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MsKS pozýva

Minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Peter Pe-
legrini si počas návštevy kež-
marských škôl vypočul aj nie-
ktorých učiteľov, ktorí mu pri-
blížili problémy na školách.

„Na Základnej škole Dr. 
Fischera síce majú internetovú 
učebňu, ale v nej už zastarané 
počítače. Toto vybavenie musíme 
zmeniť tak, aby mali žiaci k dis-
pozícii plnohodnotnú interneto-
vú učebňu. Taktiež by sme chce-
li v škole zriadiť jednu komplet-
nú digitálnu triedu,“ predostrel 
plány Pelegrini. 

Okrem toho videl, a to nie-
len v Kežmarku, zastarané 
vybavenie laboratória na ché-
miu či fyziku. „Ako teda máme 
zvýšiť záujem žiakov o štúdium 
týchto odborov?“ opýtal sa mi-
nister.

Zlepšenie technické-
ho vybavenia škôl je jednou 

z priorít ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu. „V 
minulosti sme sa mohli pýšiť, že 
takmer každá škola je pripoje-
ná na internet. V súčasnosti už 
v pripojení zaostávame, na kaž-
dej škole by malo byť širokopás-
mové,“ vysvetlil Pelegrini

Rovnaký prístup ku všetkým
Zaujímavosťou je, že počas 

prehliadky škôl nazrel Pele-
grini aj na toalety – žiacke aj 
učiteľské. 

„Je dôležité vidieť aj sociálne 
zariadenia. Žiakov ovplyvňu-
je aj prostredie. Zvyknem vojsť 
na žiacke toalety a potom aj 
na toalety zamestnancov. Aby 
som videl, že ak sa rekonštruo-
valo, tak či všade, alebo len nie-
kde. Je to iba taká kontrola, či 
je rovnaký prístup k učiteľom 
a k žiakom,“ vysvetlil minis-
ter Pelegrini.

26. 10. 2014 (nedeľa) o 16.00 h
Pleško a strieborná Borka

Rozprávková nedeľa
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

29. 10. 2014 (streda) o 19.00 h 
Koncert skupiny HEX

Keď sme sami – Jeseň
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

Podmienky na školách by sa mali zlepšiť
Kežmarskí pedagógovia ministrovi naznačili, aké sú na 

školách problémy.
Reforma školstva  
príde postupne

Ministerstvo školstva pri-
pravuje rozsiahlu reformu 
školstva, ktorej niektoré no-
vinky by mali byť zavede-
né už od začiatku budúceho 
školského roka. 

„Práve v tejto oblasti si 

nemôžeme dovoliť urobiť chy-
bu. Máme ešte pred sebou veľa 
legislatívy a nemôžeme sa ve-
novať všetkým oblastiam na-
raz. Čoskoro budeme musieť 
uzavrieť aj otázku racionalizá-
cie školskej siete,“ uzavrel Pe-
legrini. 

Lorant Paugsch

Minister školstva vedy, výskumu a športu SR Peter Pelegrini.
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Od roku 2010 sa do testova-
nia zapojilo viac ako 100 000 
účastníkov z celej Slovenskej 
republiky. Tento rok sa testu 
zúčastnilo 14 540 responden-
tov.

„V testovaní sa ukázalo, že Slo-
váci dobre zvládajú jednoduché vy-
hľadávanie na internete a násled-
né extrahovanie požadovanej in-
formácie z nenáročného textu. Níz-
ku úspešnosť však žiaci dosahujú v 
náročnejšom vyhľadávaní. Napr. 
vo vyhľadávaní, kde je zadaných 
viacero kritérií, alebo kde vo výsled-
ku vyhľadania je potrebné porozu-
mieť informačne zovretému textu, 
vyhodnotiť viacero kritérií a čítať 
s porozumením,“ konštatuje pre-
zident IT asociácie Slovenska, 
Mário Lelovský.

Do štatistického spraco-
vania  boli zahrnuté odpove-
de prijaté v období od mája až 
do konca júla a výsledky bo-
li vyhlásené v rámci IT Sum-
mitu 25. septembra 2014. Cie-
ľom testu bolo zistiť úroveň 

základných IT zručnostíu hlav-
nej cieľovej skupiny – mladých 
ľudí, študentov základných, 
stredných a vysokých škôl, ale 
širokej verejnosti. 

Aktuálne testovanie je sú-
časťou kampane Európskej ko-
misie „eSkills for Jobs“. Projekt 
IT FITNESS TEST 2014 je orga-
nizovaný v úzkej spolupráci s 
Ministerstvom financií SR, Mi-
nisterstvom školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a viacerých 
ďalších partnerov. Generálnym 
partnerom testovania je spo-
ločnosť Slovanet.

Novinkou pre rok 2014 bol 
špeciálny test určený pre zák-
ladné školy. Ten vznikol na zá-
klade dopytu z minulých ro-
kov, ako aj na základe potre-
by podchytiť najmladšie talen-
ty čím skôr.

Škola s najväčším počtom 
zapojených študentov na Slo-
vensku je Základná škola Dr. 
Daniela Fischera 2, Kežmarok. 

Pavol Humeník

Úspešná v IT Fitness teste 
bola aj kežmarská škola

Viac ako 14 tisíc Slovákov sa zapojilo do štvrtého roční-
ka testovania IT zručností. IT Fitness Test vyvolal záujem 
u žiakov základných škôl, pre ktorých bol prvýkrát vytvo-
rený špeciálny test. Projekt realizovala IT Asociácia Sloven-
ska s podporou Európskej komisie.

V pondelok 20. októbra 
2014 zástupcovia spoločnos-
ti Slovanet, na čele s riadite-
ľom podpory predaja spoloč-
nosti Jánom Michlíkom, bo-
li osobne odovzdať ocenenie 
vedeniu Základnej školy na 
ulici dr. Fischera za víťazstvo 
v špeciálnom IT Fitness teste 
počítačových zručností.

Až 380 žiakov školy svo-
jou účasťou zabezpečili prvé 
miesto medzi všetkými zák-
ladnými školami na Sloven-
sku, ktorých bolo 312. Ceny 
od spoločnosti Slovanet, kto-
rá priamo spolupracovala na 
tomto špeciálnom teste, bo-
li odovzdané riaditeľke ško-
ly Ivete Slovíkovej a koordi-
nátorovi učiteľovi Halčinovi. 
Išlo o pripojenie na internet, 
kamerový systém pre školu 
a tablety pre potreby vyučo-
vania.

„Pre našu školu je to veľké 
plus, pretože potrebujeme vytvo-
riť počítačovú miestnosť. Táto 
výhra v súťaži je dôkazom toho, 
že škola má šikovné a kreatívne 
deti a vďaka aktivite vyučujúcich 
sa dokážeme úspešne zapájať aj 

do takýchto špeciálnych IT pro-
jektov.

Ceny, ktoré sme dostali bu-
dú výborným pomocníkom pri 
zefektívňovaní vyučovacieho 
procesu. Rozšírenie kamerového 
systému bude slúžiť na bezpeč-
nosť žiakov a pedagogických pra-
covníkov“, povedala na margo 
prvenstva v súťaži riaditeľka 
školy Iveta Slovíková.

„Bol to test, kto ako ovláda 
znalosti na počítači. Znalostná 
ekonomika hrá dnes prím vo sve-
tovej ekonomike, preto potrebu-
jeme zistiť na akom stupni tie-
to nové technológie ovládame 
my na Slovensku. A prečo začí-
name už u detí základných škôl? 
Je to preto, aby sme vedeli ako sa 
mládež zaujíma o nové technoló-
gie a aké máme vyhliadky do bu-
dúcnosti v tomto smere. Chceme 
byť totiž ešte úspešnejší“, ozrej-
mil spoluprácu na teste zá-
stupca Slovanetu Ján Mich-
lík a pokračoval: „Na základ-
ných školách prejavujú deti veľ-
ký záujem o nové technológie, 
potom sa ten záujem na strednej 
škole trochu vytráca. Teraz ten-
to test bol prvýkrát rozšírený na 

Ocenenie za víťazstvo v celoslovenskej 
súťaži prevzala riaditeľka školy

základné školy a sami vidíme to 
pozitívum, čo to prinieslo. Máme 
totiž záujem vychovávať vzťah 
k novým technológiám a na zá-
kladných školách vidíme to pra-
vé nadšenie a chuť pracovať s ni-
mi.“

Test ukázal, že žiaci do-
siahli najlepšie výsledky v 
otázkach bezpečnosti (dobré 
heslo, výber aplikácie). Nao-
pak nižšiu úspešnosť dosa-
hovali žiaci pri vyhľadávaní, 

kde je zadaných viac krité-
rií, ale aj pri kopírovaní vzor-
cov v tabuľkách. Testovanie 
na počítačoch je ale ešte iba 
na začiatku, takže poznatky z 
tohto celoslovenského testu o 
počítačovej zručnosti mláde-
že je treba aplikovať do praxe. 
A to je už práca pre ďalších 
odborníkov, aby sa počítačo-
vé talenty nestrácali, ale nao-
pak rozvíjali a ostali doma na 
Slovensku.     Pavol Humeník

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
     

Akciu podporujú:                Mediálni partneri: 
 
 
 
 
 
 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
 
 
 
 
 

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR 

Vás pozývajú darovať krv na VII. ročník akcie  
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Každý má svoju predsta-
vu o bližšej, či vzdialenej bu-
dúcnosti nášho mesta a pod-
ľa toho bude i pristupovať 
k tohtoročným voľbám. Niko-
mu nejdeme zasahovať do je-
ho názoru, no skúsili sme sa 
pozrieť na všeobecnú verej-
nú mienku, ktorá dáva obraz 
o tom, čo bude asi rozhodujú-
ce pri rozhodovaní občanov 
vo volebnej kampani. 

Podľa agentúry FOKUS 
pri rozhodovaní komu dať 
svoj hlas budeme prihliadať 
na viaceré faktory. Vraj roz-
hodujúce budú tie, ktoré mô-
žeme zhrnúť do hesla: Zna-
losti a skúsenosti. 

Ďalším dôležitým fakto-
rom pri rozhodovaní bude 
volebný program kandidá-
ta – čo chce urobiť pre svoju 
obec alebo mesto. Angažova-
nosť v obci alebo meste pred 
voľbami uzatvára trojicu fak-
torov, ktoré budú najviac vo-
liči zohľadňovať v blížiacich 
sa komunálnych voľbách. 
Tieto informácie vyplynuli 
z  prieskumu verejnej mien-
ky, ktorý pre účely projektu 

„Ako vyhrať voľby“ realizo-
vala agentúra Focus.

Podľa prieskumu budú vo-
liči vysokú dôležitosť pripi-
sovať aj osobnej prezentácii 
na stretnutiach s občanmi a 
reputácii kandidáta, teda je-
ho správaniu a vystupovaniu 
nielen počas volebnej kam-
pane, ale aj pred ňou. Ďalším 
dôležitým faktorom budú dô-
vody, prečo kandidát kandi-
duje, a tiež osobné sympatie 
voličov. V porovnaní s ostat-
nými faktormi zohrá menšiu 
váhu pri rozhodovaní vo-
lebná kampaň kandidáta, jej 
kvalita a intenzita, ako i vo-
lebný slogan kandidáta.

Podľa prieskumu voličov 
pri rozhodovaní výrazne ne-
ovplyvnia billboardy, letá-
ky či volebné slogany. Dôvo-
dom môže byť aj to, že väč-
šina volebných kampaní ni-
jako nezaujme. Kampane sú 
často jednotvárne a veľmi 
všeobecné. Keď sa kandidáti 
snažia sloganom osloviť všet-
kých, neoslovia obvykle ni-
koho. Existuje mnoho iných, 
efektívnejších spôsobov, ako 

Čo vyhrá voľby? Podľa FOKUSu to budú „Znalosti a skúsenosti“!
Každé mesto a obec na Slovensku sa pomaly blíži opäť 

ku dňu D (15. 11. 2014), ktorý je rozhodujúci pre ich rozvoj 
a ich budúcnosť, teda k voľbám. Tak to je i v meste Kežma-
rok, kde sa často už bežné rozhovory presmerujú k tejto té-
me. Vo voľbách si zvolíme svojich zástupcov, ktorí budú roz-
hodovať o chode a rozvoji nášho mesta. 

osloviť voličov. Väčší dôraz 
by mali kandidáti klásť na 
osobnejšiu komunikáciu s vo-
ličmi. Iba billboard nikomu 
kampaň nevyhrá.

Podľa prieskumu politická 
príslušnosť kandidáta tiež ne-
zohrá dôležitú úlohu pri roz-
hodovaní v novembrových 
voľbách. Voliči sú z politi-
ky unavení. V komunálnych 
voľbách budú viac ako na po-
litickú príslušnosť kandidá-
ta hľadieť na neho ako na člo-
veka, ktorému môžu potriasť 
rukou, ktorý im pomôže rie-
šiť ich každodenné problémy 
a zlepšiť kvalitu ich života.

Jedno je ale isté, že voliť by 
sme ísť mali. Je to naša mož-
nosť rozhodovať o veciach 
našich – teda o živote v na-
šom meste a vieme, že v tých-
to voľbách môže rozhodovať 
doslova každý hlas. I my tak 
môžeme rozhodnúť o tom, či 
ten náš kandidát bude úspeš-
ný, resp. aby sa k rozhodova-
niu o rozvoji mesta nedosta-
li osoby, o ktorých si myslíme, 

že by to nebola najlepšia voľ-
ba pre mesto. A možno sa 
nakoniec naozaj potvrdí 
prieskum, že vyhrajú kandi-
dáti, ktorí majú aj znalosti aj 
skúsenosti.

                  Pavol Humeník
Faktory, ktoré podľa agen-

túry FOKUS budú rozhodo-
vať v komunálnych voľbách 
2014 (z 10-bodovej stupnice):

8,79 Znalosti a skúsenosti 
kandidáta

8,70 Čo chce kandidát uro-
biť pre mesto

8,66 Angažovanie sa kan-
didáta v meste pred kandida-
túrou

8,33 Osobná prezentácia 
na stretnutiach s občanmi

8,29 Reputácia kandidá-
ta, jeho správanie a vystupo-
vanie

8,27 Dôvody, prečo kandi-
duje

8,05 Osobné sympatie
6,65 Volebná kampaň, jej 

kvalita a intenzita
5,72 Politická príslušnosť
5,71 Volebný slogan

MESTO KEŽMAROK
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 3 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov výberové konanie 9/2014  na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka
Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby,  

Vyšný mlyn 13, Kežmarok.

Z redakcie

Komunálne voľby sú predo 
dvermi, a preto je tu čas, aby sme 
oboznámili kandidátov na primá-
tora, či kandidá-
tov na poslancov 
aký bude ponúk-
nutý mediálny priestor pre nich 
v novinách KEŽMAROK.

V novinách číslo 21/2014, kto-
ré vyjdú 6. novembra 2014, bude 
vytvorený pre každého kandidáta 
rovnako veľký priestor na bezplat-
nú reklamu! 

Každý z kandidátov na primá-
tora mesta bude mať priestor polo-
vice strany, teda rozmer 18 cm (šír-
ka reklamy) x 12,2 (výška rekla-
my). Redakcia nebude nijako zasa-
hovať do textov či fotiek, ktoré sa 
objavia v daných reklamách, preto 
by sme uvítali, aby kandidáti po-
sielali do redakcie už hotové rekla-
my, či už vo formáte pdf alebo jpg. 

Pre kandidátov na poslan-
ca bude vytvorený mediálny 
priestor o ploche 8,7 cm (šírka re-

klamy) x 6 cm 
(výška reklamy).

Netreba za-
búdať, že noviny budú čierno-
biele, nie farebné a treba dodržať 
rozmery reklám. Šírka reklamy 
je či u kandidátov na primátora, 
tak aj u kandidátov na poslancov 
väčšia ako výška reklamy (teda 
18x12,2 cm, resp. 8,7x6 cm)!

Kandidáti, ktorí budú mať záu-
jem o väčší mediálny priestor ako 
ponúka redakcia, budú mať navy-
še poskytnutý priestor spoplatňo-
vaný riadnou inzertnou sadzbou.

Reklamy, ktoré chcú kandidá-
ti mať uverejnené v danom čísle, 
potrebujeme mať v redakcii naj-
neskôr do konca októbra 2014. 

Pavol Humeník

Kandidáti komunálnych volieb na 
stránkach novín KEŽMAROK

Uzávierka prijímania prihlášok je 21. novembra 2014, o 12.00 hod.  
v podateľni MsÚ Kežmarok.

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie č.9/2014 – riaditeľ/
ka Zariadenia pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 
Kežmarok – neotvárať“, posielajte na adresu: Mesto Kežmarok, Mestský úrad 

Kežmarok, Hlavné nám. 1, 060 01 Kežmarok 
Termín, čas  a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným  

uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho  
konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania  

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

zameranie:  
manažment, ekonomika a riadenie,  

sociálna práca

       Iné kritéria a požiadavky: 
- spôsobilosť na právne úkony  

v plnom rozsahu
- bezúhonnosť 

- riadiace a organizačné schopnosti
- osobnostné a morálne predpoklady

- znalosť právnych predpisov z oblastí:  
• sociálnych služieb

• verejnej správy a samosprávy
• rozpočtových pravidiel a ďalších 

právnych predpisov
- ovládanie PC na užívateľskej úrovni
- prax v sociálnej oblasti a v riadiacej 

funkcii výhodou
- vodičský preukaz skupiny „B“

K žiadosti je potrebné doložiť:
- profesijný životopis, 

- motivačný list,
- overené kópie dokladov  

o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší  

ako tri mesiace,
- potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača  

k použitiu osobných údajov pre  
potreby výberového konania  

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.  
o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov.
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očami  
prisťahovalca

Na dané miesto môže kan-
didujúci subjekt vylepiť za-
darmo tlačené, alebo písa-
né materiály, letáky, oznamy, 
prospekty, samolepky alebo 
iné materiály, ktoré svojím 

Mesto vyhradilo priestory na 
vylepovanie volebných plagátov
Mesto Kežmarok na volebnú kampaň, ktorá začína 29. ok-
tóbra 2014, vyčlenilo v centre mesta, na Hlavnom námestí 
a na ulici Dr. Alexandra, určité miesta na vylepovanie voleb-
ných plagátov vo voľbách kandidujúcich politických strán, 
hnutí a ich koalícií (kandidujúce subjekty). 

obsahom propagujú vo voľ-
bách kandidujúci subjekt.

Naopak, je neprípustné 
umiestňovať volebné plagáty 
na brány domov a steny bu-
dov, ktoré sú majetkom alebo 
v správe mesta, a to aj v prí-
pade, ak sú na nich umiestne-
né tabule alebo skrinky urče-
né na vylepovanie plagátov 
alebo iných písomných ozna-
mov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta.

Umiestňovanie volebných 
plagátov na informačných 
a reklamných zariadeniach 
(billboardy), na vonkajšej ale-
bo vnútornej strane súkrom-
ných či súkromne užívaných 
objektov, objektov vo vlast-
níctve právnických osôb sa 
všeobecné nariadenie mesta 
nevzťahuje.

Každý kandidujúci subjekt 
dostane rovnako veľkú plo-
chu na plochách určených na 
vylepovanie plagátov, ozna-
čenú číslom alebo dohodnu-
tým znakom, a to na zákla-
de žrebovania pri účelovom 
stretnutí zástupcov mesta a 
kandidujúcich subjektov.

Kandidujúci subjekt mô-
že umiestniť volebné plagá-
ty len na miesta, ktoré mesto 
označí pre tú - ktorú politickú 
stranu, politické hnutie alebo 
koalíciu a zaregistrovaného 

Tatry sú slovenskou pý-
chou, majestátne, nádherné 
aj hrozivé. Tvoria vzácny eko-
systém. Aj na tom najchladnej-
šom, najvyššom či najstrmšom 
mieste vzniká život. Ľudia sa 
odjakživa snažili zdolávať a 
pokoriť tieto vrcholy, podma-
niť si najkrajšie miesta. 

Napriek tomu, že sa v Tat-
rách nachádzame na území 
národného parku, nájdeme 
tam poľahky množstvo od-
padkov. Bezohľadne znečis-
ťujeme naše lesy a vody. Tieto 
odpadky sú viditeľné a každý 
z nás urobí dobrý skutok, keď 
po sebe v Tatrách žiadny od-
pad nezanechá a dokonca ne-
jaký cestou vezme do odpad-
kového koša, no desivejším 
sa pre mňa stáva odpad, kto-
rý ľudia zanechali v Tatrách 
pod povrchom a preto nikoho 
netrápi. 

Zhorené útroby Kežmarskej 
chaty sú najvyššie položenou 
skládkou odpadu na Sloven-
sku. Celých štyridsať rokov sa o 
tento odpad nikto nezaujímal? 
Aj keď boli v minulosti snahy 
obnoviť chatu na kežmarskom 
území, viac sa malo apelovať 
na odpad, ktorý na mieste zo-
stal a je potrebné ho odstrániť 
z útrob zeme, z blízkosti Bie-
leho plesa, z prírody národné-
ho parku. Čo oči nevidia, srdce 
nebolí. Preto mohli kovové rú-
ry hrdzavieť v národnom par-
ku a všetok odpad, ktorý oheň 
pohltil sa môže aj naďalej vstre-
bávať do pôdy, do podzemnej 
vode. A z nádherného miesta, 
kde sme v priebehu dňa stretli 
Nemcov, Poliakov aj Maďarov 
nechávame na Slovensku šty-
ri desaťročia vznikať najstaršie 
smetisko.

Ľudia nechali Kežmarskú 
chatu padnúť popolom, ale 
iní ľudia môžu priložiť ruku 
k dielu a naše Tatry vyčistiť. 
Každý z nás vie z miesta vziať 
kus železa. Informačné tabuľ-
ky vás k nemu navedú. Raz 
na tom mieste môže stáť eko-
logická chata, ktorej prevádz-
kovatelia sa budú snažiť o čisté 
územie Tatier. Urobme im spo-
ločne čisté základy, na ktorých 
sa neskôr spolu postretáme.      
                      (Lucia Vričanová)

kandidujúceho jednotlivca. 
Ak miesto na umiestnenie 
volebných plagátov kandidu-
júci subjekt nevyužije, zosta-
ne voľné a mesto ho nemôže 
určiť inému kandidujúcemu 
subjektu. Rovnako ho nesmie 
obsadiť iný kandidujúci sub-
jekt.

Vylepovanie a údržbu vo-
lebných plagátov počas pred-
volebnej kampane na plo-
chách určených na vylepo-
vanie plagátov, vyhradených 
týmto VZN, zabezpečí každý 
kandidujúci subjekt na svo-
je náklady. Zodpovednosť 
za obsah volebných plagá-
tov nesie príslušný kandidu-
júci subjekt. Umiestňovanie 
volebných plagátov na vy-
hradených miestach, odstrá-
nenie volebných plagátov a 
očistenie plagátovej plochy 
si každý kandidujúci subjekt 
zabezpečí sám na vlastné ná-
klady.

Pavol Humeník
Foto: ph
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„Na mieste bývalej Kežmar-
skej chaty zostali tony odpadu, kto-
rý dnes už zarástla kosodrevina a 
len na oko zahalila to, čo sa naozaj 
skrýva pod bujnejúcou vegetáciou. 
Ako občianske združenie by sme 
chceli odniesť toľko odpadu, koľko 
bude v našich silách a vyčistiť loka-
litu Bieleho plesa,“ priblížil situá-
ciu Dalibor Kišš z Občianskeho 
združenia Kežmarská chata.

Do brigády sa nezapájali 
len dobrovoľníci, ale aj náhod-
ní okoloidúci turisti. Niektorí sa 
ihneď zaujímali o to, čo sa de-
je, iní boli opatrnejší a začali sa 
o akciu zaujímať až po oslovení. 
Uznanie si však zaslúžili všetci. 

„Chcel by som pochváliť všet-
kých, ktorí prejavili akýkoľvek zá-
ujem pomôcť tejto dobrovoľníckej 
akcii i a vyjadriť vďaku tým, kto-
rých neodstrašil ‘pracovný ruch‘ od 
toho, aby sa k našej skupinke pri-
dali a oddýchli si s nami v pracov-
nej atmosfére jesennej soboty babie-
ho leta,“ povedal Kišš.

Cenný poklad pod zemou
V pivničných priesto-

roch bývalej chaty našli 

dobrovoľníci kovový odpad, 
nemecké a maďarské konzer-
vy, staré radiátory, trúbky, ple-
chy zo strechy, hrnce, fľašky, 
detskú kovovú vaničku či staré 
okná. Okrem odpadu však bri-
gádnici našli aj cenný úlovok.

„Najväčšiu radosť sme však za-
žili, keď sa nám podarilo spod te-
hál a plechov vytiahnuť starú smal-
tovanú tabuľu s obhoreným ná-
pisom Kežmarská chata. Dúfame, 
že sa raz táto tabuľa vráti na svo-
je miesto,“ netajil nadšenie Dali-
bor Kišš z OZ Kežmarská chata.

Podľa odhadov sa podari-
lo odniesť viac než 300 kilogra-
mov väčšinou kovového odpa-
du, čo je však iba nepatrný zlo-
mok toho, čo sa pod zemou eš-
te nachádza. Kišš očakáva, že 
„pri ďalšej brigáde sa možno poda-
rí ešte objaviť agregáty na výrobu 
elektriny, sudy z nafty, či iné po-
klady odhaľujúce tajomstvá požia-
ru Kežmarskej chaty.“

Ako dodal, tento rok už asi 
plánované brigády nebudú, 
všetko záleží od priaznivého 
počasia. „Pokiaľ by sa nám ale 
podarilo nájsť furmana s koňmi 

Dobrovoľníci našli v útrobách Kežmarskej chaty cenný poklad
V priebehu niekoľkých dní sa na mieste bývalej Kežmarskej 
chaty uskutočnila už druhá brigáda dobrovoľníkov.

a vozom z okolia, chceli by sme od-
viesť aj ťažký a veľkoobjemný od-
pad, ktorý sa nám určite nepodarí 
zniesť ani na krosnách,“ prezra-
dil zaujímavý plán Kišš.

Pomôcť môže ktokoľvek
Na mieste pôvodnej cha-

ty dobrovoľníci prichystali tri 
kopy s natriedeným odpadom, 
ktorý si môžu okoloidúci turis-
ti pribaliť do vakov a zniesť do-
lu do civilizácie. Niektorí to už 
tak aj urobili a skočili si na ma-
lú brigádu spojenú s prechádz-
kou aj cez týždeň. 

„Touto cestou by sme sa chceli ob-
rátiť aj na širokú verejnosť s pros-
bou o pomoc pri vyčistení a odstrá-
není nahromadeného odpadu. Ak na-
beriete trochu odvahy a rozhodnete 
sa otestovať svoje sily, skúste si pri-
baliť a odniesť aspoň jeden kus odpa-
du,“ vyzýva turistov Dalibor Kišš 
z občianskeho združenia.

Najekologickejšia chata 
v Tatrách

Cieľom občianskeho združe-
nia je obnovenie Kežmarskej cha-
ty, ktorá by mala byť najekologic-
kejšou stavbou v celých Tatrách. 

„Takáto stavba sa nedá postaviť 

na smetisku, ktoré je dlhodobo ak-
ceptované a prehliadané. Chceli by 
sme pritiahnuť pozornosť ľudí k 
lokalite, prebudiť miestnych ľudí k 
aktivite a zjednotiť ich, pretože si 
myslíme, že toto miesto vždy patri-
lo Kežmarčanom,“ vysvetlil Kišš, 
podľa ktorého je už teraz prio-
ritou osloviť mladú generáciu, 
oboznámiť ich s históriou tohto 
miesta a vyvolať v nich záujem 
o znovuobnovenie chaty.

Projekt obnovy Kežmarskej 
chaty sa momentálne nachá-
dza v počiatočnej fáze a pred-
stavitelia občianskeho zdru-
ženia majú pred sebou ešte 
množstvo rokovaní a povoľo-
vacích konaní. O budúcnosti 
novej Kežmarskej chaty budú 
rozhodovať noví poslanci a pri-
mátor po novembrových ko-
munálnych voľbách. 

„Veríme však, že sa nám to spo-
ločnými silami a s podporou  sa-
motných Kežmarčanov jedného 
dňa podarí dotiahnuť do úspešné-
ho konca tak, aby sme si už o nie-
koľko rokov mohli spoločne vy-
chutnávať krásy jesenných dní pri 
teplom čaji na novej Kežmarskej 
chate,“ dúfa Kišš. 

Lorant Paugsch

AUTOLAKY
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Každý rok je Slovensko-
-poľské hospodárske fórum 
jedným z vrcholov sloven-
sko-poľských hospodárskych 
vzťahov. Obsahom programu 
fóra, okrem aktuálnych hos-
podárskych vzťahov, bývajú 
cestovný ruch, doprava, regi-
onálny rozvoj, rozvoj spolu-
práce slovenských a poľských 
firiem, rozvoj cezhraničnej 
spolupráce v našom regió-
ne, ako aj výmena skúseností, 
podpora rozvojových aktivít 
špecifických pre náš región, 
upevnenie spolupráce miest a 
obcí v pôsobnosti Euroregió-
nu „Tatry“ a nadväzovanie 
spoločenských a pracovných 
kontaktov. 

Záštitu nad XIII. Sloven-
sko-poľským hospodárskym 
fórom, ktoré sa konalo dňa 
15. 10. 2014 v Spišskej Novej 
Vsi prevzali J.E. veľvyslanec 
Poľskej republiky na Sloven-
sku Tomasz Chłoń a J.E. veľ-
vyslanec Slovenskej republi-
ky v Poľsku Vasil Grivna. 

J. E. veľvyslanec Sloven-
skej republiky v PR Vasil 
Grivna, ako aj charge d áffai-
res Veľvyslanectva Poľskej re-
publiky v SR Piotr Samerek 
vyzdvihli záujem o rozvoj 
slovensko-poľskej spolupráce 
a neustály rast hospodárskej 
výmeny medzi SR a PR. Ne-
gatívom naďalej ostáva chý-
bajúca a nedostatočná infraš-
truktúra medzi oboma kraji-
nami.

XIII. Slovensko-poľské 
hospodárske fórum bolo ve-
nované predovšetkým ener-
getike a spolupráci Poľska 
a Slovenska v tejto oblasti, 
úlohe burzy v rámci libera-
lizácie trhu s plynom v Poľ-
sku, plynovému prepojeniu 
Poľska a Slovenska a energe-
tickej bezpečnosti. Témami 
tohtoročného hospodárske-
ho fóra boli tiež praktické ra-
dy týkajúce sa hlavných práv-
nych aspektov podnikania 
v Poľsku, účtovníctva, daní či 
prevozu tovarov v rámci EÚ. 

Slovensko-poľské hospodárske fórum 
ponúklo pre podnikateľov dostatok inšpirácií
Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku kaž-
doročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum 
v Spišskej Novej Vsi, ktoré prispieva už viac ako jedno de-
saťročie k rozvoju hospodárskych vzťahov medzi Sloven-
skom a Poľskom. 

Zaujímavosťou fóra boli B2B 
stretnutia a rokovania so zá-
stupcami obchodných a prie-
myselných komôr. Fórum bo-
lo venované podnikateľským 
subjektom, odborníkom pô-
sobiacim v štátnej správe, sa-
mospráve, zástupcom ob-
chodných komôr, firiem, pod-
nikateľov a v odbornej verej-
nosti.

Keďže je zorganizovanie 
medzinárodného fóra tiež fi-
nančne nákladnou záležitos-
ťou, nebolo by možné ho zorga-
nizovať bez našich partnerov. 

Hlavnými partnermi XI-
II. Slovensko–poľského hos-
podárskeho fóra boli: Veľvy-
slanectvo Poľskej republiky 

v Bratislave, Veľvyslanectvo 
Slovenskej republiky vo Var-
šave, Komoditná burza ener-
gií vo Varšave, Burza cenných 
papierov vo Varšave, partner-
mi: Eustream, a. s., Energie 2, 
Effix s. r. o., Sky blue, s r. o. – 
O2 Partner pre podnikateľov, 
GAZ System, S.A., Peterka&-
Partners, Balanced HR, As-
secco CE. Mediálnym partne-
rom bol ETARGET.

Všetko významné subjek-
ty vo svojom odbore, čím vý-
razne prispeli k dôležitosti 
daného podujatia.

Mgr. Jana Majorová 
Garstková

riaditeľka kancelárie 
Združenia Región „Tatry“ 
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V troch dejstvách si okrem 
hercov zahrajú aj diváci.

Bábkoherečka Lýdia Petru-
šová hovorí o svojom projek-
te: „Zadanie bolo – vytvoriť 
autorský individuálny pro-
jekt, ktorý si celý ‘urobím‘ sa-
ma. Buď napíšem alebo zdra-
matizujem, potom zrežíru-
jem, navrhnem výtvarný 
koncept a samozrejme si ho 
zahrám. A práve preto vznik-
la Mačka2. Pre zadanie a ne-
zadaná.“

Mačka2 je koláž poézie 
pospájaná do jedného celku 
v troch dejstvách, prepoje-
ná skutočnými myšlienkami, 
skutkami či prípoviedkami...

Mačka2 nie je vymyslená, ale 
chcela by byť. Mačka2 má 45 
minút (ale popravde to ešte 
nikto nestopoval).

Príďte si pozrieť divadel-
né predstavenie študentov 
VŠMU v sobotu 25. októbra 
o 21:00 v komornom prostre-
dí kaviarne Castello na Hrad-
nom námestí 23 v Kežmarku. 
Vstupné je dobrovoľné.

Koncept, réžia: Lýdia Pet-
rušová a kolektív

Scénografia: Mya Javorková
Produkcia: Katja Thalerova
Hudba: Mirec Svonava, Mi-

chal Kevin Paluga, Beyoncé
Hrajú: Lýdia Petrušová, Jo-

zef Štupák, diváci

Študenti VŠMU predstavia 
svoj projekt aj v Kežmarku

Po 33 rokoch odpracovaných 
v kežmarskej nemocnici,  z to-
ho vyše 25 rokov vo funkciách, 
mám právo vyjadriť sa k súčas-
nému stavu tohto kedysi uzná-
vaného zdravotníckeho zaria-
denia, ktoré dostalo meno po 
najvýznamnejšej kežmarskej 
zdravotníckej osobnosti európ-
skeho významu MUDr Vojte-
chovi Alexandrovi. 

Zažil som 17-ročné súžitie 
v rámci OÚNZ Poprad, považu-
jem ho za užitočné. V obidvoch 
špitáloch boli výborné chirur-
gické oddelenia. V kežmarskej 
dominovala brušná chirurgia, 
jej zakladateľom bol primár Ga-
las a pokračovateľom a mojím 
prvým učiteľom primár Mur-
gaš. V Poprade prirodzene pre-
važovala traumatológia. Gyne-
kologicko-pôrodnícke oddele-
nie v Poprade viedol primár To-
polský, gynekológ európskeho 
formátu . V Kežmarku primár 
Kulík. Obidve oddelenia mali 
výborné výsledky, vysokú pô-
rodnosť a hlavne kvalitnú opa-
teru. Pamätám na vzájomné 
semináre, športové podujatia 

a ústretovosť. Obidve oddelenia 
mali vyše 1300 pôrodov s níz-
kou perinatálnou a takmer nu-
lovou materskou úmrtnosťou. 
Všetko pozitívne sa po zrušení 
OÚNZ vytratilo! Obdobie Zaja-
cových reforiem bolo katastro-
fou. Sedem poisťovní, ktoré ma-
li byť zárukou kvalitnej zdra-
votnej starostlivosti, doslova 
parazitovalo na práci zdravot-
níkov, neplatilo sa za skutoč-
né výkony a výsledkom bolo 
astronomické zadlžovanie ne-
mocníc!  V roku 2002. Bol som 
Mestským zastupiteľstvom po-
verený riadením NsP Kežma-
rok. Priznám sa, že mi to ubra-
lo niekoľko rokov zo života. Dlh 
162 miliónov Sk, rozvadený per-
sonál, intrigy mocichtivých, ale 
neschopných, a to všetko si od-
niesol ten, ktorému sme mali 
pomôcť - pacient. 

Začalo ďalšie obdobie re-
foriem, experimentov, neistôt, 
menili sa riaditelia, zmenila sa 
právna forma NsP na neziskovú 
organizáciu. Tá síce bola bez dl-
hov, tie prebralo mesto, ale prob-
lémy ostávali. Takže zadlženie 

Quo vadis, kežmarská nemocnica?
nemocnice pokračovalo. Mne 
ako poverenému riaditeľovi NsP 
v likvidácii ostali opäť dlhy. Ten 
síce novovytvorená spoločnosť 
Veriteľ sľúbila oddlžiť, ale len 
do výšky 80%.Nakoniec vďaka 
dobrým kontaktom s panií Syl-
viou Bock, konateľkou Veriteľa 
sa nám podarilo splatiť dlh do 
výšky 90%. Nezaplatené boli iba 
pokuty a penále. 

Rozhodujúcim rokom pre 
existenciu Nemocnice n.o. bol 
rok 2009. Bola vytvorená no-
vá správna rada pod vedením 
ing Tomáša Tvarůžka, riadite-
ľom bol menovaný MUDr. Šte-
fan Volák. Zlom nastal v roku 
2012, kedy sa zložitým proce-
som reštruktualizácie podari-
lo nemocnicu dostať do vyrov-
naného rozpočtu a neskôr aj 
do zisku. Nemocnica vtedy po 
druhýkrát doslova utiekla hro-
bárovi z lopaty. Prišla však ďal-
šia nepríjemná správa z minis-
terstva zdravotníctva, že by 
v okruhu 15 km nemali byť dve 
nemocnice. Vedeniu nemocnice 
a odbornej verejnosti bolo jasné, 
že tou druhou, ktorá nemá byť, 
bude kežmarská. Napriek dob-
rému hospodáreniu, zlepšujú-
cej sa zdravotnej starostlivosti 
a stabilizácii kádrov. Pred vyše 
mesiacom prišla ponuka spoloč-
nosti Svet zdravia , ktorá preja-
vila záujem o prenájom Nemoc-
nice n.o. Sama spravuje úspeš-
ne 12 nemocníc prevažne na 

východnom Slovensku. Z môj-
ho pohľadu som to vnímal ako 
poslednú šancu na prežitie kež-
marskej nemocnice. Nechcem 
vstupovať niektorým nesúhla-
siacim poslancom do svedo-
mia. Čiastočne ich nesúhlas sú-
visí s neznalosťou problematiky 
v zdravotníctve, ale viac s anti-
propagandou  ľudí, ktorí o zdra-
votníctve nemajú ani šajnu. 

Blížia sa komunálne voľby, 
mnohí budú chcieť kandido-
vať, neuvedomujúc si, že prá-
ca poslanca spočíva aj v množ-
stve kompromisov, ústupkov, 
ale vždy v záujme veci. Aké-
koľvek popieranie pozitívnych 
skutkov sa vždy obrátilo pro-
ti nim. Som preto presvedčený, 
že schválenie nového strategic-
kého partnera Nemocnice n.o. 
by bolo správnym krokom, ak 
sa však ešte nejaký nájde! Som 
jednoznačne zástancom pl-
ne funkčnej nemocnice, kde sa 
budú riešiť všetky akútne prí-
pady. Nerád by som, aby sme 
s každou maličkosťou - drob-
ným úrazom, bolesťami bru-
cha, pri srdcových ťažkostiach, 
chorobe dieťaťa, či s pôrodom 
museli chodiť do najbližšej ne-
mocnice. Síce iba 15 km vzdia-
lenej, ale nám, Kežmarčanom 
cudzej!

Dr. Jaroslav Novotný, 
poslanec MsZ  

a člen správnej rady  
Nemocnice n.o.
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Vážení  spoluobčania,
uplynul už dostatočne dlhý čas 

od vykonanej voľby hlavného kon-
trolóra mesta Kežmarok, a preto 
som sa rozhodla, a to aj na základe 
mnohých podnetov od Vás, reago-
vať na určité skutočnosti.

To, ako predmetná voľba pre-
behla, bolo výsledkom oveľa skôr 
pripravovanej a zámerne zorgani-
zovanej kampane zameranej pro-
ti mojej osobe. Organizátori tejto 
kampane použili všetky dostupné 
prostriedky na diskreditáciu mo-
jej osoby s cieľom dosiahnuť mo-
je nezvolenie do funkcie, sledujúc 
pri tom ich vlastné záujmy a am-
bície. Ako diskreditačné prostried-
ky použili okrem ohovárania, oso-
čovania a znevažovania mojej od-
bornosti aj vykonštruované trest-
né oznámenie, bulvárne plátky a 
zaplatenú televíznu kampaň proti 
mojej osobe. 

Tí z Vás, ktorí niečo podobné 
vo svojom profesionálnom živo-
te už zažili, isto dobre viete ako sa 
človek pri tom cíti. Celých 15 ro-
kov mojej poctivej a snaživej prá-
ce, všetky tie hodiny rozmýšľania, 
štúdia a snahy, celá energia, kto-
rú som kedy do svojej práce vloži-
la, bola takto nehanebne anulova-
ná, všetko dobré upadlo do zabud-
nutia a človek odchádza zo svojej 
práce ako niekto, kto len škodil a 
nič dobrého neurobil.

Záchytným bodom celej kauzy 
bolo moje členstvo v dozornej rade 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexan-
dra, n. o.. Do tejto pozície som bola 
menovaná na základe návrhu, kto-
rý vzišiel na zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva a ná-
sledne bolo prijaté uzne-
senie o mojom menovaní 
za člena dozornej rady. 
V tomto momente som 
si nebola vedomá, že je 
to v rozpore so zákonom 
o nezlučiteľnosti funk-
cie kontrolóra, pretože 
som nevedela o danom 
návrhu. Vnímala som to 
ako dôveru MsZ v mo-
ju osobu. Mala som za 
to, že tento návrh vzišiel 
v dobrej viere, vo verej-
nom záujme, v prospech 
udržania nemocnice. To-
to členstvo bolo po celý 
čas vykonávané v súla-
de so zákonom a Štatú-
tom nemocnice bezplat-
ne, čo však bolo zámerne 

v printových aj televíznych médi-
ách zamlčané, aby tak vznikol do-
jem, že „sedím na dvoch stoličkách 
a beriem dva platy“. 

Napriek tomu ani jeden z po-
slancov necítil potrebu vystúpiť a 
celú situáciu vysvetliť, aj keď po 
celý čas vykonávania mojej prá-
ce nemali k nej žiadne výhrady, 
neprejavili žiadnu nespokojnosť 
a výsledky mojej práce hodnoti-
li kladne, o čom svedčia výstupy z 
iných štátnych kontrol a hodnotení 
mesta v ekonomickej kondícii. Kla-
diem si otázku, čo asi bolo toho prí-
činou? Nedostatok odvahy, cti ale-
bo snáď  strach z vyhrážania a ma-
nipulácie? 

Mohla by som tu citovať, či 
uviesť konkrétne osoby, ktoré ne-
váhali použiť nečisté praktiky nie-
len k mojej diskreditácii, ale aj k 
tomu, aby sa dostali k výsledkom 
mojej práce a zneužili ich pre seba, 
ale keďže tieto likvidačné praktiky 
odsudzujem, neuchýlim sa k nim. 
Aj tento článok píšem preto v ob-
dobí po voľbe kontrolóra, aby ne-
vznikol dojem že som chcela voľ-
bu ovplyvniť. 

Dôverovala som zdravému 
úsudku poslancov a tomu, že sku-
točne poznajú mňa a moju prá-
cu, napriek tomu ich rozhodnutie 
rešpektujem. Tento článok nie je o 
tom, že oplakávam svoju funkciu, 
pretože si uvedomujem, že je vole-
ná na určité obdobie, ale odsudzu-
jem tento agresívny a dehonestu-
júci spôsob, ktorý bol použitý, pre-
tože mi veľmi ublížil aj ako odbor-
níčke aj ako človeku.  

Ing. Ľudmila Gnojčáková

napísali ste nám

Dňa 7. októbra sa nám po-
darilo to, čo málokomu. Za 
pár chvíľ sme videli mnoho 
zvierat žijúcich vo Vysokých 
Tatrách a okolí. A vôbec nám 
nevadilo, že sú maličké... Na-
vštívili sme výstavu Juraja 
Ksiažeka: Príroda v kežmar-
skom chotári vo výstavnej sie-
ni Barónka. Videli sme krás-
ne fotografie zvierat a príro-
dy, ktorých autorom je tiež 
pán Ksiažek. Chlapcov naj-
viac zaujala miniatúra draka z 

filmu Harry Potter, ale aj fotka 
„smiešnych" svišťov. 

Chceme sa poďakovať 
hlavne pánovi Ksiažekovi  za 
nevšedný zážitok, ale i pra-
covníčke výstavnej siene Ba-
rónka za ochotu pri sprevá-
dzaní po výstave. Odporúča-
me všetkým Kežmarčanom 
výstavu  si pozrieť. 

Predškoláci z materskej 
školy Kuzmányho Kežma-
rok a pani učiteľky Lívia a 
Slávka.                            

Výstavu si pozreli i školáci
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Festival dedinskej kultúry a osobit-
ne program „Veniec krásy vekmi uvi-
tý“ – je program, ktorému pani Melánia 
Nemcová dala názov a pečať na Medzi-
národnom folklórnom festivale v Koši-
ciach, ktorý bol uvádzaný pred mnohý-
mi rokmi, hojne navštevovaný a uzná-
vaný a ktorého bola zakladateľkou. My, 
ako pokračovatelia diela pani Melánie 
Nemcovej, chceme zodpovedne a dôs-
tojne zachovať jej pamiatku a pripomí-
nať jej neúnavnosť, ušľachtilosť a obeta-
vosť, s akou zbierala, autorsky scénicky 
aj v knižnej a filmárskej podobe zacho-
vala najkrajšie klenoty ľudu. 

Festival je teda spomienkovou sláv-
nosťou venovanou významnej osobnos-
ti zaslúžilej umelkyni Melánii Nemcovej,  
nestorke kultúrneho života našich regió-
nov, mimoriadne uznávanej u nás doma, 
ale aj v zahraničí. Pre tradičnú ľudovú 
kultúru na Slovensku ako výskumníčka, 
zberateľka, publicistka, návrhárka krojov, 
choreografka, scenáristka, režisérka za-
nechala nesmierne bohatý odkaz.. Festi-
val je miestom prezentácie súčasného sta-
vu tradičnej ľudovej kultúry, ako ju za-
chovávajú  folklórne skupiny, ktoré pova-
žujeme za nositeľov ľudových tradícií.  

Aj preto organizátori preniesli pro-
jekt festivalu do prostredia mestskej čas-
ti Košice – Krásna, aby si i takto pripo-
menuli pamiatku Melanky Nemcovej. 
Program festivalu začal pred obedom 
prípravou a skúškou. Po krátkej pre-
stávke sa rozkrútil pestrofarebný kolo-
toč piesní z celého východného Sloven-
ska. Melánia Nemcová sa nevenovala 

Festival dedinskej kultúry – Veniec krásy vekmi uvitý 2014
iba skupinám, svoje skúsenosti prenies-
la i na prácu s detskými kolektívmi a pri-
pravila pre ne niekoľko zaujímavých 
publikácií, ktoré napomáhali pri práci 
v detskom folklórnom hnutí. Na zákla-
de tejto činnosti vzniklo niekoľko det-
ských pásiem, hier, ktoré nám v progra-
me predstavili členovia DFS Jánošíček zo 
Svitu i kežmarský Maguráčik.  Za svoje 
účinkovanie si vyslúžili búrlivý potlesk 
prítomného publika. 

Svoje umenie predviedli i taneční-
ci súboru Magurák z Kežmarku, kto-
rý reprezentuje  goralskú oblasť Hor-
ného Spiša a predstavil sa zaujímavým 
pásmom zvykov zo života pltníkov na 
Dunajci pod názvom Při Dunajcu. Zo se-
veru východného Slovenska sme sa po-
stupne preniesli na Dolný Spiš v podaní 

skupiny Čorgov z Košickej Novej Vsi, 
ktorá pripravila divákom zmes spiš-
ských piesní a pokračovali cez  Abov  
po rovinatý Zemplín v podaní domácej 
skupiny Krasňanka. Tá nám predstavila 
najnovšie pásmo  s vysťahovaleckou te-
matikou  pod názvom „Príchod Ameri-
kaňa do kraju“.  

Takýmto spôsobom organizáto-
ri projektu realizovali odkaz Melanky 
Nemcovej a propagovali tradičnú kul-
túru prostredníctvom ľudového umenia 
týchto kolektívov. Opäť sa potvrdil feno-
mén tradičnej kultúry a folklóru, ktorý 
neustále pripravuje pre diváka nezabud-
nuteľné zážitky. Tak tomu bolo i v Krás-
nej, kde preplnená sála tlieskala všet-
kým protagonistom ľudového umenia. 

Juraj Švedlár, VSFZ

moZaIKa, InZerCIa

VýsTAVy

Výstavná sieň BARÓNKA
Hlavné námestie 46, Kežmarok

Od 6. 10. do 31. 10. 2014
Juraj Ksiažek:  

PRÍRODA v kežmarskom chotári
Výstava fotografií a modelov zvierat.

Výstavná sieň múzea
Dr. Alexandra 11, Kežmarok
Stavebné premeny hradu

Výstava je sprístupnená do 31. októbra 2014.
Galéria u anjela

starý trh 53, Kežmarok
Robert BIELIK

Výstava je vystavená do 13. novembra 2014.
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Raffajová píše básne už 
dlhšie, svoje prvé verše napí-
sala už na gymnáziu. Keď bo-
la slobodná, vyšla jej zbierka 
Pri prameni, pred niekoľký-
mi dňami vydala druhú kni-
hu s názvom Krátke básne 
pre dcéru.

„Dcéra Eva o názve dopre-
du nevedela. Prijala to v tichos-
ti. Bola prekvapená, povedala mi 
‘Mama, ďakujem’ a ja verím, že 
to myslela úprimne,“ prezradi-
la Raffajová.

„Po štúdiu na gymnáziu som 
prišla do Kežmarku, prežívala 
som nové životné situácie, popri 
tom písala básne a odložila si ich. 
Následne som sa s niektorými 
okamihmi potrebovala vyrovnať, 

básne som našla a doplnila,“ vy-
svetlila Raffajová.

Prvé dieťa sa stalo dospelým
Najťažšie obdobie prežívala 

vtedy, kedy jej najstaršia dcéra 
odišla z domu a chcela začať 
žiť svoj vlastný život. „Predsta-
vovala som si, že to prebehne úpl-
ne inak. Bolo to moje prvé dospelé 
dieťa a mala som problém si uve-
domiť, že si už môže robiť to, čo 
chce,“ spomína Raffajová.

Okrem básní sa v knihe 
nachádzajú aj ilustrácie či fo-
tografie, ktorých autorkou je 
taktiež Eva Raffajová. Keďže 
je učiteľkou na 1. stupni zá-
kladnej školy, aj to súvisí s jej 
profesiou. 

Básne pomohli s vyrovnaním sa so životom
Eve Raffajovej vyšla už druhá zbierka básní, tentoraz veno-
vaná jej najstaršej dcére a vzťahom medzi rodičmi a deťmi.

„Tieto ilustrácie sa viažu na 
životné situácie, ktoré som prežila 
s dcérou Evou. Snažila som sa ich 
vyberať tak, aby s básňou a s jej 
obsahom korešpondovala fotogra-
fia či maľba,“ povedala autorka.

Tesne po vydaní knižky 
nevie, kedy jej vyjde ďalšia 

zbierka, ale vie, že niečo bude 
musieť napísať. „Keď mi vyš-
la táto kniha, tak sa ostatné dve 
dcéry pýtali, kedy napíšem kni-
hu pre nich. Niečo budem mu-
sieť vymyslieť, aby boli spokoj-
né,“ s úsmevom dodala Raffa-
jová.                                        (lp) 

Hexáci sa po vypredaných jarných 
koncertoch a vynikajúcich ohlasoch roz-
hodli pre druhú časť akustických kon-
certov v ďalších mestách Slovenska. 
KEĎ SME SAMI ACOUSTIC TOUR 2 za-
žije osem slovenských miest od Bratisla-
vy až po Bardejov, vrátane Kežmarku.

„Celý nápad s akustickým hraním sa veľ-
mi vydaril a my sme si overili, že naše pes-
ničky majú silu aj bez veľkej techniky. Turné 
pokračuje aj kvôli dopytu našich fanúšikov z 
miest, kde sme na jar nehrali. Nesmierne sa 
tešíme na našich priaznivcov, cítime, že nás 
majú naozaj radi a my si to stále veľmi vá-
žime. Všetkých srdečne pozývame pozrieť si 
úplne iný HEX!“, vysvetľuje Tomáš „Yxo“ 
Dohňanský, spoluzakladateľ a basgita-
rista HEXu.

Zahrajú aj nový singel
Kapela HEX si pre fanúšikov pripra-

vila nové akustické úpravy najväčších 
hitov „Keď sme sami“, „Maťo a Linda“, 
„V piatok podvečer“ či „Nikdy nebolo 
lepšie“!  Na jesennom turné zahrajú HE-
Xáci aj úplnú novinku „Indiánske leto“. 

Hudbu a produkciu skladby má na 
konte Peter „Ďuďo“ Dudák a text Mar-
tin „Fefe“ Žúži. V novinke hrá na pano-
vej flaute známy hudobník Róbert Puš-
kár, ktorý nahral flautu do ústrednej me-
lódie legendárnej rozprávky Perinbaba. 

„Len nedávno sme vymysleli 
názov ‘Indiánske leto‘, pretože tak 
hovoria babiemu letu v Amerike. 
Ja mám babie leto najradšej z celé-
ho roka, sú to pekné, jasné dni pl-
né slnka a farieb bez horúčav. Hud-
bu a produkciu singlu som robil ja, 
text napísal ‘Fefe‘. Je to také filozo-
fovanie o láske pod nočnou oblo-
hou. Keďže pokračujeme v akustic-
kom turné, skladba zapadá do kon-
cepcie, pretože väčšina nástrojov 
v nej je akustická. Už sa teším, ako 
ju budeme hrať naživo,“ vysvet-
lil s radosťou Peter „Ďuďo“ Du-
dák, skladateľ, spevák, gitarista 
a klávesista skupiny HEX.

Komunikácia s fanúšikmi bude prvoradá
HEXáci, Peter „Ďuďo“ Dudák, Tomáš 

„Yxo“ Dohňanský, Martin „Fefe“ Žúži 
a Tibor „Tybyke“ Szabados sa už pokra-
čovania úspešného turné nevedia doč-
kať. Fanúšikovia sa počas KEĎ SME SA-
MI ACOUSTIC TOUR 2  môžu tešiť na 
niekoľko hudobných prekvapení v po-
dobe zaujímavých hostí a  na intenzív-
nejšiu komunikáciu s HEXákmi.

„Fanúšikovia si užijú najmä na komornú 
atmosféru, ktorá pri veľkých pódiových kon-
certoch nie je možná. Akustické turné je za-
ložené na veľmi intenzívnej komunikácii s 

HEX príde aj do Kežmarku, akustické turné láka na celom slovensku
Skupina HEX pokračuje v úspešnom akustickom turné! Jarná vypre-

daná akustická šnúra HEXákov zožala veľký úspech a mala tie najlepšie 
ohlasy a recenzie. Preto sa chalani rozhodli pre koncerty v ďalších mes-
tách, kde predtým nehrali. HEX si pre fanúšikov pripravil nové akus-
tické úpravy najväčších hitov „Keď sme sami“, „Maťo a Linda“, „V pia-
tok podvečer“ či „Nikdy nebolo lepšie“! Na  KEĎ SME SAMI ACOUS-
TIC TOUR 2 od Bratislavy až po Bardejov zahrajú HEX aj nový singel 
„Indiánske leto“.

obecenstvom počas koncertu. Špeciálnych 
hostí plánujeme, no zatiaľ ich neprezradíme. 
Stálym hosťom na našom turné je Mišo Ve-
selský zo skupiny Vetroplach, ktorý hrá na 
klávesy a akordeón,“ uzavrel gitarista Mar-
tin „Fefe“ Žúži.

Po každom koncerte sa môže publikum 
tešiť  na tričká, CD-čká a výberovku v po-
dobe knižky “VŠETKO NAJLEPŠIE 2013 – 
1992” aj s podpisom HEXákov! Vstupenky 
na KEĎ SME SAMI ACOUSTIC TOUR 2 
si môžete zakúpiť v Mestskom kultúrnom 
stredisku, v Kežmarskej informačnej agen-
túre a na www.mskskezmarok.sk.    TS, lp
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Pozvánky na kultúrne podujatia 
môžete posielať na adresy:

lorant.paugsch@kezmarok.sk,  
alebo na noviny@kezmarok.sk

PRIPRAVUjEME

Výbornú zábavu priniesla divadelná hra Všetko o ženách v poda-
ní trojice herečiek. Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea 
Profantová predviedli výborné herecké výkony v známej hre zo súčas-
nosti. Veru, veselo i vážne sa hovorilo o ženách v ich rôznych život-
ných a vekových etapách. Ešte raz, bravó! A ďakujeme za malé odre-
agovania sa od každodenných povinností.                                  t/f:ph

V rámci XIX. Medzinárodné-
ho hudobného festivalu MUSI-
CA NOBILIS sa 16. októbra 2014 
predstavilo v Paulínskom kos-
tole v Kežmarku Graffovo kvar-
teto z Českej republiky. Vo viac 
ako hodinovom programe zahra-
li skladby od hudobných skla-
dateľov J. Suka, B. Martinů a A. 
Dvořáka.

Kežmarskí priaznivci vážnej 

hudby vrelo ocenili výborné vý-
kony českého kvarteta a prída-
vok na konci svojho vystúpe-
nia bol iba logickým vyústením 
krásnej akcie v prekrásnom pro-
stredí historického kostola. 

Podujatie zorganizovalo mest-
ské kultúrne stredisko v Kežmar-
ku v spolupráci s farnosťou rím-
skokatolíckej cirkvi v Kežmarku.

t/f Pavol Humeník

Graffovo kvarteto 
malo úspech

18. 11. 2014 (utorok) 
o 19.00 hod.
Kumšt 

Škodoradosť najväčšia ra-
dosť? Kamaráti navždy ale-
bo ako blízko je od priateľ-
stva k nenávisti? Komédia 
plná humorných situácií, ale 
aj dramatických zvratov v 
skvelom hereckom obsadení: 
Csongor Kassai, Martin Mňa-
hončák a Gregor Hološka. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
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Ako vznikol Prvý sloven-
ský horor?

Róbert Slovák: Prvý slo-
venský horor vlastne nevzni-
kol. Tento film je o tom, prečo 
nevznikol Prvý slovenský ho-
ror, ktorý mal vzniknúť. To-
to je už len príbeh o neúspeš-
nom producentovi, ktorý ho 
nedokázal dokončiť a vypro-
dukovať. Naozajstný Prvý 
slovenský horor teda nevzni-
kol. Vznikol film o filme, kto-
rý vlastne neexistuje.

Bolo vašim zámerom ne-
natočiť Prvý slovenský ho-
ror?

RS: Zámerom autora nebo-
lo nedokázať natočiť film, ale 
ukázať neschopnosť produ-
centa, ktorý to sám nedoká-
zal. Na Slovensku sa točia fil-
my, mnohým ľuďom sa to da-
rí, ale mne nie.

Ako je to s vašimi dokon-
čenými a nedokončenými fil-
mami?

RS: Prvý film sa mi nepoda-
rilo dokončiť. O tom je tento môj 
tretí film. Medzi tým som ako 
producent dokončil jeden film, 
takže s ním som debutoval. To-
to je teda môj druhý film, ktorý 
mal byť tretí o tom, ako som ne-
dokončil môj prvý film a volá sa 
Prvý slovenský horor.

Ako váš film prijali divá-
ci?

RS: Diváci sa v kine na fil-
me smejú, smejú sa aj na mne, 
ako mi to nevyšlo. To je pre 
mňa vtipná vec. V Amerike to 
je pre diváka príbeh o tom, že 
sa nemôžete nikdy vzdávať, 
že vždy sa dá s každej situá-
cie niečo vyťažiť. Na Sloven-
sku to funguje tak, že ‘Aha, je-
mu to nevyšlo, poďme sa na 
to pozrieť’. To mi však nevadí, 
lebo mňa teší to, ak ten film 
ľudí pobaví. 

Akí herci mali pôvodne 
hrať v Prvom slovenskom 
horore?

Róbert slovák: som spokojný, 
ako mi to nevyšlo

Natočiť film o filme, ktorý vlastne nikdy nevznikol, nebýva 
častou záležitosťou. Režisér Róbert Slovák nakoniec nedo-
končil nakrúcanie Prvého slovenského hororu, ale podarilo 
sa mu dokončiť film o tom, prečo spomínaný horor nevznikol.

RS: V pôvodnom filme 
mali hrať známe slovenské 
osobnosti. V Prvom sloven-
skom horore hrajú iné zná-
me osobnosti, tie, ktoré sa so 
mnou ešte rozprávajú po tom, 
čo som nedokončil skutoč-
ný horor. Bol to aj test kama-
rátstva. Hlavnou hviezdou 
je Ludwig Bagin, ktorý hrá 
množstvo postáv, ale vo fil-
me sa objaví aj Rytmus, Tá-
ňa Pauhofová, Martin Pyco 
Rausch a ďalší.

Ako ste spokojný s tým, 
ako vám to, v podstate, ne-
vyšlo?

RS: Som veľmi spokojný 
s tým, ako sa mi nepodari-
lo natočiť skutočný Prvý slo-
venský horor. Diváci to prijali 

nad moje očakávania, poma-
ly som rezignoval. Stálo ma to 
veľa úsilia urobiť z nevýhody 
výhodu. Rád si užívam reak-
cie publika naživo v sále, po 
premietaní sa s ľuďmi rád po-
rozprávam a môžu mi pove-
dať, čo sa im nepáčilo. To sa 
mi však zatiaľ nestalo.

Plánujete sa v budúcnosti 
vrátiť k hororu?

RS: Je mi bližší úsmevnej-
ší žáner než horor. Pracujem 
na novom projekte, na jar bu-
dúceho roka začneme nakrú-
cať film La dolce morte (Slad-
ká smrť) a som zvedavý, ako 
bude prijatý divákmi. Hlav-
ný hrdina bude zo Slovenska 
a ostaní budú z Talianska. 

Lorant Paugsch 

Čas v jednej z najstráženej-
ších väzníc na Slovensku ply-
nie veľmi pomaly. Nahliad-
nuť do bežného života väzňa 
vo výkone trestu je pomerne 
vzácne. Dvaja recidivisti pre-
hodnocujú svoju minulosť 
a pozerajú sa na svoju budúc-
nosť. Čo budú robiť, keď prí-
de čas ich prepustenia? Ako 
vyzerá prepúšťací proces a čo 
čaká Zlatka a Mira vonku po 
mnohých rokoch? 

Bez vzdelania, so zázna-
mom v registri trestov. Kom-
plikované rodinné zázemie a 
žiadne reálne opatrenia, kto-
ré by im dávali šancu začle-
niť sa do normálneho života. 
Zarazení sledujú, čo sa von-
ku zmenilo... Ale oni sa ne-
zmenili. Budú schopní začať 

odznovu a je to pre spoloč-
nosť bezpečné? Koľko ešte 
zvládne matka kriminálnika? 
Je súdny systém spravodlivý? 
Príbeh recidivistov, točiacich 
sa v bludnom kruhu – to je 
Remov Comeback.

„Ústav na výkon trestu a 
väzby v Ilave nám veľmi vy-
chádzal v ústrety. Bývalý riadi-
teľ sám poveril svojich podriade-
ných pracovníkov, aby vytypo-
vali, ktorí z väzňov sú vhodní na 
nakrúcanie a budú v priebehu ro-
ka prepustení na slobodu. To bo-
la naša jediná podmienka. Chce-
li sme sledovať kroky na ceste za 
slobodou. Túto podmienku na-
koniec splnili len dvaja, Zlatko a 
Miroslav, ktorých osudové oka-
mihy sme mali možnosť prežiť 
s nimi. Jeden sedel dokopy už 17 

Režiséra Mira Rema a jeho film Comeback uvidíte v kine Iskra
Aj v predposlednom mesiaci roka sa vo filmovom klube Is-
kra môžete tešiť na návštevu slovenského tvorcu. V stredu 5. 
novembra 2014 o 19.00 h svoj celovečerný dokumentárny de-
but Comeback (s podtitulom Recidivisti v bludnom kruhu) 
v kežmarskom kine Iskra osobne uvedie režisér a scenáris-
ta Miro Remo.

rokov a druhý bol „prvotresta-
nec“ s 10-ročným trestom. Isté 
situácie sa jednoducho nakrútiť 
nepodarí, kamera nie je všadep-
rítomná. Rozličné okolnosti po-
čas filmovacích dní napokon ur-
čili výslednú podo-
bu filmu v strižni 
so strihačom Mare-
kom Kráľovským,“ 
povedal o svojej 
debutovej celove-
černej snímke re-
žisér. 

Miro Remo štu-
doval film v ate-
liéri Vlada Bal-
ca na VŠMU, kde 
i momentálne ďa-
lej pôsobí. Je dr-
žiteľom mnohých 
ocenení z medzi-
národných fil-
mových festiva-
lov. Jeho doposiaľ 
najúspešne jším 
filmom je krát-
ky portrét jeho 

strýka a jeho matky, Removej 
babky, s názvom Arsy-Versy, 
ktorý získal výraznú medzi-
národnú pozornosť a odnie-
sol si vyše štyridsať ocenení.

(lp)
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V dňoch medzi 23. septem-
brom až 3. októbrom 2014 sa 
žiaci II.A, II.B a  žiaci III.A a II-
I.B Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku spolu s  pedagóg-
mi zúčastnili krajinárskeho 
kurzu - plenéru v Červenom 
Kláštore. Plenér sa realizoval 
ako súčasť projektu „Moderna 
a tradícia“. Žiaci mali možnosť 
výtvarne tvoriť priamo v prí-
rode na základe videnej sku-
točnosti. Pracovali technikou 
kresby a maľby olejom, akva-
relom a pastelom. Skupina žia-
kov sa venovala aj maľbe na ka-
meň a ďalšia skupina fotografii.  
Popri tvorbe sa žiaci prostred-
níctvom prezentácií a filmov 
dozvedeli mnoho zaujímavé-
ho o krajinomaľbe, ale aj o sa-
motných umelcoch a o tom, čo 
ovplyvnilo ich tvorbu. Okrem 
plánovaných činností sa 

spontánne uskutočnilo mno-
ho zaujímavých neformál-
nych diskusií medzi pedagóg-
mi a žiakmi, ktoré boli nie-
len spestrením, ale aj oboha-
tením pre obe strany a určite 
prispeli k vytváraniu tvori-
vej a hlavne príjemnej atmo-
sféry počas celého pobytu. 
Napísala: Mgr. Milada Ko-
torová, Zlatica Svitanová. 
„Bolo pre mňa prínosom skúšanie 
si nových techník a prehlbovanie 
si vedomostí a praktických skúse-
ností s už poznanými technikami, 
či už to bola práca s olejom, akva-
relom, kresba ceruzkou, alebo ob-
javovanie nových mien pre verej-
nosť nie veľmi známych, no zato 
umelecky uznávaných umelcov, 
ako bol ruský krajinkár I. Ivanovič 
Šiškin, či známy Vincent Van Go-
gh a tajomstvo jeho slnečníc. Ten-
to krajinársky kurz ma posunul v 

Jeseň umelcov v Červenom Kláštore

DRACULA: NEZNÁMA LE-
GENDA - 22.október (streda) 
o 19.00 hod.

Nebál sa postaviť obrovskej 
presile. Obetoval sa, aby zachrá-
nil svoju rodinu a svoj ľud. Stal 
sa legendou, ktorá úspešne za-
brzdila turecký vpád do Európy. 
Napriek tomu ho dnes vnímame 
predovšetkým ako jedno z naj-
väčších monštier aké ľudská my-
tológia stvorila. Reč je o grófovi 
Draculovi, krvilačnom vládcovi 
Transylvánie.

Hrajú: Luke Evans, Dominic 
Cooper. USA 2014 ,  dobrodružný/
fantazy, titulky, 92  minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 €.

JOHN WICK - 23. - 24. októ-
ber (štvrtok, piatok) o 19.00 hod.

John Wick je zabijak na od-
počinku. Vlámať sa mu do do-
mu, ukradnúť mu auto a zabiť 
milovaného psa, to sa jednodu-
cho nemalo stať. Strední zlodejíč-
kovia to nevedeli, ich bossovia v 
podsvetí však áno. Treba okam-
žite jednať. Takže zatiaľ čo sa 
JohnWick vydáva na svoju drs-
nú odvetu, stáva sa zároveň ter-
čom svojich bývalých kolegov  - 
nájomných zabijakov.

Hrajú: Keanu Reeves, Willem 
Dafoe. USA 2014, akčný, titulky, 96 

chápaní umenia a jeho vytvára-
ní... dodal mu zmysel a podporil 
ma k väčšej pracovitosti.“ Patrí-
cia III.A

„Spomienky, ktoré mi ostali, 
nezabudnem. Skvelé až priam lu-
xusné ubytovanie v krásnej príro-
de, dalo by sa povedať s dobrým 

počasím, kolektívom, učiteľským 
dozorom, taktiež jedlom a príjem-
ným personálom ma veľmi mi-
lo prekvapilo. K tomu prísny, ale 
voľný režim to pekne doladil. Je-
diné čo ľutujem bol čas, ktorý ply-
nul prirýchlo.“ Natália III.A

SUŠ

minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.
ŠKATULIACI - 25.-26.októ-

ber  ( sobota, nedeľa ) o 17.00 hod.
V Syrovanoch po zotmení 

radšej nevychádzajte z domu. 
Z podzemných skrýš vyliezajú 
zvláštne bytosti nazývané Škatu-
liaci, ktoré kradnú všetko čo im 
príde pod ruku. Raz vraj ukradli 
aj malého chlapca! A práve tento 
ukradnutý chlapec vám v dob-
rodružnom a zábavnom rozprá-
vaní prezradí, že všetky legendy 
sú úplné výmysly. 

USA 2014, animovaná rozpráv-
ka, 97 minút , MP, vstupné: 3,5 €.

ANJELI - 25. - 26.október  (so-
bota, nedeľa) o 19.00 hod.

Našimi hrdinami sú ľudia, 
ktorí si život nechávajú prekĺz-
nuť medzi prsty. Nemali by. Pre 
niektorých z nich to totiž dnes 
večer skončí. A preto sa v ich 
blízkosti objavili anjeli.  Ľudské-
mu oku neviditeľní strážcovia 
našich osudov bývajú zasa pre 
zmenu prekvapení prekážkami, 
ktoré sebe a im dobrovoľne sta-
viame do cesty. Natočené podľa-
románu Michala Viewegha

Hrajú: Marián Labuda, Voj-
těch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška 
Křenková, Bolek Polívka.ČR, 2014, 
dráma, pôvodné znenie, 97 minút, 
MP 12, vstupné: 3,5 €.

KOYAANISQATSI (filmový 
klub) - 27. október (pondelok) o 
19.00 hod.   

Film sa zaoberá vzťahom 

človeka a moderných technoló-
gií. Ako kameraman sa na ňom 
podieľal Ron Fricke, ktorý sa ne-
skôr preslávil ako tvorca filmu 
Baraka. Z formálneho hľadiska 
bol Koyaanisatsi v čase svojho 
vzniku revolučný, pretože ide o 
výsostne hudobno-obrazové die-
lo bez hovoreného slova. Hudba 
je súčasťou scenára i rytmické-
ho strihu. 

USA 1982, enviromentálny do-
kument, bez slov, 86, minút, MP 12, 
vstupné: 3,5 €/2 €.

ČO SME KOMU UROBILI 
- 29.október (streda) o 19.00 hod.

Na živote je krásne to, že sa 
v ňom nedá nič dopredu naplá-
novať. Napríklad Verneuilovci si 
boli istí tým, že sa ich štyri nád-
herné a inteligentné dcéry vyda-
jú za výnimočných mužov. A vý-
sledok? Tým je kúzelná francúz-
ska komédia Čo sme komu uro-
bili?, ktorou tvorcovia dokázali 
vyvolať rovnako nadšené reak-
cie, ako nasledovali po fenome-
nálnych Nedotknuteľných v ro-
ku 2011.

Hrajú: Christian Clavier, Chan-
tal Lauby, Réžia: Philippede Chau-
veron. FR 2014, komédia, titulky, 97 
minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

DOM KÚZIEL - 30. - 31.októ-
ber (štvrtok, piatok) o 17.00 hod. 
(3D) a 1. - 2. november (sobota, 
nedeľa) o 19.00 hod. (2D)

Opustený kocúrik Hrom sa 
jedného dňa ocitne v tajuplnom 

dome starého kúzelníka, ktorý 
obývajú aj nevšedné bytosti zo 
sveta fantázie. Vľúdne ho prijmú 
medzi seba, no nájdu sa aj takí, 
ktorých príchod nezvaného hos-
ťa vôbec neteší. Situácia sa ešte 
zhorší, keď sa im začne do života 
miešať kúzelníkov chamtivý sy-
novec. Dom je v ohrození a rov-
nako tak jeho obyvatelia. Kocú-
rik však vymyslí skvelý plán a 
za pomoci nových kamarátov sa 
mu nakoniec podarí Dom kúziel 
zachrániť.

USA 2014, animovaná rozpráv-
ka, dabing, 85 minút, MP, vstupné: 
3,5 € (2D) 5 € (3D)

NEBO NIE JE VÝMYSEL - 
31. október (piatok) o 19.00 hod a 
1. - 2. november (sobota, nedeľa) 
o 19.00 hod. 

Skutočný príbeh štvorročné-
ho Coltona, ktorý po ťažkej ope-
rácii tvrdí, že bol v nebi, zatiaľ čo 
lekári bojovali o jeho život. Svoju 
neuveriteľnú cestu do neba a na-
späť opisuje s detskou úprimnos-
ťou a čo viac, hovorí o veciach, 
ktoré sa udiali dávno pred jeho 
narodením. Coltonovi rodičia 
považujú synove slová spočiatku 
za výmysel, no postupne sa ich 
viera v Boha zmení na presved-
čenie, že kráľovstvo nebeské na-
ozaj existuje...

Hrajú: Kelly Reilly, Greg Kin-
near. USA 2014, skutočný príbeh, 
titulky, 99 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 €.
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Vážení rodičia, dovoľte 
mi, osloviť Vás otázkou: „Vie-
te si predstaviť, že by sa na 
Slovensku zrušili zariadenia 
školského stravovania? Ako 
by sme riešili stravovanie va-
šich detí počas ich pobytu 
v škole?“

Dôvody zrušenia (verím, 
že sa to nikdy nestane) mô-
žu byť rôzne. Napríklad aj 
také, aké počúvame už mno-
ho rokov. Jedlá v školských 
jedálňach sú nechutné, deti 
nad nimi ohŕňajú nosy – po-
lievka, omáčka, zeleninové 
jedlá, to sa nedá jesť! Dokon-
ca aj verejne známe osobnos-
ti sa vyjadrujú, že toto a tam-
to nejedia, lebo v školskej je-
dálni to raz jedli a bolo to od-
porné. Mňa, ako vedúceho 
pracovníka v školskej jedálni 
takéto poznámky smerova-
né k školským jedálňam do-
slova zabolia pri srdci. Som 
presvedčená, že mnoho ro-
dičov našich detí ani nevie, 
čo to školské stravovanie 
vlastne je. Vidia iba konečný 
efekt, a to je jedlo na tanie-
ri. Mám skúsenosť a myslím, 
že takmer všade to tak cho-
dí, že rodič okrem toho, že sa 
dieťaťa opýta čo bolo v škole, 
položí vzápätí otázku, čo sa 
jedlo v školskej jedálni, a či 
sa zjedlo všetko.

Milí rodičia, za jedlom na 
tanieri sa skrýva veľa. V škol-
ských jedálňach sa nič nede-
je len tak. Kým sa jedlo dosta-
ne na tanier, musí zodpoved-
ný kolektív profesionálnych 
kuchárok a odborne vzdela-
ná vedúca zostaviť jedálny 
lístok. Jedálny lístok je zosta-
vený podľa metodických po-
kynov a na základe vyhlá-
šok vydaných MŠ SR. Jedál-
ny lístok má presné zásady 
a zostavuje sa tak, aby spĺ-
ňal energetické a nutričné 
hodnoty, ktoré daná skupina 
stravníkov potrebuje pre svoj 
zdravý vývoj a  rast.

Po zostavení jedálneho 
lístka je potrebné objednať 
a zaobstarať pre školskú je-
dáleň potraviny a ostatný to-
var, z ktorých sa jedlá varia. 
Opäť sa musíme viesť záko-
nom o verejnom obstaráva-
ní a smernicami nášho zria-
ďovateľa, ktoré s tým súvisia. 

Obstarávame kvalitné potra-
viny, dôraz kladieme na cenu 
a tiež na dodávateľov. V mes-
te Kežmarok sa snažíme, aby 
sme podporili regionálnych 
dodávateľov.

Pri príprave a varení na-
plánovaných jedál musia za-
mestnanci dodržiavať všet-
ky zásady systému HACCP 
a jeho sanitačného progra-
mu. Na ich dodržiavanie do-
hliadajú orgány Úradu verej-
ného zdravotníctva. Môžem 
konštatovať, že s úrovňou do-
držiavania zásad HACCP bo-
li doteraz spokojní.

Pokrmy a jedlá, ktoré 
v školských jedálňach pri-
pravujeme, nie sú hocijaké. 
Sú pripravované z materiál-
no-spotrebných noriem zo-
stavených odborníkmi pre 
zdravú výživu. Do praxe bo-
li uvedené v roku 2011 a sú 
usporiadané do 26 pokrmo-
vých skupín s technologic-
kými postupmi prípravy po-
krmov, nápojov a výživo-
vou hodnotou podávaných 
pokrmov, ktorý vychádza 
z obsahu výživových fakto-
rov podľa odporúčaných vý-
živových dávok pre jednot-
livé vekové kategórie strav-
níkov uvedené vo Vestníku 
MZ SR, čiastka 7-8 zo dňa 
28. apríla 1997.

Keď sa jedlo konečne uva-
rí, prichádza azda najťaž-
šia časť. Zaujať tých, ktorým 
jedlo pripravujeme. Vráti-
me sa na začiatok k jedálne-
mu lístku – ten musí stravní-
kov zaujať. Musí obsahovať 
jedlá, ktoré sú zdravé a chut-
né. Chceme deti motivovať 
k správnej výžive a podie-
ľať sa tak, na výchove k zdra-
vému životnému štýlu. Pes-
trý jedálny lístok obohatený 
kvalitným mäsom s dostatoč-
ným zastúpením rýb, struko-
vín, ovocia a zeleniny by mal 
nadchnúť každého. Vitamíny 
z ovocia a zeleniny sú samo-
zrejmosťou. Najlepšie v suro-
vom stave. Pitný režim ja zá-
kladom. Chceme deti naučiť 
piť neochutenú a nesýtenú 
vodu z vodovodu, bez kon-
zervantov a sladidiel.

Snažíme sa, aby aj pros-
tredie, kde sa stravníci stra-
vujú vplývalo na ich pohodu 

Zamyslenie sa nad dôležitosťou školských jedální
a chuť jesť. Chceme, aby sa te-
šili na čas, keď spolu stolujú.

Školské jedálne sú živý or-
ganizmus, ktorý nemá všet-
ky dni rovnaké. Stále sa nie-
čo deje a koná pre všetkých, 
ktorým s láskou varíme. Na-
še školské jedálne sú zapoje-
né do Európskych programov 
– Školské mlieko a Školské 
ovocie a šťavy. V tomto škol-
skom roku v mesiaci október 
2014  sa mnohé školské jedál-
ne v meste Kežmarok zapoja 
do projektu    „Ryby, zeleni-
na a pitný režim v školskom 
stravovaní“. Cieľom je zvýšiť 
konzumáciu jedál z rýb, ze-
leniny a pitný režim v škol-
skom stravovaní. Aby zaria-
denia školského stravova-
nia fungovali ako bezchyb-
ný mechanizmus, sa usilujú 
zodpovední ľudia na Minis-
terstve školstva – sekcia pre 
školské stravovanie, konkrét-
ne pani Ing. Silvia Tokárová. 
Na začiatku každého školské-
ho roka organizuje semináre 
pre vedúce školských jedál-
ní, kde získavame informácie 

o nových trendoch, nové ve-
domosti o zdravom stravova-
ní, ktoré potom prenášame 
do praxe.

Prečo som Vás na začiat-
ku oslovila hore uvedenou 
otázkou? Je to preto, aby sme 
si všetci uvedomili, aké dô-
ležité a nenahraditeľné sú 
pre nás zariadenia školského 
stravovania. Záleží nám na 
tom, aby Vaše (naše) deti ne-
boli len nasýtené ale aby bo-
li zdravo nasýtené. Chceme, 
aby nám rástla zdravá a spo-
kojná generácia. Chcem po-
prosiť rodičov, aby nám dôve-
rovali a ubezpečujem ich, že 
chceme pre našich stravníkov 
len to najlepšie. Prax a realita 
ukazuje, že školské stravova-
nie  na Slovensku  vďaka obe-
tavým ľuďom - odborníkom, 
ktorým záleží na zdraví detí, 
ešte stále prosperuje a závidí-
nám ho veľa ekonomicky vy-
spelých štátov. 

PhDr. Jana Duľová
vedúca ŠJ 

pri MŠ Možiarska1, 
Kežmarok

moZaIKa
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Nákupné centrum 
Tatry oslavuje  
1. narodeniny
POPRAD – Druhé naj-

väčšie obchodné centrum 
na Slovensku, Tatry shop-
ping center v Poprade má 
za sebou prvý rok od svoj-
ho otvorenia. Oslava pr-
vých narodenín bude zá-
roveň spojená s otvorením 
ďalších dvoch obchodných 
prevádzok.

Súčasťou Tatry shop-
ping centra sa stane domá-
ca firma Kvety Victor a ne-
mecká značka KiK, zao-
berajúca sa predajom ob-
lečenia, domácich potrieb, 
hračiek a ďalšieho tovaru. 
Ich príchodom sa toto ná-
kupné centrum rozrastie 
na 28 obchodov s predaj-
nou plochou dovedna viac 
ako 40-tisíc m2. Verejnosť 
sa vo štvrtok 6. novembra 
od deviatej hodiny ráno do 
ôsmej večer môže tešiť na 
bohatý program. Ten bude 
pozostávať nielen z hudob-
ných a zábavných vystúpe-
ní skupín Drišľak, Unplug-
ged Československé hity 
Miro Fabian a Vlado Duda, 
rocková skupina Fest a Eric 
Clapton band. Atrakciou 
bude bezosporu možnosť 
zadarmo získať tovar v 
hodnote 400 eur, pri výbe-
re ktorého budú nakupujú-
cim v duchu hesla Ty naku-
puješ, ja platím radiť štyri 
slovenské celebrity – mode-
rátor Sajfa, herci Marek Ma-
jeský, Peter Sklár a hokejis-
ta Jozef Stümpel. Ak chce-
te byť aj vy medzi štvoricou 
výhercov, do 4. novembra 
vyplňte formulár na we-
bovej stránke www.sc-tat-
ry.sk a počkajte, či sa na vás 
pri záverečnom žrebova-
ní usmeje šťastie. Pre tých, 
ktorí prídu 6. novembra po-
čas celého dňa do Nákup-
ného centra Tatry, bude pri-
pravená ďalšia súťaž. 

O 20 hodnotných cien, 
medzi ktorými bude na-
príklad kosačka či bicykel, 
budú môcť zabojovať všet-
ci, ktorí aspoň v jednom z 
obchodov urobia nákup za 
viac ako 10 eur. Mená vý-
hercov vyhlási o 18.00 hod. 
známy moderátor Slávo 
Jurko. 

Antológia 2014 prináša 
opäť tému polky a polkové 
tance. Na pohľad monotón-
na, v skutočnosti však naozaj 
variabilná škála rôznych dru-
hov poliek a polkových tan-
cov určite obohatí poznanie, 
ktoré je cieľom. 

Antológia folklóru prispie-
va k zmapovaniu súčasného 
stavu jednotlivých tanečných 
druhov poliek. Takto históriu 
vzniku polky predstavil reži-
sér programu Antológie fol-
klóru 2014 Ing. Ladislav Ba-
činský v konferencierskom 
texte:

Vznik českej polky sa da-
tuje od roku 1830. Jej zrod 
majú VRAJ „na svedomí“ 
podučiteľ Jozef Neruda – vý-
borný spevák a učiteľ klaví-
ra, ktorý mal aj svoju muzi-
kantskú kapelu. Pán učiteľ 
Neruda učil hre na klavír is-
tú zámožnú rodinu (rodinu 
Jozefa Kláštereckého), kde v 
jeseni v roku 1830 si pospe-
vovala pesničku „Strejček-
Nimrakoupilšimla za púl-
pátadolarú“, slúžka Anna 
Chadimová a k tomu zvoli-
la krok, ktorý poznal každý. 
Toto 25 ročného učiteľa Ne-
rudu natoľko zaujalo, že sa 
pieseň aj kroky naučil, pre-
písal ju pre svoju kapelu (v 
Kostelci nad Labem) a na 
fašiang v roku 1831 sa sta-
la zlatým klincom mešťan-
ského brandýskeho bálu – aj 
keď úrady tento typ hrania 
zakazovali.

Potom to už malo rýchly 
spád.

Príťažlivosť polky sa pre-
niesla aj do Viedne, kde sa 
skoro udomácnila – hrala sa 
bežne – a uchvátila aj chýrne-
ho Johanna Straussa staršie-
ho, v Čechách zasa Bedřicha 
Smetanu.

Polka sa veľmi rýchlo sta-
la jedným zo spoločenských 
tancov v celej strednej Euró-
pe a Amerike. Najslávnejšia 
je dodnes skladba od Jaromí-
ra Vejvodu - Modranská pol-
ka – „Škoda lásky“.

K názvu „polka“ – prečo 
„polka“?

O tom je veľa dohadov. 
VRAJ tento tanec sa pôvod-
ne volal „maděra“. Keď ne-
skôr istý pražský kapelník 
(Pergler) upravil skladby pre 
väčšie nástrojové obsadenie, 
dal tomuto druhu skladieb 
meno „púlka“ – v slovenči-
ne „polovička“, preto že bo-
la hraná „v rytme poltónov“ 
– a potom sa jej začalo hovo-
riť „polka“.

Iný variant hovorí o tom, 
že názov „polka“ súvisí s úc-
tou k vtedy utlačovaným Po-
liakom (ktorí povstali v roku 
1831) a skladba aj tanec dosta-
li názov podľa ženského po-
menovania POĽKA v češtine 
POLKA.

Ale aj z toho dôvodu, že 
polka má VRAJ určitú para-
lelu s poľským tancom „Kra-
koviak“.

Možno je zaujímavé aj to, 
že slúžka Anna Chadimová 
svoj život skončila ako žob-
ráčka (v roku 1884 v Sudově 
Hlavně u Starej Boleslavi).

A dnes ?
Polka, ako spoločenský ta-

nec, sa stala tancom všetkých 
spoločenských vrstiev a na-
brala na seba aj prvky ľudo-
vého tanca. A tieto jej tvary 
nám  na ANTOLÓGII 2014 
odprezentovali: 

• Jánošíček zo Svitu
• Jurošík z Michaloviec
• Maguráčik z Kežmarku
• Magurák z Kežmarku
• Omladina z Košíc
• Vagonár Stará škola z Po-

pradu
• A sólista – heligónkar  

Samuel Špak z Lendaku
Program Antológie folkló-

ru 2014 začal oboznámením 
divákov v sále kultúrneho 
domu v Krásnej nad Horná-
dom so vznikom polky a po-
stupne sa prezentovali uve-
dené kolektívy niekoľkými 
druhmi poliek. Vagonár Sta-
rá škola z Popradu predsta-
vil Mojše polku a Čerjanú z 
Raslavíc, Raslavickou polkou 

Antológia folklóru 2014 – polky a polkové tance
Keď v roku 1985  bola uvedená prvá Antológia, už vtedy bo-
li tance jej dominantou témou. Vystriedali sa chorovody a 
chorovodné tance, kolesá, tance pastierskej kultúry, mužské 
tance, z párových krútivých tancov krucena a čardáš, obra-
dové tance svadieb, fašiangov, ale aj iné, ktoré boli do Anto-
lógie zaradené v rámci zaujímavých choreografií.

sa uviedol i Michalovský Ju-
rošík. Zo Šariša sme sa pre-
niesli na Horný Spiš, ktorý je 
najromanitejší čo do poliek, a 
tak nám Magurák z Kežmar-
ku predstavil Poza noge a 
polku z Lendaku, rôzne mo-
tívy spracovania polky poza 
noge nám predviedol i Magu-
ráčik, ktorý pridal aj dupkanú 
polku z Lendaku. Sólista Sa-
muel Špak z Lendaku zahral 
na heligónke niekoľko poliek 
zo svojej obce. Pomaly sme sa 
presťahovali na Liptov, kto-
rý nám predstavil detský fol-
klórny súbor Jánošíček zo Svi-
tu a Harmatanec z Liptova 
priniesli skákanú polku a vr-
tenú polku.   Popradský Vago-
nár priniesol aj tance z Mar-
gecian, Haničko Kertisova a 
Dubilupšaj.  Košická Omladi-
na predviedla Dribnu polku z 
Čirča a Horu z Jakubian, Kež-
marský Magurák priniesol aj 
polky z Kroščenka /Schádza-
ná, Kotka, Štajerecek a Krí-
žovú polku/, tradičnú taneč-
nú hru Kotka zo Ždiaru, kto-
rá patrí medzi polkové tance 
priniesol aj kežmarský  Ma-
guráčik.  

To bol iba stručný prehľad 
poliek, ktoré sa predstavili v 
programe. Je ešte veľa druhov 
poliek hlavne v severných ob-
lastiach Slovenska, ale pre 
krátkosť času sme predstavili 
tie najznámejšie, ktoré sa za-
chovali na východe Sloven-
ska.  Veríme, že sme prispeli k 
poznaniu poliek i polkových 
tancov pre mnohých prítom-
ných, ktorí ani netušili,  koľko 
poliek sa nachádza na našom 
území. Prispeli sme k ďalšej 
propagácii tradičnej kultúry 
a potvrdili, že slovenské ľu-
dové umenie má nezastupi-
teľné miesto aj v súčasnej spo-
ločnosti.

Juraj Švedlár, VSFZ

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
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napísali ste nám

Pozdravujem všetkých  čita-
teľov Kežmarských novín. Mož-
no si ešte niektorí z vás spomenú 
na petíciu za dokončenie a spre-
vádzkovanie zimného štadióna, 
odovzdanú vedeniu nášho mesta 
v r. 2011. Hneď po jej odovzda-
ní sme ja a moji spolupracovní-
ci, boli v týchto novinách obvine-
ní pánom primátorom. Vraj petí-
ciu podpísali samé „babky a ded-
kovia“, vraj nám ide o politickú 
kariéru, vraj nám ide o stavebný 
biznis pri dostavbe ZŠ atď... Čas 
plynul, nič z týchto obvinení sa 
nestalo pravdou. Nie sme ani po-
liticky činní, ani sme nezbohatli 
na stavebnom biznise. Pracujeme 
úplne v inej oblasti. Šlo nám čis-
to o princíp, aby sa aj naše deti 
mohli korčuľovať, tak ako sme to 
mohli my, mohli sme sa aj kúpať 
na mestskom kúpalisku, mohli 
sme sa aj lyžovať, žiaľ, pre naše 
deti už v našom meste nefungu-
je skoro nič.

Blížia sa voľby, drahí spolu-
občania a my všetci máme teraz 

Naše voľby...

šancu niečo vo vedení nášho 
mesta zmeniť. Prosím vás, Kež-
marčania poďte voliť! Poďme vo-
liť, aby v našom meste opäť za-
vládla slušnosť, aby naši radní 
páni pracovali svedomito, v pro-
spech nás všetkých občanov, aby 
sme opäť nemuseli hromžiť, že 
tu nič nefunguje. Poďme voliť, 
nech sa ukáže sila nás občanov, 
že nám na našom meste záleží. 
Poďme voliť, aby naše mesto ne-
riadili  ľudia, ktorým vôbec ne-
záleží na nás občanoch, aby na-
še mesto neriadili ľudia, čo ho 
len dostali do problémov, ktoré 
je potrebné teraz riešiť. Nech na-
še deti môžu športovať v našom 
meste. Nech naše mesto opäť ži-
je a nestane sa len trvalým „prí-
veskom“ susedných miest.

Dúfam, že volieb sa zúčastní 
čo najviac Kežmarčanov. Nech 
výsledky volieb hovoria za väč-
šinu obyvateľov. Želám si, nech 
po ďalších štyroch rokoch bude-
me rozprávať o tom, ako si všet-
ci užívame výhody života v na-
šom meste. Nech sme v nasle-
dujúcich rokoch už iba spokojní 
a ešte spokojnejší občania mesta.

S pozdravom Mgr. Ondrej 
Jankura.

Doposiaľ boli vykonané 
tieto práce: projekt akustické-
ho pokrytia úze-
mia varovným 
signálom, reali-
začný projekt vý-
stavby sirén, ob-
hliadky vytypovaných ob-
jektov a bolo začaté správne 
konanie vo veci umiestnenia 
technického prostriedku in-
formačného systému civilnej 
ochrany s majiteľmi objektov. 

Sirény budú v meste Kež-
marok umiestnené: Pradiareň 
40 (HENGSTLER), Nižná  brá-
na 6 (ORPZ), Dr. Alexandra 61 
(OÚ), Kamenná baňa 35 (Pe-
káreň GROS), Petržalská 21 
(ZŠ sv. Kríža), Vyšný mlyn 12 
(budova TS). Nový varovný 
systém je realizovaný na zá-
klade uznesenia vlády SR č. 
714/2012 spoločnosťou TELE-
GRAFIA, a.s. a je hradený zo 
štátneho rozpočtu.  

Varovanie obyvateľstva je 
jedno z najdôležitejších opat-

rení civilnej 
ochrany. Je vy-
konávané va-
rovnými signál-
mi uskutočňova-

nými prostredníctvom sirén 
a doplnené hovorenou infor-
máciou. 

Zvuk sirény zname-
ná vždy nejaké nebezpečen-
stvo. Upozorňuje obyvate-
ľov  na to, že  môže dôjsť ale-
bo už došlo k mimoriadnej 
udalosti, ktorá ohrozuje živo-
ty a zdravie občanov, majetok 
a životné prostredie.  Každý 
občan v takejto situácii ko-
ná podľa  svojich schopnos-
tí, znalostí, zručností a pod-
ľa pokynov vydávaných prí-
slušnými orgánmi. 

Ing. Ladislav Melikant
Mestský úrad Kežmarok
Úsek: Civilná ochrana

Varovanie obyvateľstva
V najbližšej dobe bude v meste Kežmarok vybudovaná no-
vá varovacia sieť civilnej ochrany.  Bude pozostávať zo šies-
tich elektronických sirén, ktoré akusticky pokryjú celé úze-
mie mesta. 

VAROVNÉ sIGNÁLy CIVILNEj OCHRANy

Názov signálu Použitý v prípade Spôsob 
varovania

Všeobecné 
ohrozenie

Pri ohrození alebo vzniku 
mimoriadnej udalosti ako aj pri 
možnosti rozšírenia následkov 

mimoriadnej udalosti

2 – minútový 
kolísavý tón 

sirén

Ohrozenie 
vodou

Pri ohrození ničivými účinkami 
vody  z vodnej stavby

6 – minútový 
stály tón sirén

Koniec 
ohrozenia

Koniec ohrozenia, alebo 
koniec pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti

2 – minútový 
stály tón 
sirén bez 

opakovania

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa 
vykonáva každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hod. dvojmi-
nútovým stálym tónom sirén.

Odpoveď Igora Šajtlavu, pri-
mátora mesta Kežmarok: „Do 
roku 2013 sme čakali, aby preš-
la trojročná premlčacia doba. Ro-
kovania s trnavskou spoločnos-
ťou prebiehali, ale nikdy sme im 
nechceli zaplatiť. Na jeseň 2013 
sme dostali štadión do vlastných 
rúk bez rizika, že by si niekto 
niekedy nárokoval zaň peniaze. 
Medzitým sme rokovali aj s pre-
zidentom Slovenského zväzu ľa-
dového hokeja, s pánom Nemeč-
kom, ktorý nám potvrdil, že v ro-
ku 2015 sú vyčlenené financie aj 
pre náš štadión, čo bolo potvrde-
né aj denníkom Korzár, ktorý tú-
to informáciu preveroval.

Vďaka deaflympiáde bola vy-
menená stará, nevyhovujúca stre-
cha, opieskované všetky železné 
nosníky, vybudovala sa kanalizá-
cia na časti ulice Trhovište, vďaka 
čomu ju môžeme v týchto dňoch 
plnohodnotne rekonštruovať. Tie-
to investície vo výške viac než 1 
milión Eur by sme museli v blízkej 
dobe investovať z rozpočtu mesta.
Ttakto mesto na tom ušetrilo.

Kúpalisko ukončilo svoju čin-
nosť zrušením tepelného hospo-
dárstva v Tatraľane. Ten dodával 
vodu, ktorá bola ohrievaná zbyt-
kovou parou. Tatraľan skončil, 

tým pádom aj dodávky vody a 
kúpalisko. Nehovoriac o tom, že 
kúpalisko už nespĺňalo hygienic-
ké požiadavky.

Pozemky na zjazdovke na 
Štarte patria štátu a súkromní-
kom. Jeden z nich zablokoval 
svoj pozemok a žiadal naň nema-
lé finančné prostriedky. Mesto 
podporuje lyžovanie, ale pre ma-
jetkoprávne problémy vlastní-
kov a správcov strediska nemá 
dosah na rozvoj tohto športu.

Deti môžu športovať v Mest-
skom športovom klube, ktorý je 
plne podporovaný mestom, k 
dispozícii majú aj krúžky Centra 
voľného času, Mestskú športovú 
halu Vlada Jančeka, onedlho pri-
budne v meste aj tartanová dráha.

Vždy mi záležalo na obča-
noch nášho mesta, čoho dôka-
zom je výstavba nových byto-
vých jednotiek či noví zahra-
niční investori v priemyselnom 
parku. Mesto má okrem toho 
rozpracované ďalšie aktivity v 
oblasti cestovného ruchu, kultú-
ry, zdravotníctva či športu.

Svedomito sme disponova-
li s financiami mesta, ktoré odo-
vzdáme nezadĺžené. Bude na ple-
ciach nových poslancov a nové-
ho primátora, ako s tým naloží.“

Najbližšie až vo štvrtok!
Noviny 21/2014, v ktorých bude aj 
volebná príloha, vyjdu vo štvrtok  

6. novembra 2014.
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poďakovanie

PREDAj
Predám palivové drevo, aj dove-

ziem. Tel. 0903 394 080.  P-14/14
Predaj plynov propán-butánu 

2,1033 kg. Doveziem až k vám. Tel. 
0903 39 40 80.  P-24/14

Predám zachovalú smaltovanú 
vaňu (160 cm) so smaltovaným umý-
vadlom, ktorá je súčasťou vane a zá-
chodovú misu (aj zvlášť). Vhodné 
do bytového jadra. Kontakt: 0918/786 
241. Cena: 80 €.  S-1/14

Predám rohovú koženú sedaciu 
súpravu v kombinácii s dubovým 
drevom v top stave. Tel. 0948 619 404.

Predám palivové bukové drevo aj 
s dovozom. Cena dohodou. Tel.: 0905 
527 426.  L 8/14 

Predám obýv. stenu - vhodná do 
detskej izby. Š=3,20m, bonus - detský 
bicykel. KK, 0904 846 143.

Predám jačmeň 1 q/15 €. Tel.: 
0911/579 385.    T-9/14

KÚPA
Kúpim starožitnosti, sklo, por-

celán, striebro, keramiku, sošky, 

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

obrazy, hodiny, hracie stroje, šable, 
bodáky, nemecké vojnové veci, kroje, 
bačovské a kováčske veci, knihy a iné 
starožitnosti a pozostalosti. Tel.: 0903 
439 092 a 0918 038 408.  P-1/13

Kúpim obrazy od maliara K. Šo-
vánku. Ozvite sa. Tel: 0915 751 532.

ZAMEsTNANIE
Prijmem vodiča skupiny C, E na 

vnútroštátnu prepravu z okolia Kež-
marku. 0905 352 596.

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

Preložím osobnú poštu z nemčiny 
do slovenčiny. Tel: 0918 317 387.  L10/14 

Odstúpim hrobové miesto/dvoj-
hrob na Starom cintoríne. 0948/ 
295 917.

Doučujem anglický a nemecký ja-
zyk deti, mládež, dospelých. Kežma-
rok. Tel: 0901 705 462.

Prenajmem obchodný priestor  
90 m2 pri komplexe Legenda. 0905 
290 520.

Prenajmem kancelársky priestor 
na Hviezdoslavovej 2. 0905 290 520.

Hľadám učiteľa/ku na doučova-
nie matematiky – 7. ročník. Tel.: 0915/ 
949 769.  T-10/14 

ByTy, DOMy, POZEMKy
Predám záhradku s chatkou 

Pri Horárni v Kežmarku, cena  
16 000 €, dohoda možná.Tel. 0911 
691 772.

Dám do dlhodobého prenájmu 
čiastočne prerobený 2-izbový byt 
na Juhu v Kežmarku. Cena: 300 €. 
Viac info na 0910 966 374.        S-2/14

Dám do prenájmu dom na ulici 
Nad traťou 1 v Kežmarku. Na príze-
mí sa nachádza priestranná plne za-
riadená kuchyňa, obývačka s krbom, 
chodba a kúpeľňa so sprchovacím 
kútom a WC. Na poschodí sú 3 izby, 
kúpeľňa s vaňou a WC. Mesačná plat-
ba bez energií je 350 eur. Kontakt na 
majiteľa: 0902 194 184. 

Predám dvojizbový byt na ul. 
Gen. Štefánika. Cena dohodou. Tel: 
0903 121 357.  L9/14 

spomienky

www.michal-gaborcik.webnode.sk

Nebolo jej dopriate viacej 
s nami byť, nebolo už lieku, aby 
mohla žiť.

Dotĺklo srdce, utíchol hlas, 
mali sme ju radi a ona nás.

Ďakujem všetkým príbuz-
ným a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s našou milova-
nou mamičkou, babičkou, 
prababičkou, sestrou, švagri-
nou Helenou KREDATUSO-
VOU, rod. Ničpanovou dňa 
23. 9. 2014, ktorá nás opustila 
po dlhej a ťažkej chorobe vo 
veku 78 rokov.

Spomínajú synovia Ján 
a Ladislav s priateľkami, 
dcéra Gabika s manželom, 
vnúčatá a pravnúčatá, sestry, 
bratia, švagriné s rodinami. 
V. J. s rodinou.

Aj keď nie 
si medzi nami,                                                                         
v našich srdciach 
žiješ stále s nami.

Dňa 20. ok-
tóbra 2014 uply-

nie päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný  man-
žel, otec, svokor, dedko a 
priateľ Bernard MADEJA. 

Tí, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku  i  
modlitbu.

S láskou spomínajú man-
želka Mária a deti s rodina-
mi.

Zhasli oči plné 
lásky našej drahej 
mamky, nezhas-
nú však nikdy na 

ňu v srdci naše spomienky.
Dňa 25. októbra 2014 uply-

nú 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá mam-
ka, ómama a prastará mama  
Helena KISSOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomí-
najú dcéry Jarka, Eva a Hela 
s rodinami.

autofólie

FOL

Michalská 2142/6 - Kežmarok
areál Slovcar servis

CISTENIE INTERIÉROV, CELOPOLEPY VOZIDIELˇ

Predám 2-izbový byt na Toporce-
rovej ulici v Kežmarku., 1. poschodie. 
Tel. 0915 313 492.  P-28/14

Predám záhradku na kamen-
nej bani (chata, altánok), tel. 0905 
446 621. 
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Volejbal

stolný tenis

„Olympizmus spája ľudí 
a národy a my spájame žiakov 1. 
stupňa. Na svojej úrovni nemajú 
veľa súťaží, takže sme chceli, aby 
spoznali túto atmosféru a keď 
budú starší, už ich to neprekva-
pí,“ v skratke opísal charak-
ter podujatia Dušan Tokarčík, 
riaditeľ ZŠ Nižná brána a or-
ganizátor podujatia.

Každý zo súťažiacich sa 
predstavil v piatich disciplí-
nach – hod kriketovou loptič-
kou, beh na 50 metrov, skok 
do diaľky z miesta, hod plnou 
loptou a slalomový beh.

Hurajt: som rád, že som bol 
športovcom

Olympijský deň prišiel do 
Kežmarku podporiť aj bý-
valý slovenský reprezentant 
v biatlone Pavol Hurajt, ktorý 
sa na podobných akciách sna-
ží motivovať deti k športova-
niu, keďže počas aktívnej ka-
riéry na to čas nemal.

„Teraz už mám viac času, 
stretávam sa s deťmi a s mláde-
žou. Som rád, že majú o šport 
záujem a dúfam, že to nie je jed-
nodňová záležitosť. Športujú-
cich detí je veľmi málo a ja sa 
ich snažím motivovať, aby za-
čali s akýmkoľvek športom, to je 

Žiaci okúsili atmosféru olympiády
Deti a mládež športujú stále málo, Olympijský deň pre 

žiakov 1. stupňa základných škôl (ZŠ) by mohol byť kataly-
zátorom pozitívnej zmeny v meste.

športovcom a je rád, že do-
siahol niekoľko výborných 
výsledkov.

„Šport mi dal cieľavedomosť, 
vytrvalosť, húževnatosť. Úspe-
chy neprichádzali vždy, musel 
som si prežiť aj ťažšie obdobia, ale 
nakoniec som bol úspešný,“ vy-
menoval Hurajt tie najdôleži-
tejšie veci, ktoré mu šport dal.

Pavol Hurajt už skon-
čil s aktívnou kariérou, ale 

biatlonovú pušku ešte občas 
chytí. „Ruky mám ešte pevné 
a terče ešte stále padajú. Ide mi to 
aj po ukončení aktívnej kariéry,“ 
zažartoval.

Pribudne tartanová dráha
Počas otvorenia olympij-

ského dňa prezradil Dušan 
Tokarčík aj to, že v Kežmarku 

bude už onedlho prvá tarta-
nová dráha.

„Dráha bude v areáli Základ-
nej školy Nižná brána. Ak pôjde 
všetko dobre, tak koncom októbra 
by mala byť dráha sprevádzkova-
ná a slávnostne odovzdaná. Bu-
de ju môcť využívať každý ob-
čan mesta a verím, že športuch-
tivých ľudí bude čoraz viac,“ ne-
tajil nadšenie Tokarčík. 

Lorant Paugsch

mojim súčasným poslaním,“ vy-
svetlil bronzový medailista 
zo zimnej olympiády 2010 vo 
Vancouveri.

Napriek tomu, že ako die-
ťa nemal veľa voľného času, 
neľutuje, že bol aktívnym 

II. liga
Úvodným dvojkolom zača-

la aj druhá liga v stolnom te-
nise.

MŠK VSTK Vranov n/T – 
MŠK Fortuna Kežmarok 5:9 
(Harabin, Mryglot 2,5, Vojtič-
ka, Ištok 2).

ŠKST Michalovce A – 
MŠK Fortuna Kežmarok A 
6:8 (Ištok, Harabin, Mryglot, 
Vojtička 2).

III. liga
Ďalšími zápasmi začala III. 

liga mužov, skupina Západ v 
stolnom tenise.

2. kolo: TJ Severka Kež-
marok A – BBF Spišská Nová 
Ves A 6:12 (Pojedinec, Mikša, 
Groman 2).

3. kolo: ŠKST Margeca-
ny B – TJ Severka Kežmarok 
A 11:7 (Kelbel, Mikša 2,5, Š. 
Vnenčák 2).

IV. liga
Ďalšími zápasmi začala IV. 

liga mužov, skupina Podtat-
ranská v stolnom tenise.

2. kolo: TJ Severka Kež-
marok B – TJ Požiarnik Ra-
kúsy A 10:8 (Groman 4, Poje-
dinec 3,5, Kvasňák1,5, Koša 1), 
STO Poprad-Veľká A – MŠK 
Fortuna Kežmarok B 4:14 
(Kovalčík 4,5, Milan 4, Šikula 
3, Harabin 2,5).

3. kolo: TJ STO Slovenská 
Ves B – TJ Severka Kežma-
rok B 10:8 (Pojedinec 4,5, Ko-
ša 2, Kvasňák 1,5), MŠK For-
tuna Kežmarok B – TJ Javo-
rinka Levoča C 14:4 (Milan, 
Šikula 4,5, Kovalčík, Kocúr  
2,5).                            Humeník

juniorky
Úvodnými zápasmi začala 

prvá liga volejbalových junio-
riek.

Stropkov – Kežmarok 
3:0 (14, 21, 17), 3:0 (18, 20, 22), 
Kežmarok – Žilina 3:1 (23, 
-21, 22, 15), 3:1 (-13, 22, 16, 17).

Kadetky
Úvodnými zápasmi začala 

aj prvá liga volejbalových ka-
detiek.

Prešov – Kežmarok 3:0 (8, 
4, 5), 3:0 (10, 21, 7).             (ph)

V piatok kežmarské telo-
cvične patrili volejbalovým 
výberom okresov zamest-
nancov škôl v pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Stredná odborná ško-
la na Kušnierskej zorganizo-
vala 9. ročník tohto volejba-
lového turnaja o pohár vedú-
ceho Odboru školstva PSK za 
účasti 14 družstiev (jedna že-
na povinne na ihrisku). 

Výborné  individuálne vý-
kony,  obdivuhodnú obeta-
vosť a priateľskú atmosféru 
ocenili všetci účastníci a pri 
odovzdávaní ocenení aj ve-
dúci Odboru školstva Ú PSK 
Ing. Karol Lacko, PhD., kto-
rý odovzdal putovný po-
hár celkovému víťazovi tur-
naja výberu okresu Stará Ľu-
bovňa (na snímke). Výbor-
ným kolektívnym výkonom 

a bojovnosťou  sa prezentoval 
výber okresu Kežmarok, kto-
rý prekvapivo, ale úplne za-
slúžene obsadil druhé miesto. 
Tretie miesto si vo 
vzájomnom zápa-
se vybojoval výber 
okresu Snina pred 
Bardejovom. Vedú-
ci odboru školstva 
ocenil aj jednotliv-
cov – Annu Miš-
kovú zo Sniny ako 
najlepšiu nahrávač-
ku, Jána Senka zo 
Starej Ľubovne ako 
najlepšieho smečia-
ra a Vladislava Mi-
ku zo Sniny ako 
najvšestrannejšie-
ho hráča turnaja. 

Kežmarskí uči-
telia budú skvelé fi-
nálové umiestnenie 

Učitelia z Kežmarku strieborní
obhajovať na 10. ročníku v bu-
dúcom roku v Medzilabor-
ciach. 

JA



19KežmaroK 20/2014 šport

Futbal

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 24. 10., od 20.00 h Kežmarok – Sp. Nová Ves

Futbal
V. liga, sk. Podtatranská muži futbalový štadión 2. 11., 13.30 h Kežmarok – Toporec

III. liga dorast futbalový štadión 1. 11., 14.00 h Kežmarok – Svit

Hokejbal extraliga U14 hokejbalový štadión 2. 11., od 9.00 h turnaj

Stolný tenis
III. liga seniori ZŠ Nižná brána 26. 10., 10.00 h Severka KK A – Sl. Ves A

IV. liga seniori ZŠ Nižná brána 26. 10., 10.00 h Severka KK B – PP-Veľká A

Volejbal extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 25. 10., od 17.00 h Kežmarok – BVK Bratislava

V Kežmarku sa uskutoč-
nil druhý extraligový hokej-
balový turnaj kategórie do 
16 rokov. V ňom sa najlep-
šie darilo domácemu druž-
stvu MŠK Kežmarok, ktorý 
vyhral všetky tri svoje zápa-
sy. Družstvo Worms Kežma-
rok na turnaj do Bratislavy 
nevycestovalo a tri zápasy si 
preložilo na neurčitý termín. 
Obhajca titulu, MŠK Kežma-
rok, sa tak už dostal na prvé 
miesto v tabuľke.

Výsledky: MŠK Kežma-
rok – Martin 5:4 (Frič 2, Štel-
mach, Adamjak, Černák), 
MŠK Kežmarok – Vrútky 4:1 
(Frič, Šeliga, Figura, Adam-
jak), MŠK Kežmarok – Tre-
bišov 9:0 (Adamjak, Roma-
ňák, Drvár 2, Štelmach, Figu-
ra, Brincko).                        (ph)
1. MŠK Kežmarok  6  24:7  10
2. Martin  6  41:11    9
3. Vrútky  6  29:12    9
4. Spiš. Belá  6  31:8    8
5. Worms KK  3  20:0    6
6. Pov. Bystrica  6  17:26    6
7. Košice  5  10:13    4
8. Gajary  5  12:22    2

9. Slovan BA  5    4:37    0
10. Trebišov  6    3:55    0

U 19
V kategórii do 19 rokov 

kežmarské družstvo odohra-
lo iba jeden zápas, v ktorom 
vyhralo v Martine 5:3.
1. Pruské  5  30:10  12
2. Spiš. Belá  4  21:8  11
3. Nitra  4  23:5    9
4. Martin  6  18:30    7
3. Worms KK  3  16:9    6
5. Ružinov  4    8:15    3
6. Pov. Bystrica  5  20:36    3
8. Zvolen  3    2:25    0

U10
Úvodným turnajom vo 

Vrútkach začala súťaž aj v ka-
tegórii do 10 rokov.

Výsledky kežmarské-
ho družstva: Žilina – MHbK 
CVČ Worms Kežmarok 0:5, 
Kežmarok – Gajary 1:4, Spiš-
ská Belá – Kežmarok 2:4, Kež-
marok – Vrútky 1:6.          (lk)
1. Vrútky  4  22:13  6
2. Martin  3  14:11  4
3. Gajary  3  11:11  4
4. Worms KK  4  11:12  4
5. Spišská Belá  3  12:10  2
6. Žilina  3    4:17  0

Obhajca titulu je už v čele

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala V. futbalová liga, skupi-
na Sever.  Kežmarok v 11. ko-
le zaznamenal prvý bodový 
úspech, keď remizoval s Pra-
kovcami.

Výsledky – 10. kolo: TJ 
Slovan Smižany – 1. MFK 
Kežmarok 3:1 (2:1). Gól Kež-
marku: Pitoňák.

11. kolo: 1. MFK Kežma-
rok – FK Prakovce 1:1 (1:1). 
Gól Kežmarku: Pálfi.
1. Spišská Belá  11  27:12  22
2. Poprad B  11  23:9  22
3. Gelnica  11  29:17  22

4. Hrabušice  11  31:16  21
5. Smižany  11  22:13 21
6. Nálepkovo  11  18:12  18
7. Kravany  11  16:10  17
8. Spišské Bystré  11  16:19  17
9. Helcmanovce  11    9:14  15
10. Teplička  11  13:18  13
11. Levoča  11  24:23  12
12. Prakovce  11     8:20   9
13. Toporec  11  12:31    6
14. Kežmarok  11    4:38    1

Dorast
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. futbalová liga doras-
tu, Podtatranská skupina. 

Výsledky: TJ Slovan Smi-
žany – 1. MFK Kežmarok 2:1 
(Vyletel).                              (ph)

Momentka z duelu Kežmarok – Humenné.  Foto: Miroslav Števík

juniori proti Humennému víťazne
Basketbalové súťaže pokračujú rýchlym tempom. Svoje zá-
pasy odohrali všetky kategórie, ktoré hrajú v súťažiach.

Muži, 1. liga
Muži odohrali dva duely na 

palubovkách súperov. V due-
li proti Žiaru nad Hronom ne-
zvládli koncovku a duel pre-
hrali o sedem bodov. V stretnu-
tí v Prievidzi od začiatku ťahali 
za kratší koniec, domáci dôsled-
ne využili svoju výškovú i hernú 
prevahu na výrazné víťazstvo.

Výsledky: MŠK BK Žiar nad 
Hronom – BK MŠK Kežmarok 
79:72, najviac bodov za Kežma-
rok dali Lenárt 38 a Žuffa 11. BC 
Prievidza – Kežmarok 105:55 
(57:26), najviac bodov za Kežma-
rok dali Lenárt 31 a Tybor 10.

juniori – DL juniorov sR
Juniori v dohrávaných due-

loch 3. a 4. kola hostili celky Hu-
emnného a Michaloviec.

V dueli proti Humennému si 
Kežmarčania utvorili rozhodu-
júci náskok už v prvej štvrtine, 
ktorý si dokázali udržiavať po 
celé štyri štvrtiny. Kolektívnym 

výkonom, podporeným aj dob-
rou obranou duel zvládli a vy-
hrali ho rozdielom 16 bodov.

V stretnutí s Michalovcami si 
domáci držali šancu na víťazstvo 
iba v prvej štvrtine. V druhej de-
siatke nasledoval doslova herný 
kolaps, ktorý Michalovce využi-
li a duel doviedli do zaslúžené-
ho víťazstva.

Výsledky: BK MŠK Kežma-
rok – BK Humenné 65:49 (20:9, 
21:18, 12:8, 12:14). Kežmarok – 
1.BK Michalovce 50:73 (15:13, 
10:28, 14:11, 11:21).

starší žiaci – kvalifikácia OHK
Kežmarskí najmladší basket-

balisti v súťaži hostili doma favo-
rita na postup do Ligy žiakov a 
to celok Spišskej Novej Vsi. Hrá-
či hostí úlohu favorita potvrdili, 
aj keď v druhom stretnutí domá-
ci basketbalisti zlepšili svoje her-
né činnosti.

Výsledky: Kežmarok – AC LB 
Sp. Nová Ves 33:92 a 42:65.   (jmj)
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Hneď na svojom prvom 
turnaji v rámci reprezen-
tácie sa umiestnil na vý-
bornom treťom mieste, keď 
v kategórii kumite U14 do 
45 kg podľahol  až v semifi-
nále maďarskému reprezen-
tantovi 1:0. Následne v boji 
o bronz sa mu podarilo rov-
nakým výsledkom zdolať 

pretekára z Bosny a Herce-
goviny. 

Všetkým našim karatis-
tom prajeme veľa úspechov 
v novej sezóne, aby aj naďa-
lej robili dobré meno kežmar-
skému karate, a to nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 

                                 J. Božoň
               foto: archív klubu

Kežmarským karatistom začala nová sezóna úspešne

Kežmarské volejblistky 
podľahli vo všetkých troch 
zápasoch favorizovaným sú-
perkám. Z troch zápasoch 
získali jeden set a v tabuľke 
klesli na ôsme miesto. 

3. kolo: Volley project 
UKF Nitra – KV MŠK Oktan 
Kežmarok 3:0 (18, 11, 24). Naj-
viac bodujúce hráčky: Kredá-
tusová, Zátrochová 7, Jakušo-
vá, Labudová 4.

4. kolo: Kežmarok – VK 
Slávia EU Bratislava 0:3 
(-19, -14, -18). Najviac bo-
dujúce hráčky: Kredátuso-
vá 9, Jakušová 7, Kaplanová, 

Zátrochová 6.
5. kolo: Kežmarok – VTC 

Pezinok 1:3 (22, -18, -15 -15). 
Najviac bodujúce hráčky: La-
budová 9, Bizubová 7, Zátro-
chová 5.

                                Humeník
1. Slávia BA  6  18:2  17
2. Spiš. N. Ves  5  14:4  14
3. Pezinok  5  12:5  12
4. Paneurópa  5  12:7  12
5. UKF Nitra  5  9:6    9
6. BVK Bratislava  5  11:8    9
7. COP Nitra  6  7:15    7
8. Kežmarok  5  4:12    4
9. Prešov  5  0:15    0
10. Senica  5  2:15   -1

Volejbalistky sú ôsme

Na bratislavskom tripe ne-
vybojovali vo vyrovnaných 
zápasoch kežmarskí hokej-
balisti ani bod, a tak sa posu-
nuli v tabuľke o dve priečky 
nižšie. Najbližšie stretnutie, 
ktoré odohrajú vo Svidníku 
sľubuje tak zaujímavú dra-
matickú zápletku.

                  Pavol Humeník
Ružinov – MŠK Mimisolar 

Kežmarok 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Góly: Danko 2, Križan, 

Hraško - Teplický (Mikša), 
Teplický (Mikša, Lipták), Dej-
neka (Pisarčík)

Vylúčení: 2:2. Presilovky: 
1:0. Strely: 24:27.

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

Góly: Giba, Minárik, Ze-
meš, Takáč, Vavro – Teplic-
ký (Lipták, Kovalčík), Oravec 
(Teplický)

Vylúčení: 2:3. Presilov-
ky: 1:0. Oslabenia: 0:1. Stre-
ly: 24:21.

Priebežná tabuľka
1. Nitra  8  37:16  21
2. Pruské  8  18:13  16
3. Skalica  7  32:23  15
4. LG BA  8  33:25  15
5. Vrútky  8  28:20  15
6. Jokerit BA  8  32:29  15
7. Martin  8  25:29  12
8. Kežmarok  8  24:28  10
9. Svidník  8  25:30    7
10. Nové Zámky  7  14:24    6
11. Ružinov BA  8  24:42    6
12. Pov. Bystrica  8  13:26    3

Z Bratislavy naprázdno 

Dňa 12. októbra 2014 sa zú-
častnili Matej Madeja - Len-
ka Šepeľová pohárovej súťa-
že - Pohár Zlatá putňa v Se-
čovciach. A boli úspešní! V 
štandartných tancoch (ŠTT) i 
latinsko-amerických tancoch 
(LAT) obsadili finálové piate 
miesto. 

Dňa 18. 10. 2014 v Sloven-
skom pohári v Pezinku si vy-
tancovali v štandartných tan-
coch semifinálové 10. miesto 
a v LA  tancoch 13. miesto.

Ďalším úspešným 

reprezentantom je pár Matej 
Štec - Radka Britaňáková. V 
medzinárodnej WDSF súťaži 
v ďalekom Nižnom Novgoro-
de v Rusku si vytancovali se-
mifinálové 7. miesto v ŠTT a 
15. miesto v LAT.

Dňa 18. 10. 2014 v Sloven-
skom pohári pod názvom Pe-
zinský strapec v Pezinku ob-
sadili finálové 2. miesto v 
ŠTT. 

Srdečne blahoželáme k 
úspešnej reprezentácii.

           Gertrúda Scholtzová   

Naši úspešní reprezentanti

Dňa 14. septembra 2014 sa v chorvátskom Záhrebe uskutoč-
nil 3. ročník medzinárodného turnaja Zagreb Karate Cup 
2014, ktorého sa v rámci širšej reprezentácie Slovenska zú-
častnil aj člen Karate klubu Kežmarok Matej Belončák. 


