankety Športovci okresu Kežmarok už v pr-
vom roku existencie tejto ankety ocenili tohto kežmarského 
rodáka za jeho celoživotnú vzornú reprezentáciu nášho mes-
ta. Česť jeho pamiatke!                                     Pavol Humeník

Zomrela lyžiarska legenda

S láskou si 
spomíname na 
nášho drahého 
Jozefa FIOLE-
KA, ktorý nás 
navždy opustil 

3. 2. 2004. 
Ak ste ho mali radi, venuj-

te mu s nami tichú spomien-
ku.                      Jeho najbližší

Dňa 3. 2. 2014 
si pripomenie-
me 10. výro-
čie úmrtia môj-
ho drahého ot-

ca a starého otca Františka 
MIZDOŠA.

S láskou v srdci spomína 
dcéra Mária s deťmi

Dňa 7. 2. 2014 
si pripomenie-
me 3. smutné 
výročie od úmr-
tia môjho dra-

hého a milovaného manže-
la a dobrého otecka Milana 
PSIGODU.

Bolesťou unavený tíško za-
spal, zanechal všetkých nás, čo 
rád mal.

Odišiel preč, nás to teraz bo-
lí, opustil tento svet aj proti svo-
jej vôli.

Zostali len spomienky a od-
kaz jediný:

Chýbaš nám otecko v kruhu 
našej rodiny.

S láskou a žiaľom v srd-
ciach na neho spomínajú 
manželka Mária s deťmi.

Kto v srdci žije, ten neumie-
ra, lebo na večnosť ho živí láska.

Kto  v srdci žije, ten sám ne-
ostáva. Preklenie priestor i čas, 
lebo dáva. 

 Ďakujeme všetkým, kto-
rí počas dlhej  choroby našej 
nedávno zosnulej Evy Cho-
movej preukázali solidaritu, 
účasť na jej  utrpení i pomoc 

pri skrášlení kvality jej živo-
ta. Osobitne sa chceme po-
ďakovať MUDr. M. Kakalej-
číkovi, legendárnym sestrič-
kám Mariane a Ivete, ale aj ce-
lému personálu onkológie v 
Poprade, ktorý sme obdivo-
vali pre jeho vysokú profesi-
onálnu, ľudskú a tímovú prá-
cu. Veľkú vďaku vyjadruje-
me MUDr.  M. Imrichovej za 
jej obetavú a nezištnú pomoc.                                

Smútiaca rodina
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V tomto školskom roku na-
šu školu končia Andreas Žam-
pa, reprezentant SR v zjazdo-
vom lyžovaní a Alexandra Šiš-
ková, bývalá reprezentantka 
SR v lukostreľbe. Môžeme sa 
pochváliť aj absolventmi ško-
ly, ktorí doteraz úspešne repre-
zentujú nielen PSK, ale aj Slo-
venskú republiku. K nim nepo-
chybne patrí Janka Gantnerová 
ml., Adam Žampa – reprezen-
tanti SR v zjazdovom lyžovaní, 
Alexandra Ksiažeková – repre-
zentovala SR v tanečnom špor-
te, Pavol Garaj – niekoľkoná-
sobný majster sveta v kickbo-

xe, no a nemožno zabudnúť na 
hokejistov: Daniela Brejčáka 
– v súčasnosti hráča Popradu 
a Janka Brejčáka – v súčasnosti 
hráča Slovana Bratislava. Všet-
ci títo súčasní i bývalí naši žiaci 
to nemali s plnením školských 
povinností jednoduché, zvlá-
dať tieto povinnosti popri ná-
ročných športových – tréningo-
vých alebo reprezentačných – 
povinnostiach dalo zabrať. Ale 
možno práve preto, že zvláda-
li náročné povinnosti športov-
ca, vždy si vedeli čas zadeliť 
omnoho lepšie ako ktorýkoľvek 
iný žiak. Chcem sa pri tejto prí-

Netradičné ocenenie pre kežmarskú Hotelovú akadémiu
ležitosti poďakovať aj všetkým 
kolegom – pedagógom, ktorí sa 
im venovali a venujú, väčšinou 
vo svojom voľnom čase – mi-
mo bežných vyučovacích ho-
dín. Všetkým našim súčasným 
i bývalým športovcom prajem 
veľa úspechov v živote, športo-

vom i profesionálnom. Ocene-
nie PSK škola dostala i vďaka 
nim. Prispeli tak k šíreniu dob-
rého mena svojej „alma mater“ 
nielen v PSK, ale aj za hranica-
mi našej vlasti.

Mgr. K. Stankovičová,  
riaditeľka školy

Prešovský samosprávny kraj medzi najúspešnejšími špor-
tovcami a športovými kolektívmi PSK za rok 2013 ocenil aj na-
šu školu – Hotelovú akadémiu Otta Brucknera – školu, ktorá vy-
tvára dobré podmienky pre žiakov – vrcholových športovcov. 

Odborná komisia za rok 2013 
určila desať najúspešnejších 
športovcov PSK – jednotlivcov v 
kategórii dospelých bez určenia 
poradia, tri najúspešnejšie špor-
tové kolektívy v kategórii dospe-
lých a v mládežníckej kategórii. 
Ocenení boli aj najúspešnejší štu-
denti stredných škôl, najúspeš-
nejšia stredná škola, zdravotne 
postihnutý športovec a udelená 
bola aj Cena predsedu PSK.

Medzi ocenených už tradične 
patrí popradský horolezec Peter 
Hámor a zaradila sa sem aj mla-
dá kickboxerka Erika Tartaľo-
vá z Prešova, sninský zápasník 
Mykola Bolotnyuk, mladá zjaz-
dárka, dcéra bývalej vynikajú-
cej lyžiarky, Jana Gantnerová zo 
Ski klubu Zelené Pleso, kulturis-
ta Tomáš Grib zo Starej Ľubovne, 
jedna z najvýraznejších postáv 
volejbalovej histórie Slovenska 
Monika Smák, ktorá pôsobí v KV 
MŠK Oktan Kežmarok, či Marti-
na Namešpetrová z Prešova a Ján 
Matej z Bardejova, reprezentanti 
v tlaku na lavičke. 

Najlepším kolektívom dospe-
lých sa stal slovenský šampión, 
hádzanársky klub Tatran Prešov. 
Druhé miesto obhájili volejbalis-
ti z VK Chemes Humenné. Tro-

jicu medzi dospelými uzatvárajú 
džudisti z MŠK Vranov nad Top-
ľou. Aj v kategórii najúspešnej-
ších mládežníckych kolektívov 
za rok 2013 dominovali hádza-
nári. Mládežnícka zložka Tat-
ran Prešov – dorastenci a žiaci si 
– tak ako minulý rok, vybojovali 
prvé miesto, keď obhájili unikát-
nu zbierku troch majstrovských 
titulov. Druhé miesto patrí do-
rastencom z PHK Prešov U18 za 
slovenský majstrovský titul. Tre-
tiu priečku získali mladí kickbo-
xeri z prešovského Kickboxing 
klubu Panter. 

Už niekoľko rokov si kraj-
ská samospráva osobitne všíma 
aj úspechy študentov stredných 
škôl. Tento rok prišlo 24 nominácií 
z 18 stredných škôl. Najúspešnej-
šími študentmi sa napokon stali 
dvaja mladí Prešovčania: fitneska 
Stanislava Dolinská a talentova-
ný hádzanár Lukáš Urban. Naj-
úspešnejšou strednou školou za 
rok 2013 sa stala Hotelová akadé-
mia Otta Brucknera v Kežmarku, 
predovšetkým za vynikajúce vý-
sledky lukostrelkyne Alexandry 
Šiškovej a Andreasa Žampu, ktorý 
súťaží v zjazdovom lyžovaní. 

Cenu pre zdravotne postihnu-
tého športovca si prevzal študent 

Medzi najúspešnejšími športovcami kraja sa nestratili ani Kežmarčania
Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho 

kraja za rok 2013 ostal už piaty rok v rade v hádzanárskej rodi-
ne. Po Radčenkovi a Antlovi štafetu po druhýkrát prevzal najvyš-
ší hádzanár Tatranu Prešov, Lotyš Dajnis Kristopans. Už 11. ročník 
slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových 
kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013 sa konal 
14. januára v prešovskom Divadle Jonáša Záborského.

zo Sniny Samuel Andrejčík, ktorý 
úspešnej reprezentuje Slovensko 
v športe boccia. Cenu predsedu 
PSK udelil Peter Chudík v tom-
to roku turistickému oddielu Tat-
ran Prešov. 

Ocenení Kežmarčania
Jana Gantnerová ml. – alp-

ské lyžovanie, Ski klub Zelené 
Pleso

Dcéra bývalej vynikajúcej ly-
žiarky a vedúcej slovenskej vý-
pravy na ZOH 2014 v Soči Jany 
Gantnerovej-Šoltýsovej a ski-ho-
rolezca Juraja Gantnera bola jed-
nou z najvýraznejších osobnos-
tí slovenskej výpravy na Sveto-
vej zimnej univerziáde v talian-
skom Trentine. Z piatich medailí 
vybojovala pre Slovensko hneď 
dve – zlato v kombinácii a strieb-
ro v zjazde. Je tiež slovenskou 
šampiónkou v Super G a super-
kombinácii. V obrovskom slalo-
me skončila na Majstrovstvách 
SR na 2. mieste. Vo Svetovom po-
hári si v minulom roku pripísala 
prvé body. Slovensko reprezen-
tovala aj na dvoch olympijských 
hrách – v Turíne 2006 a Vancou-
veri 2010. Vo februári ju čaká tre-
tie vystúpenie pod piatimi kruh-
mi – tentoraz v ruskom Soči. 

Monika Smák – volejbal, 
MŠK Oktan Kežmarok

Jedna z najvýraznejších po-
stáv volejbalovej histórie Sloven-
ska. Päťnásobná víťazka anke-
ty Volejbalista roka na Sloven-
sku (1994, 2005, 2009, 2010, 2011) 
a držiteľka klubových titulov zo 

Slovenska, Francúzska, Poľska 
a Česka sa v závere svojej kariéry 
vrátila do tímu Kežmarku, kde 
s volejbalom začínala. Svojimi lí-
derskými kvalitami dopomoh-
la tímu k historickému 2. miestu 
v základnej časti extraligy a po-
stupu do nadstavbovej skupiny 
o 1. - 4. miesto v dlhodobej časti. 
Bývalá kapitánka slovenskej re-
prezentácie v súčasnosti pôsobí 
aj ako asistentka reprezentačné-
ho trénera Mareka Rojka. 

Najúspešnejšia stredná ško-
la v pôsobnosti PSK za rok 2013 

Hotelová akadémia Otta 
Brücknera, Kežmarok 

Škola má vo svojom strede nie-
len úspešných žiakov, ale aj úspeš-
ných športovcov, ktorým na ich 
reprezentáciu Slovenska vytvára 
kvalitné podmienky. Za zmien-
ku stoja najmä výkony a úspechy 
dvojice Alexandra Šišková a An-
dreas Žampa. Študentka 5. roč-
níka je držiteľkou ôsmich sloven-
ských rekordov v lukostreľbe, 
v minulom roku sa stala absolút-
nou víťazkou Central European 
Cup-u a ženskou vicemajsterkou 
Slovenska. Ďalší piatak Andre-
as Žampa je za posledné dva roky 
štvornásobným juniorským maj-
strom Slovenska, medzi dospelý-
mi si vybojoval rovnaký počet pó-
diových umiestnení, ku ktorým 
pridal aj bronz na Kontinentál-
nom austrálsko-novozélandskom 
pohári. Slovensko bude reprezen-
tovať na blížiacej sa zimnej olym-
piáde v Soči.                               PSK

šporT
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Mesto Kežmarok a nad-
šenci behu na lyžiach pozý-
vajú priaznivcov behu na ly-
žiach na uvedené podujatie, 
ktoré sa koná v Novom Targu 
8. 2. 2014 na trasách v dĺžke 5, 
15 a 30 km za uvedených pod-
mienok pre účastníkov:

Príspevok na dopravu: 3 
€/os. (mesto Kežmarok hradí 
len časť nákladov). 

Účastnícky poplatok: 30 
Zl v prípade prihlásenia sa do 
31. 1. 2014, alebo 50 Zl v prí-
pade prihlásenia sa od 1. do 
8. 2. 2014. 

Odchod autobusu bude 8. 
2. 2014 o 7.00 hod. z parkovis-
ka pri futbalovom štadióne.

Prihlášky s poskytnutím 
údajov požadovaných uspo-
riadateľmi (meno a priezvis-
ko, dátum narodenia, adresa 
trvalého bydliska, č. telefónu 
a dĺžka trasy) zasielajte na e-
-mailovú adresu skara.stano@
gmail.com alebo telefonicky 
na č. mobilu 0905 283 170. V 
prípade zrušenia pretekov pre 
nedostatok snehu bude táto 
informácia operatívne ozná-
mená.                     Stano Škára

Pozvánka na 8. ročník 
Podhalianskeho Behu Jána Pavla II.

Ďalšími zápasmi pokra-
čovali stolnotenisové súťaže, 
v ktorých hrajú kežmarské 
družstvá.                         

2. liga
STO Ivanstav Mokrance 

A – MŠK Fortuna Kežmarok 
A 9:5 (Roba, Ištok, Vojtička 
1,5, Harabin 0,5), STO Vala-
liky A – MŠK Fortuna Kež-
marok A 9:5 (Roba 2, Hara-
bin, Ištok 1).
1. Levoča  15  141:69  55
2. Udavské  14  134:62  54
3. Mokrance 15  119:91  46
4. Prešov  15  114:96  43
5. Michalovce  15  106:104  39
6. STK Košice  15  109:101  39
7. Valaliky  15  113:97  36
8. Kežmarok  15  105:105  35
9. Vojčice  15  100:110  34
10. Vranov  14    82:114  31
11. V. Kapušany B  15    87:123  27
12. ŠKP Košice  15    82:128  26
13. Šar. Michaľany  15    85:125 26
14. Margecany B  15    79:131  21

3. liga – Západ
11. kolo: Geológ Rožňava 

A – TJ Severka Kežmarok A 
10:8 (Mikša 3,5, Habiňák 2,5, 
Adam, Potisk 1), MŠK For-
tuna Kežmarok B – Geológ 
Rožňava C B 3:15 (Kovalčík 2, 
Harabin 1).

12. kolo: Spišský Štiavnik 
A – TJ Severka Kežmarok A 
14:4 (Kelbel 2, Mikša, Habiňák 
1), MŠK Fortuna Kežmarok – 
TJ STO Slovenská Ves A 3:15 

(Svitana, Milan, Kovalčík).
13. kolo: MŠK Fortuna 

Kežmarok –Spišský Štiav-
nik A 5:13 (Milan, Kovalčík 2, 
Harabin 1), STO Letanovce – 
TJ Severka Kežmarok A 12:6 
(Pojedinec, Kelbel 2, Mikša, 
Habiňák 1).
1. Rožňava C  13  160:74  50
2. Levoča B  13  166:68 49
3. Slov. Ves  13  138:96  41
4. Spiš. Štiavnik  13  140:94  37
5. Poprad  13  149:85  36
6. Jablonov n/T  13  111:123  31
7. Severka KK  13  111:123  29
8. Spiš. Vlachy  13  104:130  28
9. Rožňava D  13    95:139  26
10. Letanovce  13  100:134  23
11. St. Ľubovňa B  13    76:158  20
12. Fortuna KK B  13    54:180  16

4. liga – Podtatranská
11. kolo: OŠK Spišský 

Štvrtok A – TJ Severka Kež-
marok B 7:11 (Vnenčák 3,5, Po-
jedinec3, Kelbel 2,5, Koša 2). 
12. kolo: Spišský Štiavnik B 
– TJ Severka Kežmarok B 4:14 
(Groman 4, Kelbel, Koša 3,5, 
Pojedinec 3). 13. kolo: TJ Baník 
Hôrka A – TJ Severka Kežma-
rok B 5:13 (Pojedinec 4, Kelbel, 
Koša 3,5, Kvasňák 2).           (ph)
1. Severka KK B  13  143:91  46
2. Spiš. Bystré  13  144:90  40
3. Poprad-Veľká  13  139:95  40
4. Spiš. Belá  13  124:110  35
5. Hôrka  13  118:116  34
6. Rakúsy  13  121:113  33
7. Slovenská Ves  13  112:122  31
8. BBF Spiš. Štvrtok13  127:107  30
9. OŠK Spiš. Štvrtok13  117:117  28
10. Levoča C  13    92:142  23
11. Spiš. Štiavnik B 13    83:151  22
12. Plaveč  13    84:15 20

Ešte pred 
prvým tohto-
ročným sne-

hom sa stačili odohrať dve 
jarné kolá Kežmarskej MAR-
CO POLLO hokejbalovej ligy. 
A zdá sa, podľa počasia, že te-
raz nastane minimálne me-
sačná prestávka.

Hell Kežmarok – The Red 
Rats Kežmarok B 2:6 (Ko-
rec, Kundľa – Jakubčo 3, I. 
Kovalčík, Šlachtič, Duchnitz-
ký), Fighters Spišská Belá – 
The Red Rats Kežmarok 4:8 
(M. Siska 2, Kiska, T. Siska – 
Knapik, Šlachtič 3, Jakubčo, 
Gajan), Tornádo Kežmarok – 

Hell Kežmarok 4:3 (T. Šaliga 
2, Pavličko, Novák – Korec 2, 
Jurský), South Park Kežma-
rok – Hell Kežmarok 6:1 (J. 
Kovalčík, Majer 2, L. Zwick, 
K. Jankura – Jurský), Tornádo 
Kežmarok – Fighters Spiš-
ská Belá 7:5 (T. Šaliga,, Pavlič-
ko, Cvaniga 2, Vernarský – M. 
Siska 4, Kiska), The Red Rats 
Kežmarok A – The Red Rats 
Kežmarok B 9:0 (Dejneka 3, 
Lipták, Teplický, B. Kromka 
2).                                Humeník
1. South Park KK  7  55:16  18
2. Rats A KK  7  45:20  18
3. Rats B KK  8  45:40  15
4. Tornádo KK  8  41:36  15
5. Spiš. Belá  8  39:49    6
6. Hell KK  8  19:42    6
7. Podolínec  6  13:53    0

PROGRAM VII. ROČNÍKA 
PODHAlIANSKeHO BeHu JÁNA PAVlA II.

NOWY TARG, 8. FeBRuÁR 2014
PIATOK 7. 2. 2014

Vydávanie štartových čísel a registrácia účastníkov behu  
v kancelárii pretekov na letisku v Novom Targu  

od 12.00 do 18.00 hod.

SOBOTA 8. 2. 2014
PODHALIANSKY BEH

HARMONOGRAM:
8.00 – 10.00 Registrácia prihlášok účastníkov  

a vydávanie štartových čísel v kancelárii pretekov na letisku 
v Novom Targu

10.30 Overovanie identity účastníkov behu  
a zaujímanie miest v štartovom poli

11.00 Štart klasickým štýlom na 30 km Ž+M (ženy + muži)
11.10 Štart klasickým štýlom na 15 km Ž +M
11.20 Štart klasickým štýlom na 5 km Ž +M

cca 13.00 – 14.00 Odovzdávanie cien víťazom všetkých  
kategórií – letisko v Novom Targu
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Muži – 1. liga, sk. Východ

Žiaci – OHK východ

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK
Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)
Inzeráty prijíma aj  

Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok 
môžete zasielať na adresu noviny@kežmarok.sk,  

resp. telefonicky na číslo 052/452 40 46, 052/466 02 07.

Podujatie sa konalo za 
účasti 152 pretekárov zo Slo-
venska a Rakúska a kežmar-
ský klub MŠK Kežmarok mal 
na ňom až 16 pretekárov.

Celkovo Kežmarčania zís-
kali osem pohárov, čím sa 
stali najúspešnejším klubom 
podujatia.

Najhodnotnejšie víťazstvo 
získal Jaroslav Klein, kto-
rý z piateho miesta z kvalifi-
kácie si na ceste až do finále  
musel poradiť s elitou sloven-
skej lukostreľby: Vladimírom 

Hurbanom z Bratislavy, Mar-
celom Pavlíkom z Košíc a ví-
ťazom z kvalifikácie Matú-
šom Durným ml. z Viničné-
ho. Vo finále zdolal húžev-
natého Jaroslava Kondáša z 
Košíc. Zaujímavosťou je, že 
vynikajúci rakúsky reprezen-
tant Karl Frank z Viedne ten-
toraz obišiel naprázdno (4.). 

Výsledky členov MŠK 
Kežmarok: 1. miesto: Jaro-
slav Klein (kategória M - KL), 
1. Lenka Pavlíková (Ž - HL), 
Jakub Novotný (CH - HL), To-

Kežmarskí lukostrelci sa stali najúspešnejším klubom 
úvodného podujatia v roku 2014

Vo Viničnom pri Bratislave sa uskutočnil v dňoch 18. – 
19. januára 2014 Memoriál Karola Noskoviča, v rámci kto-
rého sa konalo aj druhé kolo Slovenského pohára v terčovej 
lukostreľbe. 

máš Michlík (K – KL), 2. Mar-
tin Kobza (K – OL), 2. Klaudia 
Dudžáková (Ž – KL), 2.  Seba-

stián Šilon (CH – OL), 3. Mar-
cela Horanská (Ž – HL).

Pavol Humeník

Na stupni: 1. Jaroslav Klein (MŠK Kežmarok),  2. Jaroslav Kondáš (Slá-
via UVL Košice), 3. Matúš Durný ml. (Viničné).    Foto: archív LK KK

Basketbalisti v prvej lige 
zaknihovali dve víťazstvá

Muži po neúspešnom zápase v Prešove, kde prehrali roz-
dielom 23 bodov (95:72), v druhom a treťom kole skupiny o 
9. – 15. miesto hostili na palubovke MŠH Vlada Jančeka tí-
my zo Žiaru nad Hronom a Lučenca. Žiaci cestovali do Svitu.

V prvých domácich 
stretnutiach skupiny o 9. – 15. 
miesto sa domáci hráči v so-
botu stretli v súboji so Žia-
rom nad Hronom a v nedeľu 
s MBK Lučenec.

V sobotňajšom dueli, kto-
rý nasledoval bezprostredne 
po súboji volejbalistiek v ex-
tralige, nastúpili domáci hrá-
či Kežmarku proti miernemu 
favoritovi MŠK BK Žiar nad 
Hronom. Hostia vyhrali prvé 
dva duely v základnej skupi-
ne a chceli vyhrať i tentoraz. 

Obe družstvá sa pomalšie 
rozbiehali, pričom ani jedno 
družstvo nedokázalo trestať 
chyby druhého. Po vyrovne-

nej prvej štvrtine však domá-
ci basketbalisti v druhom dej-
stve pridali v obrane a zrýchli-
li útok. Postupne si vybudova-
li náskok, ktorý sa natiahol na 
polčasových 12 bodov (44:32). 
Po zmene strán  sa hostia po-
snažili niečo s výsledkom uro-
biť, pritvrdili v obrane, čo malo 
za následok znižovanie rozdie-
lu v skóre. V poslednom dej-
stve sa hostia dostali takmer 
na dostrel, keď znížili náskok 
domácich na rozdiel troch bo-
dov. Celok Kežmarku však ani 
toto nepoložilo a veľmi dobre 
zvládnutým záverom nedovo-
lili hosťom otočiť stretnutie a 
zaslúžene zvíťazili.

V nedeľnom stretnutí pro-
ti MBK Lučenec nastúpili do-

máci hráči koncentrovane. 
Od začiatku diktovali tempo 
hry, pričom v obrane dokona-
le vypojili z hry novú posilu 
Lučenca Milana Goliana, kto-
rý ma dlhoročné extraligové 
skúsenosti.

Domácim vychádzala aj 
streľba spoza trojkového ob-
lúka, čoho výsledkom bol už 
dvojciferný rozdiel vo vý-
sledku prvej štvrtiny (27:12). 
V druhom dejstve sa domá-
ci priskoro uspokojili, urobi-
li niekoľko chýb, ktoré snaži-
ví hostia trestali. Polčas však 
nakoniec udržali vo svoj pro-
spech Kežmarčania (39:32). Po 
zmene strán si domáci uro-
bili rozhodujúci náskok, keď 
dokázali premeniť päť troj-
koých pokusov za sebou a na-
tiahli rozdiel v skóre na 20 bo-
dov.  V obrane pracovali spo-
ľahlivo a Lučencu už nedovo-

lili ani pomýšľať na zníženie 
náskoku. V poslednom dej-
stve sa dostali na ihrisko všet-
ci hráči domáceho celku, ktorí 
zvýšili konečný rozdiel v skó-
re na 26 bodov (82:56).

Výsledky: BK MŠK Kež-
marok – MŠK BK Žiar nad 
Hronom 88:80 (44:32). Body 
Kežmarku: Lenárt 34, Seman  
15, Slezák 14, Harabín 12, Ty-
bor 6, Šmálik 5, Žuffa 2. BK 
MŠK Kežmarok – MBK Lu-
čenec 82:56 (39:32). Body Kež-
marku: Lenárt 28, Seman 18, 
Slezák 14, Harabín 7, Tomáš 6, 
Šmálik 4, Žuffa 3, Zavacký 2.

V regionálnej súťaži žiakov 
cestovali Kežmarčania do Svi-
tu, ktorý bojuje o postup na zá-
verečný turnaj o majstra Slo-
venska. Domáci tím bol veľkým 
favoritom stretnutia, čo plne 
potvrdil v oboch stretnutiach.

Výsledky: BKM Svit – BK 
MŠK Kežmarok 92:19, 114:12. 

(jmj)

Trénerský seminár v Kežmarku
V piatok 31. januára 2014 sa 

v Mestskej športovej hale Vla-
da Jančeka uskutoční tréner-
ský seminár organizovaný 
Združením trénerov Sloven-
skej basketbalovej asociácie. 

Začiatok seminára je o 
18.30 hodine (prezentácia do 
18.15 hod.). Prednášať budú 
Bc. Peter Torda, PaedDr. Ivan 
Kurilla a Mgr. Ľuboslav Ko-

valský, ktorí pôsobili aj pri 
mládežníckych reprezentáci-
ách Slovenska. 

Cvičenia budú predvádzať 
žiaci BK MŠK Kežmarok. Té-
mou seminára bude práca 

trénerov v mládežníckych ka-
tegóriách.

Srdečne pozývame aj tré-
nerov celého MŠK Kežmarok. 
Vstup na seminár nie je spo-
platnený.                            (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 8. 2., 17.00 h Kežmarok - BSC BA

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 9. 2., 10.30 h Kežmarok - Inter BA B

OHK Východ žiaci MŠH Vlada Jančeka 8. 2., od 11.00 h Kežmarok – Michalovce

Stolný tenis

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 9. 2., 10.00 h Fortuna KK – Š. Michaľany

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 9. 2., 15.00 h Fortuna KK – ŠKP Prešov

3. liga muži ZŠ Nižná brána 9. 2., 10.00 h Severka KK A – Levoča B

4. liga muži ZŠ Nižná brána 9. 2., 10.00 h Severka KK B – Levoča C

Slovenský pohár žien
KV MŠK Oktan Kežma-

rok – VŠK Paneurópa Brati-
slava 0:3 (-26, -25, -23).

Vo štvrtok 16. 1. 2014 sa 
odohrali druhé zápasy Slo-
venského pohára. V prvom 
zápase Kežmarčanky pod-
ľahli v Bratislave Paneurópe, 
po slabom výkone 0:3, a iba 
domáce trojbodové víťazstvo 
by ich udržalo v hre o finá-
lový turnaj. Vo vyrovnanom 
zápase ťahali naše volejbalist-
ky za kratší koniec, keď všet-
ky tri sety prehrali najnižším 
možným rozdielom, a tak sa 
s pohárom rozlúčili.  

Najviac bodujúcimi hráč-
kami boli: Dragašeková 14, 

Becková 11, Rajčanová 7. 
V druhom zápase vyhral 

Pezinok s UKF Nitra 3:1 a tak 
spolu s Bratislavou si zahrajú 
s Doprastavom a Sláviou Bra-
tislava finálový turnaj v Hu-
mennom. 

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek.
Žilina – Kežmarok 1:3 (-17, 

15, -19, -18), 3:2 (-16, 23, 21, -21, 
12), Kežmarok – B. Bystrica 
3:1 (19, -21, 20, 16), 3:1 (17, 22, 
-22, 26).                                 (ph)
1. Pov. Bystrica  20  59:8  58
2. L. Hrádok  20  55:14  51
3. Spiš. N. Ves  18  37:29  32
4. Hnúšťa  18  37:25  32
5. Kežmarok  20  36:42  29
6. Žiar n/H  20  30:46  21
7. B. Bystrica  20  22:50  15
8. Žilina  20  22:50  14
9. Zvolen  20  17:51  12

V dramatickom a vyrov-
nanom zápase so Sláviou 
Bratislava, potvrdili kež-
marské volejbalistky opod-
statnenosť svojej účasti v 
skupine o 1. až 4. miesto. Už 
po troch setoch mali bod 
vo vrecku. Obhajca titulu si 
musel v ďalších dvoch se-
toch zlepšenou hrou tie dva 
body jednoducho uhrať, le-
bo domáce hráčky sa ne-
vzdávali ani za nepriaznivé-
ho stavu. V kalendárnom ro-
ku 2014 je to prvý bod druž-
stva Kežmarku.

V základnej časti extra-
ligy kežmarské volejbalist-
ky bodovali v každom zápa-
se a teraz so súperkami naj-
vyššieho rangu je to najmä o 
bojovnosti a koncentrácii na 
každú loptu. Takéto ťažké 
zápasy dávajú každej hráčke 
obrovské skúsenosti, ktoré 

veríme, že zúročia už v tom-
to ročníku v zápasoch play-
-off, aby svoju výbornú fa-
zónu vyšperkovali pekným 
konečným umiestnením. 

Najbližší zápas odohrá 
Kežmarok na pôde UKF Nit-
ra (8. 2., 17.00) a bude to pria-
my súboj o tretiu priečku ex-
traligovej tabuľky. 

KV MŠK Oktan Kežmarok  
– VK Slávia eu Bratislava  
2:3 (20, -18, 22, -17, -10)
Najviac bodujúce kežmar-

ské hráčky: Becková 17, Dra-
gašeková 11, Labudová 9.

Ďalšie zápasy: Doprastav 
– Slávia 3:0, 3:2. Doprastav – 
Nitra 3:0.

Tabuľka 1. – 4. miesta:
1. Doprastav  4  12:2  11
2. Slávia  4    8:9  6
3. Kežmarok  2    2:6  1
4. Nitra  2    1:6  0

Kežmarčanky sú na treťom mieste!

Poradie skupiny o 5. – 9. 
miesto: 5. Pezinok 33, 6. Pa-
neurópa 28, 7. Spiš. N. Ves 28, 

8. COP Nitra 12, 9. Komárno 
6 bodov. 

Pavol Humeník
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Súťažiť sa bude v 15 špor-
toch. V Soči budú vytvorené 
tri olympijské dediny – po-
brežná, vytrvalostná a hor-
ská, ktorá je od centra Soči 
vzdialená 50 
kilometrov.

Je príjemné 
konštatovať, že 
ani táto zim-
ná olympiá-
da sa nezaobí-
de bez kežmarských športov-
cov, či funkcionárov. Tentoraz 
to bude predovšetkým v zjaz-
dovom lyžovaní, ale Kežma-
rok bude mať svoje zastúpe-
nie i priamo vo vrcholných 
orgánoch slovenskej výpravy.

Vedúcou celej slovenskej 
výpravy je nezabudnuteľná 
reprezentantka Českosloven-
ska v zjazdovom lyžovaní, 
Kežmarčanka Janka Gantne-
rová (na fotografii hore). Ad-
ministrátorkou a zástupky-
ňou vedúcej výpravy v hor-
skej olympijskej dedine bu-
de Petra Gantnerová a vedúci 

v zjazdových disciplínach bu-
de Juraj Gantner.

V zjazdovom lyžovaní, 
ktoré sa uskutoční v dňoch 
9. – 22. februára 2014 má Kež-

marok viace-
ré želiezka. 
V mužskej ka-
tegórii to bude 
kežmarský ro-
dák Adam 
Žampa a je-

ho brat, ktorý študuje na kež-
marskej hotelovej akadémii. 
V ženskej výprave to bude 
už trojnásobná olympionič-
ka Jana Gantnerová (na foto-
grafii vpravo dole), ktorú sme 
pred cestou do Ruska trochu 
vyspovedali, aby sme zistili 
aké má pocity pred najväčším 
športovým sviatkom.

Ktorý výsledok v tejto se-
zóne si najviac ceníte?

Najviac si v tejto sezóne asi 
cením moje striebro zo zjazdu na 
zimnej svetovej univerziáde.

Je to už vaša tretia olym-
piáda. Ste pred touto olym-

ZOH SOČI 2014 aj s kežmarskou účasťou
A opäť je to tu! Najväčší sviatok športovcov, olympijské 

hry, sú už opäť za dverami. Tentoraz v ruskom meste Soči, 
na brehoch Čierneho mora, ale aj na svahoch pohoria Kau-
kaz.  Podujatie sa uskutoční v dňoch 7. – 23. februára 2014.

piádou vyrovnanejšia, le-
bo viete do čoho idete, alebo 
máte pocity ako pred prvou, 
teda ste plná očakávania? 

Priznám sa, že nejako to ani 
nestíham vnímať, pretože sa na 
to dosť tvrdo pripravujem a ve-
nujem všetok svoj voľný čas na 
vylepšovanie svojich zdravot-
ných ťažkostí, aby som bola na 
olympiáde tip top. 

S akými športovými am-
bíciami pocestujete na olym-
piádu do Soči?

Moje ambície sú minimálne 
zopakovať 24. miesto v slalome z 
posledných OH vo Vancouveri a 

pokúsiť sa útočiť na umiestnenia 
prinajmenšom v prvej dvadsiatke. 

V akých disciplínach Vás 
uvidíme? 

Momentálne je istý môj štart 
v super kombinácii a v slalome. 
O ďalších disciplínach sa ešte 
rozhodneme.

Na čo sa v Soči najviac te-
šíte?

Úprimne ani neviem povedať, 
na čo sa teším. Je to pre mňa vy-
vrcholenie štvorročného cyklu a 
moje aktivity sa budú prevažne 
zameriavať na prípravu na pre-
teky, aby som podala čo najlep-
ší výkon. Takže sa asi najviac te-
ším na obdobie po pretekoch, keď 
opadne všetko to napätie a stres.

Veríme, že pod vedením 
úspešnej kežmarskej olympio-
ničky budú slovenskí športov-
ci vzorne a úspešne reprezen-
tovať našu krajinu. Určite kaž-
dý nominovaný reprezentant 
Slovenska urobí všetko čo bu-
de v jeho silách pre konečný 
úspech. Preto želáme všetkým, 
no zvlášť kežmarským špor-
tovcom, veľa šťastia!            (ph)

Na umelej antuke boli di-
váci svedkami zaujímavých 

a športovo hodnotných zá-
polení, ktorým nechýbal 

Úspech kežmarského tenistu
V pevnej tenisovej hale v Bardejovských Kúpeľoch sa v 

nedeľu 19. januára 2014 skončil celoštátny tenisový turnaj 
starších žiakov BardComp Cup 2014. 

potrebný náboj dramatic-
kosti.

Finalista turnaja Filip Šte-
fán odvrátil na ceste medzi 
najlepších dvoch päť mečba-
lov a ani semifinálový kanár 
ho nedokázal zastaviť. Víťaz 
podujatia – nasadená jednot-
ka Kežmarčan Samuel Špak 
(tréner Peter Vlk), hráč TK 
Vysoké Tatry, si kliesnil cestu 
na najvyšší stupienok výbor-
ným servisom a presnou ce-
lodvorcovou hrou. 

P. Štalmach, 
predseda TK Slovan 
Bardejovské Kúpele 

Na zábere je vľavo víťaz tur-
naja Samuel Špak, vpravo pora-
zený finalista Filip Štefán.

Foto: archív BardComp 
Cup 2014


