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Nemocnica je pripravená
 

Nemocnica Dr.  Voj-
techa Alexandra v  Kež-
marku n.o., člen sku-
piny AGEL SK začala 
prijímať bezpečnostné 
opatrenia dňom vyhlá-
senia krízovej situácie. 
Úplne boli zakázané 

návštevy z  dôvodu ochrany pacientov, ro-
dinných príslušníkov a zamestnancov. Od 17. 
marca sú otvorené iba dva vstupy do nemoc-
nice. Vchod z hlavnej budovy je zabezpečený 
zamestnancom, ktorý usmerňuje pacientov 
a vchod zo zadnej časti budovy je určený pre 
posádky rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej 
lekárskej pomoci. Pri vstupe do nemocnice je 
pacientom zmeraná telesná teplota, zároveň 
sú povinní vyplniť dotazník, prostredníc-
tvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anam-
néza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situá-
cie a ochranu zdravotníckeho personálu nie 
je možné pacienta ošetriť bez vyplnenia do-
tazníka a odmeranej teploty. V nemocnici sú 
zrušené všetky plánované operácie, okrem 
akútnych ako sú napríklad cisárske rezy. Na 
LCD monitoroch v nemocnici je informačný 
videospot pre pacientov o  základných pre-
ventívnych opatreniach, ktoré je potrebné 
v súvislosti s koronavírusom dodržiavať.

V  rámci nemocníc patriacich do skupiny 
AGEL denne realizujeme videozasadnutia 
krízového štábu, preškolili sme zdravot-
nícky personál a  všetci boli poučení o  pre-
ventívnych opatreniach a  ochrane zdravia. 
Nemocnica nateraz disponuje primeraným 
množstvom osobných ochranných pomôcok 
a  dezinfekčných prostriedkov. Celkový stav 
zásob je priebežne kontrolovaný a  sledu-
jeme aj racionálne nakladanie s  týmito po-
môckami. Vďaka tomu, že spoločnosť AGEL 
má rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, 
tieto si v  prípade potreby vedia operatív-
ne riešiť vzájomnú pomoc. Nemocnica ako 
jedna z prvých postavila stan, ktorý slúži pre 
tzv. triáž (triedenie pacientov). V prípade, že 
navštívi nemocnicu pacient s podozrením na 
koronavírus, bude odklonený do novozria-
denej triediacej miestnosti. Miesto prvého 
kontaktu je opatrením, ktoré zabezpečuje 
bezpečnosť personálu nemocnice a  pohyb 
pacienta po nemocnici je tak pod kontrolou.

Je veľmi dôležité, aby všetci bez výnimky 
dodržiavali odporúčania odborníkov a krízo-
vého štábu. V  rámci možností je nutné zdr-
žiavať sa čo najviac doma, pri pobyte vonku 
sa chrániť rúškom a  rukavicami, dodržiavať 
hygienu rúk, podľa možností čím menej 
navštevovať zdravotnícke zariadenia osob-
ne a  zvoliť predovšetkým telefonickú alebo 
elektronickú komunikáciu s lekárom. Chcem 
sa aj touto cestou poďakovať všetkým naším 
zamestnancom, ktorí aj v takejto krízovej si-
tuácii zostávajú pri svojich pacientoch, a  to 
aj na úkor potenciálneho ohrozenia svojho 
zdravia.

 Ing. Viktor Halíř, riaditeľ nemocnice

Začiatkom marca sa na sídlisku Sever 
začali práce na revitalizácii vnútrobloku 
medzi ulicami Pod lesom a Severná. V rám-
ci nej budú zrekonštruované chodníky, pri-
budnú nové, ale taktiež aj verejné osvet-
lenie, ihriská pre deti od dvoch do piatich 
rokov a  od piatich do dvanástich rokov, 
fitnes zóny, priestory na posedenie, plochy 
pre kontajnery a drobná architektúra.

„Okrem toho dôjde k  úprave terénu, 
zlomy budú nahradené plynulými ram-
povými systémami. Bude vysadených 26 

stromov a  približne 300 kríkov. Celá plo-
cha prejde úplnou revitalizáciou,“ priblížila 
rozsah ďalších prác Eva Kelbelová, vedúca 
oddelenia územného plánu, životného 
prostredia a stavebného poriadku.

Všetky práce by podľa nej mali byť do-
končené do konca mája, aj keď drobné 
dokončovacie práce ešte možno budú po-
kračovať aj v júni.

V  budúcnosti má mesto v  pláne po-
stupne revitalizovať všetky vnútrobloky na 
sídliskách. Už teraz pracuje na štúdii revita-
lizácie vnútrobloku sídliska Juh v blízkosti 
materskej školy na Kuzmányho ulici.

Na sídlisku Sever je v tesnej blízkosti aj 

areál bývalej materskej školy, o ktorom sa 
už dlhšie polemizuje, aká bude jeho bu-
dúcnosť.

„Priestor bývalej škôlky je v  územnom 
pláne uvedený ako plocha občianskej vy-
bavenosti. V súčasnosti prebiehajú zmeny 
a doplnky územného plánu, sme vo finál-
nej fáze, v ktorej sme požiadali o záverečné 
stanovisko, a ak bude súhlasné, tak v apríli 
by mohli byť zmeny schválené,“ uviedla 
Kelbelová.

Ako dodala, táto plocha by mala byť 

v  budúcnosti polyfunkčná a  určená pre 
občiansku vybavenosť a bývanie. Predpo-
kladá, že na pozemok bude vyhlásená ve-
rejná súťaž a bude určený aj účel budúcej 
stavby.

Hlavným dodávateľom revitalizácie 
vnútrobloku je spoločnosť Cesty Košice. 
Celkový rozpočet je 533 268,64 eur, pričom 
mesto naň získalo nenávratný finančný 
príspevok vo výške 506 605,21 eur z  In-
tegrovaného regionálneho operačného 
programu Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

 
 Lorant Paugsch

Mesto začalo rekonštruovať 
vnútroblok na sídlisku Sever

V rámci revitalizácie pribudne viac než 320 kusov zelene. Prá-
ce by mali byť ukončené do konca mája. Mesto už teraz pri-
pravuje štúdiu na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Juh.

Práce na revitalizácii vnútrobloku medzi ulicami Pod lesom a Severná.
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	Prešovský samosprávny kraj (PSK) prerozdelí z vlast-
ných príjmov v  rámci dotácií 5,6 milióna eur. O grantové pe-
niaze sa môžu uchádzať obce a  mestá, registrované cirkvi, 
náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske 
združenia, podnikatelia a  právnické osoby, ktorých zaklada-
teľom nie je PSK. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať vo 
Výzve pre región, Výzve predsedu PSK a výzve Mikroprogram 
PSK, ktorá bola doteraz známa ako výzva Zastupiteľstva PSK.
 Zdroj: po-kraj.sk

	Slávnostný ceremoniál prevzatia dekrétov o zvolení 
poslancov do NR SR, ktorý sa mal konať v  utorok 10. marca, 
bol pre šíriaci koronavírus zrušený. Dekrét si nakoniec poštou 
prevzali aj novozvolení poslanci národnej rady z Kežmarku.
 Zdroj: TASR

	Na území Spiša vznikali rozličné mestské spolky už 
od 13. storočia. Jedným z nich bola v minulosti aj takzvaná Pro-
vincia XVI. spišských miest. Panovníčka týmto mestám udelila 
určitú slobodu v  ktorej dlhodobo uplatňovali demokratické 
samosprávne princípy. Ako pamiatka na túto historickú uda-
losť sa do dnešných čias zachovali portréty richtárov členských 
miest, ako aj jej funkcionárov. Kolekcia 23 obrazov je súčasťou 
expozície Múzea Spiša, ktoré sídli v  Provinčnom dome, nie-
kdajšej administratívnej budove mestského spolku v Spišskej 
Novej Vsi. Kým ju však múzeum mohlo vystaviť, bolo nutné 
všetky diela najprv obnoviť. Posledná reštaurácia prebehla pri 
príležitosti 245. výročia vzniku provincie v novembri 2019.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Pre plošný zákaz kultúrnych i spoločenských poduja-
tí aj z dôvodu obavy možného šírenia koronavírusu zrušili na 
východe Slovenska koncerty a uzatvorili múzeá. Táto situácia 
nepriaznivo zasiahla organizátorov kultúrnych akcií i  samot-
ných umelcov, ktorí sú často od týchto príjmov závislí. Okrem 
priamych strát z predaja lístkov majú aj nepriame straty z tr-
žieb z  občerstvenia či problémy s  bookingom, keď sú mnohí 
domáci i zahraniční umelci obsadení na niekoľko mesiacov do-
predu.
 Zdroj: presov.korzar.sme.sk

	Spišská diecéza bude mať nového pomocného bisku-
pa, stal sa ním doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš. 
"Na jednej strane menovanie na biskupa niečo v mojom živo-
te zmení, na druhej nezmení. Nezmení sa v mojom živote môj 
životný cieľ, ktorým je nebo, a prostriedok na jeho dosiahnu-
tie – služba Bohu i blížnym," hovorí v rozhovore pre TK KBS Ján 
Kuboš. Dodáva, že termín vysviacky zatiaľ nepozná. Závisí od 
toho, ako sa bude uberať epidémia koronavírusu.
 Zdroj: TKKBS.sk

	Storočnicu svojho vzniku 1. marca oslávila naša prvá 
profesionálna divadelná scéna. Najprv na nej stáli operní spe-
váci, o deň neskôr herci z činohry a potom aj tanečníci bale-
tu SND. Dátum 1. marec bol vybratý zámerne, keďže pred sto 
rokmi v  tento deň boli ľudia svedkami prvého predstavenia, 
ktorým bola opera Bedřicha Smetanu Hubička.
 Zdroj: slovensko.rtvs.sk

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Benefičný koncert žiakov ZUŠ Antona Cígera v  Kežmarku, ktorý 
sa konal 27. februára v  koncertnej sále ZUŠ s  názvom Deti deťom, 
bol venovaný tento rok Dominike. Zúčastnení mohli dobrovoľným 
vstupným pomôcť malému dievčatku a jej rodine.

Primátor mesta Ján Ferenčák spolu s viceprimátorom Karolom Gurkom 
navštívili v pondelok 9. marca oddelenia mestského úradu a zagratu-
lovali všetkým ženám k  Medzinárodnému dňu žien, ktorý každoročne 
pripadá na 8. marec. Je to medzinárodne uznávaný sviatok ustanovený 
OSN k výročiu štrajku 40-tisíc newyorských krajčírok v roku 1908.

Vo výstavnej sieni na Hlavnom námestí 64 bola inštalovaná výstava 
výtvarných a fotografických prác súťaže Moje (ne)istoty. Cieľom tejto 
súťaže bola propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostre-
dí, v ktorom žijeme. V štyroch kategóriách bolo prihlásených celkovo 
163 prác z 29 škôl.
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Na 32. mieste kandidátky hnutia Obyčajní 
ľudia a  nezávislé osobnosti bola Kežmarčanka 
Jana Majorová Garstková, ktorá získala v  meste 
Kežmarok 676 hlasov, v kežmarskom okrese 1 253 
hlasov a celkovo 5 134 hlasov.

„Volebnú noc som strávila v Trnave v športo-
vej hale s  ďalšími kandidátmi za hnutie OĽaNO 
a  s  množstvom ľudí, ktorí nás prišli podporiť. 
Boli sme veľmi nadšení, keď sme videli prvé 
prieskumy. Neočakávali sme také čísla. O to viac 
ma teší, že prišlo voliť toľko ľudí a podporili naše 
hnutie,“ povedala Majorová Garstková s  tým, že 
sa chce venovať téme regionálneho rozvoja, ces-
tovného ruchu a eurofondom. „V tom som doma, 
keďže som v týchto oblastiach pracovala niekoľ-
ko rokov.“

„„Nesmierne si vážim všetkých, ktorí prišli vo-
liť, ktorí dali hlas nášmu hnutiu a v neposlednom 
rade tých, ktorí mi dali dôveru a  zakrúžkovali aj 
moje číslo na volebnom lístku. V  súčasnosti sa 

však musíme zamerať na ochranu nášho zdravia, 
dbať na hygienu a čo najlepšie a čo najrýchlejšie 
zvládnuť všetky situácie súvisiace s  koronavíru-
som,“ dodala.

V parlamente bude aj primátor
Do poslaneckých lavíc zasadne aj primátor 

mesta Kežmarok Ján Ferenčák, ktorý kandidoval 
za stranu Smer  – SD z  28. miesta. V  meste Kež-
marok dostal 765 preferenčných hlasov, v okrese 
1 236 hlasov a na celom Slovensku 2 679 hlasov.

„Volebnú noc som strávil doma s manželkou. 
Do pol piatej sme pozerali televíziu a čakali sme 
na výsledky. Chcem poďakovať všetkým voličom, 
a zvlášť tým, ktorí mi dali hlas. Zároveň musím po-

ďakovať aj mojej rodine, že to so mnou zvládajú, 
za ich podporu a  tolerantnosť. Každú funkciu či 
mandát prijímam s  pokorou a  rešpektom. Viem, 
čo to prináša. Premýšľal som celý víkend nad té-
mami a  oblasťami, na ktoré sa chcem zamerať. 
Musím však povedať, že v opozícii nemáte opra-
ty v rukách, ale musíte držať na uzde tých, ktorí 
tu budú vládnuť,“ zhodnotil volebný výsledok 
i budúce pôsobenie v parlamente primátor. Ako 
dodal, v  Národnej rade bude chcieť pomáhať 
regiónom, aby ľudia, ktorí žijú kdekoľvek na Slo-
vensku, mali plnohodnotný život a  dostupnosť 
základných potrieb.

Funkciu primátora však Ferenčák neopustí. 
„Mesto je pre mňa vždy prioritou. Budem naďalej 
zastávať post primátora,“ uviedol.

Dvaja z jednej strany
Na kandidátke strany Kotlebovci  – Ľudová 

strana Naše Slovensko boli na kandidátnej listine 

pred voľbami z Kežmarku dvaja zástupcovia. Filip 
Kuffa kandidoval z  33. miesta, v  meste získal 69 
hlasov, v okrese 391 hlasov a celkovo na Sloven-
sku 10 559 hlasov.

„Volebnú noc som strávil doma, sledoval som 
televíziu a tiež aj výsledky na internete na stránke 
Štatistického úradu. Som spokojný aj s tým, kto-
ré strany sa nedostali do parlamentu, no očaká-
val som, že náš výsledok bude o niečo vyšší, ale 
všeobecne môžem povedať, že som spokojný,“ 
povedal v  rozhovore pre Kežmarskú televíziu. 
Ako dodal, to, že bol na kandidátke ĽSNS neľu-
tuje, a ak by sa mal rozhodnúť opäť, ponuku by 
prijal.

Štefan Kuffa kandidoval z 36. miesta. V meste 
kežmarok získal 100 preferenčných hlasov, v kež-
marskom okrese 489 hlasov a  celkovo 20 080 
hlasov. Obaja sú členmi strany KDŽP – Aliancia za 
Slovensko.

„Rešpektujeme rozhodnutie voličov. Kampaň 
zo strany liberálnych strán bola plná nenávisti 
a  zloby. Často s  kameňmi v  rukách a  s  perverz-
nými transparentmi nám nadávali a  preklínali 
nás. To tu na Slovensku ešte nebolo. Sme veľmi 
spokojní s  tým, čo sa nám podarilo. Ďakujeme 
voličom a  dodržíme, čo sme sľúbili, že ich hlas 
neprepadol a my ich dôveru, ktorú nám prejavili, 
nezradíme. Celkovo sme za našu stranu KDŽP  – 
Aliancia za Slovensko získali 51 tisíc krúžkov. Naše 
spojenectvo s ĽSNS neľutujeme a aj v budúcnosti 
sa budeme spájať len s  tými, ktorí ochranu ži-
vota, rodiny a  boj proti genderizmu budú vždy 
jednoznačne podporovať,“ uviedol Štefan Kuffa 
v písomnom stanovisku.

Na 150. mieste kandidátky strany Kotlebovci – 
ĽSNS bol Milan Mazurek. Ten bol na nej zapísaný 
ešte ako občan Spišskej Belej, v súčasnosti je už 
Kežmarčanom. Mazurek dostal v  Kežmarku 294 
hlasov, v kežmarskom okrese 1 336 hlasov a cel-
kovo ho zakrúžkovalo 65 921 voličov, čo ho vy-
nieslo na druhé miesto v celkovom poradí a stane 
sa tak piatym Kežmarčanom v parlamente.

 Lorant Paugsch, Beata Oravcová

Ján Ferenčák

Jana Majorová Garstková

Štefan  Kuffa  Foto: kdzp.skFilip Kuffa  Foto: kdzp.sk

Do Národnej rady sa dostali
aj Kežmarčania, budú v koalícii a opozícii

V najsilnejšej strane parlamentu OĽaNO bude Jana Majorová Gar-
stková, v strane Smer – SD primátor mesta Ján Ferenčák a medzi 
poslancami strany Kotlebovci – ĽSNS budú Štefan a Filip Kuffovci.
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	Ovzdušie pri Štrbskom plese je 29-násobne zdravšie 
ako ovzdušie v  Bratislave a  12-násobne zdravšie ako ovzdušie 
v  Prešove. Odborníci to zistili počas výskumu, ktorý uskutočnili 
od 6. do 9. marca v Prešove, na Štrbskom plese, v Banskej Bystrici, 
Banskej Štiavnici a v Bratislave. Pri Chate pod Soliskom namerali 
550 nanočastíc na centimeter kubický a najväčšie znečistenie za-
znamenali v Bratislave na križovatke Bajkalskej ulice s Trnavskou 
cestou, kde namerali 44 700 nanočastíc na centimeter kubický.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	V  Tatrách zmodernizujú cyklochodník z  Tatranských 
Zrubov do Nového Smokovca. Mesto požiada o  nenávratný fi-
nančný príspevok do výšky maximálne 80  tisíc eur. Spolufinan-
covať ho bude do výšky päť percent, teda v sume 3 988,91 €. Po 
vynovení cyklochodníka s  dĺžkou vyše jedného kilometra bude 
prístupný pre chodcov aj cyklistov. Mesto má záujem prepojiť 
dve mestské časti od Tatranských Zrubov s intravilánom mestskej 
časti Nový Smokovec v dvoch úsekoch. V súčasnosti chodník ne-
spĺňa podmienky cyklochodníka, a preto je potrebná modernizá-
cia. Spočíva v položení nového povrchu na existujúci chodník tak, 
že ostane zachovaný jeho smerový aj výškový priebeh. Chodník 
v zúžených miestach rozšíria tak, aby sa dosiahla minimálna po-
žadovaná šírka pre spoločný chodník pre chodcov a cyklistov.
 Zdroj: spis.korzar.sme.sk

	Mestskí policajti v  Poprade v  pondelok 9. marca pre-
zentovali na zimnom štadióne nové ochranné protiúderové 
komplety. Jeden ochranný komplet spolu so štítom a prilbou stál 
približne 750 € a mesto ich zakúpilo dohromady desať. Podľa ná-
čelníka vďaka štítom dokážu policajti zabrániť násilnostiam bez 
toho, aby použili hrubú silu. Komplety sú zložené z troch vrstiev, 
prvou je plast, ktorý je schopný zachytiť úder, druhou je špeciálna 
antišoková pena a tretiu tvorí hygienický návlek. Špeciálny odev 
chráni ruky, nohy, hrudník a hlavu. Celý komplet váži takmer 15 
kilogramov.
 Zdroj: poprad.sk

	V  Spišskej Belej výrazne stúpa množstvo zhodnoco-
vaného triedeného odpadu. Triedenie komunálneho odpadu tu 
bolo zavedené už v roku 2005. Za lepšími štatistickými výsledka-
mi podľa mesta treba popri kvalitnejšom odpadovom výkazníc-
tve nespochybniteľne vidieť aj rastúci počet obyvateľov mesta, 
ktorí svoj odpad poctivo triedia. Mesto plánuje v priebehu roka 
2020 zaviesť opatrenia na dôslednejšie sledovanie množstva 
zmesového komunálneho odpadu v  jednotlivých domácnos-
tiach, prípadne kontrolu obsahu zberných nádob určených na 
zber zmesového komunálneho odpadu.
 Zdroj: spisskabela.sk

	Po 128 rokoch od vydania knihy Samuela Webera s ná-
zvom Geschichte der Stadt Béla vyšiel s  finančnou podporou 
mesta jej slovenský preklad s  názvom História mesta Spišská 
Belá. Pôvodná publikácia je doplnená o súčasné poznatky z his-
tórie mesta, taktiež o fotografie, pohľadnice či mapy. Knihu pred-
stavili v evanjelickom kostole v Spišskej Belej, kde Samuel Weber 
ako evanjelický farár pôsobil 47 rokov.
 Zdroj: spisskabela.sk

V skratke
dokončenie zo str. 4

Študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava sa v  Košiciach 7. marca zú-
častnili na akcii DataDay, ktorá je určená všetkým nadšencom infor-
matiky. Na úvod mali možnosť diskutovať s forenzným detektívom, 
ktorý v závere svojej prednášky vedel o každom z nich nielen osobné 
údaje, ale dokonca i názov domácej wi-fi siete, a to len prostredníc-
tvom ich telefónov.  -db-

Prvou marcovou aktivitou, ktorú pre študentov Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmarku každoročne pripravujú vyučujúci slo-
venského jazyka a literatúry, bola súťaž Tvorivé písanie, určená pre 
žiakov maturujúcich ročníkov. Tí dostali možnosť zmerať si svoje sily 
v písaní jedného zo žánrov, s ktorým sa môžu stretnúť na maturitnej 
skúške. Absolútnym víťazom tohtoročnej súťaže sa stala Katarína 
Pavla Mizerová z 5.B.  -haob-

Mestská knižnica bola 4. a  5. marca zatvorená pre verejnosť, keď-
že v  nej prebiehala čiastočná výmena regálov. Nové regály, ktoré 
tam boli inštalované práve v mesiaci venovanom knihám, zútulnili 
priestory v náučnom oddelení knižnice.
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V pondelok, 30. marca ráno bol 
dočasný most cez rieku Poprad 
oficiálne otvorený pre verejnosť. 
Doprava je presmerovaná tak, že 
existujúci hlavný most slúži na do-
pravu v smere od Popradu na Spiš-
skú Belú, dočasný most slúži autám 
v smere od Spišskej Belej na Poprad.

„Provizórny most bude slúžiť 
až do ukončenia rekonštrukcie 
hlavného mosta cez rieku Poprad. 
Cesta na provizórny most vedie 
cez parkovisko Lidla. Občania, ktorí 
chcú ísť nakúpiť by tak mali využí-
vať predovšetkým nový vjazd na 
parkovisko zo Slavkovskej ulice. Pô-

vodný vjazd na parkovisko je v sú-
časnosti určený predovšetkým pre 
zásobovanie,“ uviedol po otvorení 
mosta primátor mesta Kežmarok 
Ján Ferenčák.

Ako dodal, následne zasadne 
krízový štáb, ktorý by mal zrušiť 
obchádzkové trasy. Podľa hovor-
kyne Slovenskej správy ciest Lucie 
Karelovej by mali byť obchádzko-
vé trasy zrušené sprevádzkovaním 
provizórneho premostenia.

„Čo sa týka hlavného mosta, 
mal by sa rekonštruovať, aby bol 
jeho stav o dosť zlepšený. Ak však 
rekonštrukcia vyrieši stav mosta 

len z krátkodobého hľadiska, alebo 
ak bude len malý finančný rozdiel 
rekonštrukčných prác v  porovnaní 
s  výstavbou nového mosta, nebu-
dem s  tým súhlasiť. Uvidíme, aký 
bude projekt,“ dodal Ferenčák.

Vyriešenie obchádzky počas 

opravy bude súčasťou projektovej 
dokumentácie, ktorá by mala byť 
vyhotovená do piatich mesiacov.

Podľa Karelovej sa s  obnovou 
problémového mosta začne na bu-
dúci rok.

 Lorant Paugsch

spravodajstvo

V roku 2020 bola účasť v súťaži 
ponúknutá všetkým slovenským 
mestám bez ohľadu na to, či sa 
v  nich vyskytovala Lidl predajňa 
potravín. V termíne do 30. novem-
bra 2019 mali samosprávy oslo-
vených miest a  mestských častí 
zvážiť, či majú k dispozícii vhodný 
pozemok na realizáciu ihriska a  či 
sa do projektu zapoja. Počas tohto 
obdobia prejavilo záujem zúčast-
niť sa na súťaži 93 z  celkovo 179 
oslovených lokalít. Kežmarok na 
túto súťaž poskytol pozemok na 
Ulici Nižná brána. „Lokalita bola vy-
braná z  dôvodu, že ihriská v  tejto 
časti mesta obsahujú predovšet-
kým pôvodné prvky a plocha roz-
merovo vyhovovala podmienkam 
súťaže, ktoré stanovil jej vyhlaso-
vateľ,“ povedala vedúca oddelenia 
územného plánu, životného pros-
tredia a  stavebného poriadku Eva 
Kelbelová.

V tomto roku sa uskutočnil po-
sledný ročník projektu Žihadielko, 

a  preto sa organizátori rozhodli 
poskytnúť rovnaké šance všetkým 
zapojeným bez ohľadu na počet 
obyvateľov daného mesta či mest-
skej časti. Na rozdiel od predchá-

dzajúcich ročníkov bola v  roku 
2020 iba jedna súťažná kategória. 
Ihrisko Žihadielko vyhralo 10 súťa-
žiacich miest s  najvyšším počtom 
hlasov.

Iniciátorom mnohých aktivít 
na sociálnej sieti bol Dominik 
Suchanovský, ktorému poskytlo 
mesto pomocnú ruku v aktivizácii 
občanov a  inštitúcií. Kežmarok aj 

napriek veľkej snahe v tejto súťaži 
neuspel. Viac ako 100 tisíc hlasov je 
však dôkazom, že ľudia v Kežmar-
ku sa dokážu spojiť pre dobrú vec. 
Jednou z  hlasujúcich Kežmarča-

niek bola aj Veronika Fiasová, ktorá 
čas venovaný hlasovaniu zhodno-
tila slovami: „Je krásne vidieť, ako 
sa vedia ľudia spojiť a  bojovať za 
jednu vec.“

Otázkou ostáva, čo s  pozem-
kom, na ktorom malo ihrisko 
Žihadielko stáť. Riešení je hneď 
niekoľko, od hľadania ďalších ta-
kýchto súťaží po čerpanie partici-
patívneho rozpočtu mesta v  tejto 
oblasti. Participatívny rozpočet je 
procesom dobrovoľnej, priamej 
a univerzálnej demokracie, v  rám-
ci ktorej môžu obyvatelia určitého 
miesta či oblasti alebo členovia 
komunít, združení a  verejných či 
neverejných inštitúcií diskutovať 
a  rozhodovať o  využití časti roz-
počtu a  o  jeho výdajovej alebo 
príjmovej stránke. Ide o  nástroj 
zapojenia verejnosti do procesu 
rozhodovania cez formu tvorby 
konkrétnych projektov, ich vý-
ber, voľbu a  následný monitoring. 
V  roku 2019 bolo čerpanie parti-
cipatívneho rozpočtu v  hodnote 
11 044,27 eur a  na tento rok je 
čerpanie nastavené až na 15-tisíc 
eur. „Pozemok je mestský, tak sa 
tam dá urobiť ihrisko rôznymi spô-
sobmi, ak aj nevyšlo Žihadielko. 
Samozrejme, treba si na to sadnúť 
a pripraviť to legislatívne aj vecne,“ 
doplnila Kelbelová, ktorej oddele-
nie zároveň aj posudzuje žiadosti 
o  čerpanie participatívneho roz-
počtu mesta.

 Ondrej Miškovič

Vybraná lokalita mesta, kde malo stáť ihrisko Žihadielko.

Ihrisko Žihadielko spojilo Kežmarčanov

Hlasovanie o  detské ihrisko na stránkach spoločnosti Lidl sa začalo 13. 
januára a skončilo sa 29. februára. V rokoch 2016 až 2019 postavila táto 
spoločnosť 40 ihrísk v celkovej hodnote takmer 3,5 milióna eur. Žihadiel-
ko vyvolalo pozitívny ošiaľ a dokázalo zjednotiť mnohé mestá, medzi kto-
rými v jednom týždni najviac nových hlasujúcich mal práve Kežmarok.

V Kežmarku otvorili dočasný most cez rieku Poprad

Premávka na mostoch bude riadená jednosmerne. S rekon-
štrukciou hlavného mosta by sa malo začať na budúci rok.
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Pred nemocnicou bol posta-
vený stan, ktorý momentálne 
slúži ako triáž a  má chrániť nie-
len pacientov, ale aj zdravot-
nícky personál. Nemocnici ho 
zapožičal Okresný úrad, odbor 
krízového riadenia Kežmarok na 
nevyhnutnú dobu.

Jedným z  opatrení, ktoré 
v  dnešnej mimoriadnej situácii 
platia, je regulácia pacientov 
pri vstupe do nemocníc. Slúžiť 
má na to po novom práve stan, 
zároveň je aj prípravou na situ-
áciu, keby do nemocnice začali 
v  hojnom počte prichádzať pa-
cienti s  podozrením na korona-
vísu, s  respiračnými príznakmi, 
horúčkou, kašľom či dýchacími 
ťažkosťami.

V  prvých dňoch nemocnica 
musela vysporiadať aj s nepriaz-
ňou počasia, počas prvého ví-
kendu od postavenia totiž stan 
musel čeliť náporu snehu. Stan 
má svoje osvetlenie, je vyhrieva-
ný a dezinfikovaný, čo je zásluha 
súkromných partnerov.

Pacient je pri vstupe do are-

álu smerovaný priamo k  stanu, 
teda k  miestu triáže.,Tu je pa-
cientovi zmeraná teplota a zdra-
votnícky personál sa informuje 
o  cestovateľskej a  epidemiolo-
gickej anamnéze. V rámci odpo-
ručení Úradu verejného zdravot-
níctva SR pacient aj s prípadnou 
sprevádzajúcou osobou pod-
pisuje prehlásenie,“ vysvetľuje 
spôsob fungovania triáže Janka 
Bartková, námestníčka riaditeľa 
nemocnice.

V prípade, že navštívi nemoc-
nicu pacient s  podozrením na 
koronavírus COVID-19, je odklo-
nený do novozriadenej odbero-
vej miestnosti. Miesto prvého 
kontaktu je opatrením, ktoré za-
bezpečuje bezpečnosť personá-
lu nemocnice a pohyb pacienta 
po nemocnici je tým regulovaný. 
Zároveň sa prostredníctvom tri-
áže minimalizuje kontakt medzi 
jednotlivými pacientami. Ne-
mocnica v Kežmarku zatiaľ neza-
znamenala žiadny pozitívny prí-
pad pacienta s koronavírusom.

 Martina Pavliková, AGEL SK

„V pondelok som obvolal 
všetkých riaditeľov základ-
ných škôl v  meste, ktorých 
táto myšlienka veľmi potešila. 
Veľmi rýchlo sa našli aj vyu-
čujúci učitelia a o deň neskôr 
sme už začali natáčať prvé 
časti novej relácie,“ uviedol na 

začiatok riaditeľ Kežmarskej 
televízie Oto Vojtičko, ktorého 
takýto ohlas veľmi potešil.

„Povzbudilo ma aj to, že 
som cítil, že učitelia majú 
svojich žiakov radi a  chcú sa 
im venovať aj takto. Deti ne-
musia dostávať iba úlohy, ale 
môžu byť do vyučovacieho 
procesu zapojené aj prostred-
níctvom našej televízie hra-
vou a veselou formou. Učitelia 
sa prihovárajú žiakom, dávajú 
im úlohy, niekedy spojené 
aj s  telocvikom. Dal som im 
priestor, aby si každý pripravil 
hodinu tak, ako to cíti, že by to 
bolo najlepšie,“ doplnil.

Hodiny sú venované najmä 
žiakom prvého stupňa, ale fy-
zika, chémia či biológia bude 
pre žiakov druhého stupňa 
základných škôl. Jednotlivé 

časti sú venované matema-
tike, slovenskému jazyku, te-
lesnej výchove či vlastivede. 
Vojtičkov plán je pripraviť pri-
bližne 40 dielov relácie.

Premiérová časť Učíme sa 
doma je vysielaná každý deň 
od 7. hodiny ráno do 20. ho-

diny večer vždy v celú hodinu 
každý pracovný deň vo vysie-
laní Kežmarskej televízie a na 
internetovej stránke kukni.
sk. Archív všetkých odvysiela-
ných častí je na YouTube-pro-
file Kežmarská televízia KTV.

„Na mail ucimesado-
maktv@gmail.com nám 
môžu žiaci posielať odpovede 
či vyriešené hádanky, ale tak-
tiež budeme radi, ak sa nám 
ozvú aj rodičia, či starí rodičia. 
Nech nám povedia, ako sa im 
naša nová relácia páči. Chcem 
sa však poďakovať nielen ria-
diteľom škôl, ale aj učiteľom 
a  celému štábu Kežmarskej 
televízie za vynikajúcu spolu-
prácu, bez ktorej by podob-
ný projekt určite nevznikol,“ 
uzavrel Vojtičko.

 Lorant Paugsch

Pred kežmarskou 
nemocnicou postavili ako 
miesto prvého kontaktu stan

Kežmarská televízia
pripravila reláciu pre
žiakov Učíme sa doma

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 
n.o., člen skupiny AGEL SK, je pripravená čeliť 
šíriacemu sa koronavírusu COVID-19 rozšírením 
miesta prvého kontaktu, takzvanej triáže. 

Na zatvorenie všetkých škôl reagovali v Kežmar-
skej televízii veľmi rýchlo. V nedeľu prišiel nápad 
a v utorok sa už začalo s výrobou prvých dielov.

Interiér nového stanu.

Relácia Učíme sa doma na obrazovkách KTV.
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Popri žurnalistických poznat-
koch získajú absolventi aj poznat-
ky a zručnosti z oblasti produkcie 
rôznych audiovizuálnych žánrov 
a práce so súčasnými modernými 
technológiami. Zároveň sa nau-
čia kriticky reflektovať mediálnu 
tvorbu, čím sa zvýšia ich medi-
álne kompetencie a  nezávislosť 
od bezmedzného vplyvu médií. 
„Odbor audiovizuálnej a  multi-
mediálnej tvorby je jeden z  naj-
novších odborov na základných 
umeleckých školách a  schválilo 
ho ministerstvo školstva a  od 1. 
septembra 2018 sú platné učebné 
plány a  osnovy pre tento odbor, 
ktorý sa skladá z  prípravného 
štúdia prvého a druhého stupňa,“ 

predstavil odbor Ján Levocký, ria-
diteľ Základnej umeleckej školy 
Antona Cígera v Kežmarku.

Prípravné štúdium je už pre 
deti od osem rokov. Medzi hlav-
né zručnosti, ktoré si žiaci na 

hodinách budú osvojovať, patrí: 
práca s  témou, manipulácia s  ka-
merou, úprava zvuku a  konečný 
strih audiovizuálneho diela. „Táto 
možnosť štúdia je otvorená aj pre 
dospelých,“ vyzdvihol exkluzivitu 
odboru Levocký. Riaditeľ školy je 
presvedčený, že tento odbor by 
mohol fungovať aj v  Kežmarku, 
tak ako vo väčších mestách. Vede-
nie školy chce stavať na menších 
skupinkách, ktorým sa pedagóg 
vie viac venovať.

Absolvent by mal mať vybu-
dované základné zručnosti tak, 
aby vedel vytvoriť jednoduché 
audiovizuálne dielo, spĺňajúce zá-
kladné požiadavky na kvalitu die-
la z  oblasti dramaturgickej, obra-
zovej, strihovej a zvukovej. Okrem 
uvedeného by mal mať schopnosť 
vystupovať pred kamerou bez vi-
diteľného stresu, uviesť príspevok 
či voľne rozprávať pred kamerou.

Základná umelecká škola 
v Kežmarku patrí k najstarším v re-
gióne východného Slovenska, na-
priek tomu si však chce udržiavať 
tempo so súčasnými potrebami 
študentov i rodičov. Prihlásiť dieťa 
na tento nový odbor môžu rodičia 
22. – 24. júna, keď bude mať škola 
plánovaný zápis na ďalší školský 
rok.

 Ondrej Miškovič

 Žiačky ZUŠ A. Cígera vo februári samé moderovali Benefičný kon-
cert pre Dominiku.

„Pomoc zvieratám spočiat-
ku spočívala v  tom, že sme si 
ich brávali domov, veterinárne 
dali do poriadku a  všemožne 
im hľadali domov. No zvierat 
nezodpovednosťou ľudí ne-
ustále pribúdalo a  naše do-
mácnosti to začali nezvládať,“ 
spomína na začiatky útulku Si-
mona Ninčáková, ktorá doteraz 
riadi aktivity a s láskou sa stará 
o  každý prírastok v  kežmar-
skom útulku.

S  pomocou ľudí zhotovi-
li spočiatku len pár klietok 
a umiestnili ich na súkromných 
pozemkoch v dvoch lokalitách 

mesta Kežmarok. Zvieratá však 
stále pribúdali. V roku 2003 od 
mesta dostali do prenájmu lo-
kalitu, kde predtým vyskytovali 
sa bezdomovci. Miesto nebolo 
vhodné na pobyt zvieraťa, a už 
vôbec nie na to, aby v ňom trá-
vil čas človek. Postupne však 
začali s  vypratávaním a  ďalší-
mi prípravnými prácami, ktoré 
miestu dali nový zmysel a  pre 
mnohých sa stalo aj domovom.

Všetky zvieratá sú vždy pri 
príchode veterinárne vyšetre-
né, každé z nich má svoj očko-
vací preukaz. V  kežmarskom 
útulku sa zvieratá po zavŕšení 

karantény nikdy neutrácajú. 
Ostávajú naďalej jeho obyva-
teľmi. Útulok rozvinula aj spolu-
prácu s  niektorými kežmarský-
mi školami, no najviac príjemne 
prekvapuje aktivita detí v  čase 
prázdnin. Zvieratám veľmi po-
máhajú najmä s  vychádzkami 
a nejedno dieťa si nájde, alebo 
i  osvojí natrvalo svojho zviera-
cieho priateľa. Smutnou sku-
točnosťou v  dejinách útulku 
bola povodeň, keď musel začať 
takpovediac od nuly. „Ani to nás 
neodradilo a vstali sme z popo-
la ako fénix,“ dodala Ninčáková, 
ktorá vie, že aj vtedy sa ukázala 

pomoc Kežmarčanov a ich srd-
ce na pravom mieste.

Veľmi dobrým krokom bolo 
aj zavedenie povinného čipo-
vania psov, ktorým je pod kožu 
zavedený špeciálny čip, vďaka 
ktorému sa ich majiteľ nájde 
veľmi rýchlo. Útulok spolupra-
cuje aj s mestskou políciou, kto-
rá má kedykoľvek doň prístup 
a vie odchytenému zvieraťu po-
skytnúť bezpečné miesto, kým 
si preň nepríde majiteľ.

Kežmarský útulok potrebu-
je hlavne zodpovedných ľudí, 
ktorí sa budú o  svoje domáce 
zvieratá starať s láskou a teší sa 
z tých ľudí, ktorí prídu do útulku 
s túžbou dať kúsok svojej lásky 
aj tamojším psíkom či mačič-
kám.

 Ondrej Miškovič

Útulok v našom meste funguje už viac ako 20 rokov

Tento rok je významný aj pre útulok v našom meste. Pred dvadsiatimi 
rokmi v zimnom mesiaci január v meste Kežmarok začal fungovať útulok.

Na ZUŠ pribudne odbor audiovizuálnej
a multimediálnej tvorby

V súčasnej období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techni-
ky a technológií, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovi-
zuálne diela v domácom prostredí, ponúka Základná umelecká ško-
la Antona Cígera výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho 
absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, 
publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. 



10

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

4/2020 spravodajstvo

Napriek tomu, že tohtoročná zima ne-
bola veľmi bohatá na snehovú nádielku, 
Verejnoprospešné služby (VPS) mesta Kež-
marok oficiálne začali zimnú údržbu už 
1. novembra.

„VPS mesta Kežmarok sa vždy na zimnú 
údržbu mestských komunikácií pripravujú 
štandardne, a  to už v  letných mesiacoch. 
Predovšetkým tomu predchádza príprava 
techniky a  nákup posypových materiálov, 
ako je inertný materiál  – kamienky a  soľ, 
ktorá sa využíva len v minimálnom rozsahu 
a v situáciách, keď je to nutné vzhľadom na 
vývoj počasia. V tomto roku máme na skla-
de nakúpenú aj ekologickú soľ, ktorá mini-
málne škodí životnému prostrediu,“ priblížil 
prípravy riaditeľ VPS Miroslav Škvarek.

Do systému zimnej údržby sú zaradené 
cesty a  chodníky s  celkovou dĺžkou 82 ki-

lometrov a  parkoviská s  rozlohou 68  tisíc 
metrov štvorcových. O to všetko sa starajú 
zamestnanci spolu s ôsmimi kusmi techni-
ky, ktoré slúžia na pluhovanie, posyp, od-
pratávanie snehu či nakladanie posypové-
ho materiálu.

„Každé vozidlo má pridelenú posádku 
a určenú lokalitu, ktorú zabezpečuje svojím 
výkonom. Pri určení, ktorá technika sa kde 
použije musíme brať do úvahy, či je vôbec 
vhodná, aby mohla v danej lokalite zabez-
pečovať výkon, to znamená, či prejde uli-
cou, chodníkom, či sa tam otočí a podobne. 
Vozidlá koordinuje dispečer zimnej údržby, 
ktorý monitoruje ich pohyb aj cez GPS, to 

znamená, že má prehľad, kde v danom oka-
mihu vozidlo operuje a či dodržiava vodič 
určený harmonogram a  lokalitu. Podľa vý-
voja dispečer operatívne vie poslať techni-
ku do lokalít, ktoré sú kritické. Pri zabezpe-
čení zimnej údržby niekedy vozidlá denne 
prejdú aj 120 kilometrov,“ spresnil Škvarek.

Ako ďalej dodal, priority údržby miest-
nych komunikácií sú stanovené podľa účelu 
komunikácie a  zabezpečenia dostupnosti 
lokalít z pohľadu dojazdu bezpečnostných 
zložiek v prípade vzniku ohrozenia obyva-
teľstva na zdraví a majetku. Komunikácie sú 
rozdelené do troch stupňov priorít, pričom 
I. stupeň má najväčšiu prioritu a postupne 
sa údržba zabezpečuje pre II. a  III. stupeň. 
Tieto podmienky sú uvedené v  operatív-
nom pláne zimnej údržby mesta Kežmarok, 
ktorý vydáva správca mestských komuni-

kácií  – VPS Kežmarok. V  ňom je aj defino-
vané nasadenie kapacít podľa stupňa situ-
ácie, ktorá vzniká pri zabezpečení zimnej 
údržby.

Do  I. stupňa sú zaradené cesty na uli-
ciach Dr. Fischera, Garbiarska, gen. Štefáni-
ka, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné 
námestie, Hviezdoslavova, Južná, Krvavé 
pole, Lanškrounská, Mučeníkov, Nižná brá-
na, Obrancov mieru, Tatranská, Trhovište 
a Tvarožnianska. Údržbu na uliciach Ľubic-
ká cesta, Michalská a Toporcerova zabezpe-
čuje Slovenská správa ciest.

Podmienky na výkon zimnej údržby sú 
monitorované 24 hodín denne dispečin-

gom zimnej údržby na vrátnici VPS. Cez 
soboty, nedele či sviatky je pohotovosť za-
bezpečovaná celodennou pohotovosťou 
dispečera zimnej údržby doma, s  povin-
nou fyzickou kontrolou na komunikáciách, 
chodníkoch a  verejných priestranstvách 
prevádzok trikrát denne. Monitoring je za-
znamenávaný do denníka zimnej údržby, 
v ktorom sú uvedené aj informácie z prog-
nózy vývoja počasia v  rámci dostupných 
predpovedí počasia. Toto všetko sleduje 
a vyhodnocuje dispečer zimnej údržby.

„V  prípade, že výška snehovej pokrýv-
ky presiahne päť centimetrov, aktivuje 
dispečer zimnej údržby pohotovostných 
zamestnancov. Tí sú povinní dostaviť sa na 
pracovisko a zabezpečiť výjazd techniky na 
odpratávanie snehovej pokrývky,“ doplnil 
riaditeľ.

Okrem techniky je sneh odpratávaný 
aj ručne, a  to z  lokalít, ktoré majú títo za-
mestnanci pridelené. Dispečer ich zvoláva 
SMS správou alebo telefonátom. V zimnej 
údržbe im pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí 
zabezpečujú odpratávanie spolu približne 
200 až 400 metrov štvorcových v  rôznych 
lokalitách mesta. Ostatní zamestnanci, 
ktorí sú nasadzovaní na ručné čistenie, za-
čínajú svoju prácu po 6. hodine ráno, v prí-
pade vyhlásenia mimoriadnej situácie sú 
nasadzovaní aj skôr.

Sneh však nie je tým najhorším, s  čím 
sa zamestnanci VPS či obyvatelia a  náv-
števníci mesta stretávajú. „Najnepríjem-
nejší je mrznúci dážď, ktorého následky je 
problém odstraňovať, pokiaľ sa neskončí. 
V takomto nečase odporúčame radšej ne-
vychádzať na ulicu a prečkať to v teple do-
mova,“ vysvetlil Škvarek.

V  prípade snehu či ďalších nepriazni-
vých podmienok prichádza na rad posyp 
komunikácií. VPS využívajú posypovú drvi-
nu (kamienky) a chlorid vápenatý (soľ).

Posypová drvina (kamienky) sa najčas-
tejšie využíva na vozovky a  pešie komu-
nikácie, kde je vysoká pravdepodobnosť 
opätovnej tvorby námrazy, a  na iných 
nebezpečných úsekoch, ako sú prudké 
klesania, zmeny smeru. Slúži na zdrsnenie 
povrchu. Na vozovky sa používa drvina so 
zrnitosťou 4/8 milimetra, na pešie komu-
nikácie so zrnitosťou 2/4 milimetra. Soľ 
sa ako roztok po zriedení vodou používa 
ako účinný rozmrazovací prostriedok pri 
tzv.  mokrej soli, najmä na komunikácie 
a plochy, kde nie je možné použitie agre-
sívnejších prostriedkov. Je veľmi účinný aj 
pri veľmi nízkych teplotách,“ uzavrel Škva-
rek.

 Lorant Paugsch

Zimná údržba trvala do konca marca

Pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok boli 
počas zimnej údržby k dispozícii 24 hodín denne. Pri jej za-
bezpečení niekedy vozidlá denne prejdú aj 120 kilometrov.

Technika určená na zimnú údržbu.
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Prvým z  prijatých opatrení je 
obmedzenie a regulácia vstupu pa-
cientov do nemocnice. Od 17. mar-
ca sú otvorené iba dva vstupy do 
nemocnice. Vchod z hlavnej budo-
vy je zabezpečený zamestnancom, 
ktorý bude pacientov usmerňovať 
a  vchod zo zadnej časti budovy 
bude určený pre posádky Rýchlej 
zdravotnej pomoci a Rýchlej lekár-
skej pomoci. Pri vstupe do areálu 
bude pacientom kontrolovaná 
telesná teplota, zároveň budú po-
vinní vyplniť dotazník, prostredníc-
tvom ktorého sa zisťuje cestovateľ-
ská anamnéza pacienta. Vzhľadom 
na závažnosť situácie a  ochrany 
nášho zdravotníckeho personálu 
nebude možné pacienta ošetriť bez 
vyplnenia dotazníka a  odmeranej 
teploty.

Zároveň žiadame všetkých 
pacientov, ktorí majú podozre-
nie alebo príznaky koronavírusu, 
aby bezodkladne volali na tele-
fónne číslo 0911 635 260, alebo 

0903 905 080, následne bude rie-
šené ďalšie smerovanie a  liečba 
pacienta.

Spoločnosť AGEL k  súčasnej 
situácii, spojenej s  výskytom toho-
to vírusu, pristupuje mimoriadne 
zodpovedne. Spoločnosť vykonáva 
všetky odporúčané kroky a usmer-
nenia Ministerstva zdravotníctva 
SR, Hlavného hygienika SR a Úradu 

verejného zdravotníctva. Priprave-
nosť 12 zdravotníckych zariadení 
je systémovo riadená predstaven-
stvom AGEL SK a  najmä medicín-
skym riaditeľom a vedúcimi lekármi 
východného a  západného klastra. 
Na dennej báze je riadená komuni-
kácia s jednotlivými zdravotnickými 
zariadeniami, analýza aktuálneho 
stavu, kontrola situácie v  jednotli-

vých zdravotníckych zariadeniach.
Prioritou je aktívne vyhľadá-

vanie pacientov s  možným po-
dozrením na infekčné ochorenia, 
v  jednotlivých nemocniciach boli 
zriadené izolačné miestnosti, na 
LCD monitoroch v  nemocniciach 
bol nasadený informačný videos-
pot pre pacientov o  základných 
preventívnych opatreniach ku ko-
ronavírusu.

Zároveň intenzívne chránime 
personál našich zdravotníckych za-
riadení, všetci boli poučení o  pre-
ventívnych opatreniach a  ochrane 
zdravia. Personál našich ZZ má pre-
ventívny zákaz zúčastňovať sa na 
poradách, zhromaždeniach a zasad-
nutiach väčšieho rozsahu aj v rámci 
svojich pracovísk, denne sa kontro-
luje stav a  nakladanie s  osobnými 
ochrannými pomôckami a  dezin-
fekciou. Samozrejmosťou je zvýše-
nie frekvencie dezinfikovania plôch 
a priestorov našich pracovísk.

Zdravotnícke zariadenia sie-
te AGEL nateraz disponujú pri-
meraným množstvom osobných 
ochranných pomôcok, a  to ako na 
oddeleniach, tak v  ambulanciách. 
Celkový stav zásob, ako aj aktuálny 
stav na jednotlivých pracoviskách 
je priebežne kontrolovaný, sleduje 
sa racionálne nakladanie s  týmito 
pomôckami. Vďaka tomu, že spo-
ločnosť AGEL má rozsiahlu sieť 
zdravotníckych zariadení, tieto si 
v prípade potreby vedia operatívne 
riešiť vzájomnú pomoc.

 Martina Pavliková, AGEL SK

Nemocnica v Kežmarku sprísňuje opatrenia
v súvislosti s koronavírusom

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny AGEL, pri-
jala potrebné kroky a  mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie 
a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť zamestnancov nemocnice, ako aj 
iných pacientov, a zabrániť tak prípadnému šíreniu koronavírusu COVID-19. 

Mesto sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok na rekon-
štrukciu chodníkov. Poslanci tak museli doplniť uznesenie prijaté 
v minulom roku.

Začiatkom marca sa kežmar-
skí mestskí poslanci stretli na pr-
vom mimoriadnom mestskom 
zastupiteľstve v tomto roku. Na 
začiatku ich čakalo doplnenie 
uznesenia prijatého v minulom 
roku o dva body. Mesto sa chce 
uchádzať o  nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške viac než 
milión eur, vďaka ktorému by 
zrekonštruovalo chodníky na 
uliciach Michalská, Huncovská, 

Hviezdoslavova, Dr.  Fischera, 
Nižná brána, Tehelňa, Baštová, 
Dr.  Alexandra, Vyšný mlyn, To-
várenská.

Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky, poskytovateľ 
nenávratného finančného prí-
spevku, požadovalo potvrdenie 
zastupiteľstva, že ciele projektu 
sú v  súlade s  platným Progra-
mom hospodárskeho a  sociál-
neho rozvoja mesta Kežmarok 

a  platným Územným plánom 
mesta Kežmarok a  potvrdenie 
zabezpečenia financovania ne-
oprávnených výdavkov, ktoré 
vzniknú v  priebehu realizácie 
projektu a budú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa projektu. Po 
diskusii oba body zastupiteľstvo 
schválilo dvanástimi hlasmi.

Druhý bod patril schvále-
niu podmienok pre vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom nebytových priesto-
rov v objekte zimného štadióna. 
V priestoroch by malo byť fitnes 
centrum, hokejový trenažér 
a  bistro. Diskusia, ktorá trvala 
viac než hodinu, priniesla iba 
jednu zmenu v návrhu, a to, že 
investícia súvisiaca s  korčuliar-
skym trenažérom musí byť mi-
nimálne 50-tisíc eur bez DPH. 
Hlasmi desiatich poslancov pre-
šiel aj tento návrh.

Kežmarskí poslanci by sa 
mali najbližšie stretnúť vo štvr-
tok 23. apríla na druhom riad-
nom mestskom zastupiteľstve 
v tomto roku.

 Lorant Paugsch

Mimoriadne zastupiteľstvo malo len dva body
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Myšlienku, ktorá pôvodne vznik-
la v Dánsku, na Slovensko priviedla 
zdravotná sestra Ľubomíra Škrab-
ková z  bratislavského kardiocen-
tra v  rámci projektu Chobotničky 
pre srdiečkové detičky a  zakrátko 
háčkované chobotničky začali po-
máhať chorým či predčasne naro-
deným novorodencom aj v  iných 
slovenských mestách.

Všetko sa to v  Kežmarku zača-
lo, keď pred pár rokmi bola Žaneta 
Vaverčáková chorá a  zachytila na 
facebooku výzvu, že je potrebné 
uháčkovať niekoľko vlnených cho-
botníc na nedonosenecké odde-
lenie v  Spišskej Novej Vsi, kde sa 
najviac využívajú. Deti na tomto 
oddelení sú skoro všetky v inkubá-
toroch. Neváhala a poslala približne 
dvadsať uháčkovaných chobot-
ničiek, čo aj na oddelení bolo pre 

mnohých raritou, keďže im chodili 
tak dve-tri. „Bola som zvyknutá 
háčkovať, tak pre mňa to nebol 
problém,“ spomína na začiatky Va-
verčáková.

Vtedy sa zrodil nápad zaviesť 

tieto nenápadné vlnené pomoc-
níčky aj do zariadení v  Kežmarku. 
Prvých päťdesiat kusov vzniklo vďa-
ka mnohým v jej okolí a putovali do 
Popradu, kde vrchnú sestru robila 
známa jej šéfky. Potom jej znovu 

napadli slová: „Veď ja som Kežmar-
čanka,“ a tak sa sto kusov zaniesla aj 
do kežmarskej Nemocnice Dr.  Voj-
techa Alexandra.

Ďalším krokom pri tvorbe týchto 
chobotničiek bolo práve otvorenie 
Klubovne priateľstva, kde sa počas 
svojich aktivít venujú aj háčkova-
niu. V  Domove sociálnych služieb 
bolo počas odovzdávania darov 
z  výzvy Koľko lásky sa zmestí do 
škatule od topánok venovaných 
zopár kusov týchto chobotničiek 
aj našim seniorom, ktorým vyčarili 
úsmev na tvári. „Nákup vĺn je drahý, 
preto sa teraz vymysleli zbierky na 
školách, no nechceli sme v žiadnom 
prípade od ľudí peniaze,“ dodáva 
Vaverčáková, ktorá v  tejto aktivite 
spolu s  mládežou v  našom meste 
chce pokračovať.

Výzva Klbko lásky pre priateľa 
prináša v  sebe hlboký odkaz pre 
ľudí nielen z  Kežmarku. Podstatou 
tejto výzvy je podporiť háčkovanie 
týchto chobotničiek. Nie finančným 
príspevkom, ale práve klbkom vlny, 
ktoré v  rukách mladých ľudí ožije 
v podobe skvelého pomocníka. Za-
pojiť sa do tejto výzvy môžete zakú-
pením vlny a následným darovaním 
v kežmarskej galantérii Grácia.

 Ondrej Miškovič

V Kežmarku sa dá pomôcť aj klbkom vlny

V hudobnej dielni Základnej 
umeleckej školy Antona Cígera sa 
stretávajú aj hendikepovaní žiaci, 
a  tak vznikajú nové priateľstvá 
medzi nimi, ale aj ich  rodičia si 
vedia v  ťažkých chvíľach pomôcť 
a  byť si navzájom oporou. „Je 
to pre naše deti veľkým príno-
som, že niečo dokážu spoločne 
vytvoriť. Povedia nám hudbou 
to, čo inak povedať nedokážu,“ 
skonštatovala jedna zo zúčastne-
ných mamičiek Anna Hycláková, 
ktorá so svojou dcérkou Sárkou 
navštevuje tieto stretnutia plné 
tónov už niekoľko rokov. Ďalšou 
pozitívnou vecou je, že táto hu-
dobná dielňa im dáva priestor 
na stretnutia, spoznania a  socia-
lizáciu. Okrem hudobnej dielne 
sa títo študenti venujú aj hre na 

klavíri a zapájajú sa aj do koncer-
tov. „Pre naše deti, ale i  pre nás 
je veľkou vecou prísť na pódium 
a  niečo ukázať všetkým, že aj 
oni to vedia a  sú plnohodnotný-
mi hudobníkmi,“ skonštatovala 
Hycláková a  s  úsmevom dodala, 

že jej dcéra si doma pospevuje od 
rána do večera, a tým jej robí veľ-
kú radosť. Repertoár, ktorý Sárka 
počúva, je od metalovej kapely 
AC DC po ľudovú hudbu od Kan-
dráčovcov.

„V  rámci organizácií, ktoré 

združujú detí s  takýmto hendi-
kepom, sa Sárke dostáva veľkého 
uznania a  je schopná vystúpiť aj 
pred veľkým publikom,“ vyzdvi-
hol nadanie svojej žiačky riaditeľ 
školy Ján Levocký. Deti počas tej-
to hodiny sa tešia z každého zvu-
ku a vďaka šikovnosti pedagogič-
ky Ivany Abtovej boli ich hodiny 
obohatené o rôzne hudobné ná-
stroje a  pomôcky. Riaditeľ nemá 
informáciu, či ešte niekto iný 
robí takéto aktivity s  hendikepo-
vanými v rámci základným ume-
leckých škôl. „Na tieto stretnutia 
chodí aj chlapec so špeciálnym 
vozíkom, ktorý si niekedy vyža-
duje obsluhu aj dvoch ľudí pre 
chýbajúci bezbariérový prístupu 
do školy. Mnohokrát sa stalo, že 
okoloidúci, keď videli našu snahu 
dostať tohto chlapca do budovy, 
nám sami pomáhali,“ spomenul 
Levocký. 

 Ondrej Miškovič

Hudba je univerzálny jazyk, ktorému porozumie každý

Prijali sme pozvanie riaditeľa Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku na Jar-
né muzicírovanie. Aj napriek svojmu hendikepu dokážu deti pod vedením pedagogičky Ivany 
Abtovej dať najavo všetky svoje emócie.

Klubovňa priateľstva v spolupráci s mestom Kežmarok sa rozhodla 
v našom meste podporiť výzvu, ktorá pomôže človeku bez rozdielu 
veku. Nápad, ktorý sa zrodil v Kežmarku, potrebuje však aj značnú 
podporu a je len na nás, ako sa k tomu postavíme.

V mesiaci marec putovalo do kežmarskej nemocnice 112 chobotničiek.
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Vernisáž otvorila riaditeľka 
galérie Carmen Kováčová, ktorá 
v  úvode predstavila najvýznam-
nejšie diela autorky. Do povedo-
mia sa dostala realizáciou veľko-
formátového diela vo foyer hotela 
Kempinski na Štrbskom Plese. Od-
vtedy prešla náročnou životnou 
aj umeleckou cestou. „Jemná 
a precízna drobnokresba a maľba 
doplnená abstrakciou a  zlátením 
prinášajú nezvyčajný vizuálny zá-
žitok. Z jej diel badať zdanlivú hra-
vosť a  bezstarostnosť, kombiná-
ciu zátišia a  figúr v  autentickom, 
ľahko rozoznateľnom čitateľnom 
rukopise,“ ozrejmila umeleckú 
stránku jej diel riaditeľka Kováčo-
vá, ktorá s  touto výstavou už pu-

tovala aj za hranicami Slovenska.
Počas vernisáže sa návštev-

níkom prostredníctvom videa 
prihovorila aj samotná autorka 

až z ďalekej Indie. Na otázku, ako 
vníma autorku riaditeľka galé-
rie, Kováčová odpovedala: „Milá, 
usmievavá, s potmehúdskou a ši-

balskou iskrou v oku. Obrazy July 
Haluzovej sú preto z  toho istého 
rodu ako sama autorka.“ Humor 
bolo badať na viacerých dielach 
autorky. Konzerva od sardiniek 
sa premení na vázu a  sardinky 
bezmocne ležiace na stole neza-
chráni ani papierová lodička. Po 
cykloch venujúcich sa faune a fló-
re vo všetkých podobách a podo-
benstvách objavuje nové územia 
maľby plné príbehov a  osudov. 
„Nedá sa inak, len konštatovať, 
že so zvedavosťou a radosťou bu-
dem čakať na ďalšie smerovanie, 
nové experimenty, ktoré nám July 
pripraví,“ vyjadrila nadšenie z diel 
Kováčová, ktorá týmito slovami 
vzdala Haluzovej poklonu za jej 
umelecký prejav, ktorý zaujal náv-
števníkov.

 Ondrej Miškovič

Hravé a bezstarostné diela July Haluzovej v Galérii u anjela

Terézia Vansová sa narodila do 
rodiny evanjelického farára Samu-
ela Medveckého vo Zvolenskej 
Slatine. Podobne ako jej súpút-
nička Podjavorinská, aj Vansová 
mala skromnejšie vzdelanie, ktoré 
si dopĺňala z vlastného záujmu sa-
moštúdiom. 

Okresné kolo Vansovej Lomnič-
ky sa konalo 25. februára v Mest-

skom kultúrnom stredisku. Zúčast-
neným sa prihovoril viceprimátor 
mesta Karol Gurka, ktorý priznal, 
že sa v mladosti tiež venoval pred-
nesu, a  zároveň vyzdvihol talent 
súťažiacich žien. Neodmysliteľnou 
súčasťou Vansovej Lomničky sú aj 
odborné poroty jednotlivých roč-
níkov festivalu, ktorých členmi sú 
nielen profesionálni umelci, ale aj 

ľudia z praxe, ktorí vedia posúdiť 
umelecké i odborné kvality súťa-
žiacich. Dôležitým pre porotu bol 
výber samotného diela, ale ne-
zabúda ani na ústny prejav, ktorý 
tvorí podstatu samotnej súťaže. 
„Recitátorka by mala mať hlavne 
lásku ku hovorenému slovu,“ vy-
stihla podstatu súťaže Eva Rafa-
jová, ktorá tento rok bola pred-

sedníčkou poroty. Do súťaže bolo 
prihlásených 19 recitátoriek, súťa-
žilo však iba 17, dve sa odhlásili pre 
chorobu.

Pravidlá súťaže požadovali 
striktné dodržanie časového limi-
tu. Pri jeho nedodržaní hrozilo re-
citátorke vylúčenie z  hodnotenia 
poroty. „Je dôležité pohrať sa so 
slovíčkami, aby divák bol zaujatý 
recitátorkiným prejavom,“ dopl-
nila Rafajová a  zároveň priznale, 
že Vansovej Lomnička je každým 
rokom iná, keďže sa ženy stále me-
nia.  Ondrej Miškovič

Vansovej Lomnička opäť spojila talentované
recitátorky kežmarského okresu

Návštevníkom sa predstavili Esencie farieb od July Haluzovej.

Súťažiaca v prednese na festivale Vansovej Lomnička v Kežmarku.

Únia žien Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zor-
ganizovala 53. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom 
Vansovej Lomnička. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenské-
ho ženského časopisu Dennica Terézie Vansovej.

V kežmarskej Galérii u anjela otvorili 31. januára výstavu July Haluzovej, ktorá nesie názov 
Esencie farieb. Návštevníci na nej mohli vidieť umeleckú tvorbu mladej výtvarníčky.

I. kategória
poézia: Martina Tomalová, próza: Diana Budzáková.
Čestné uznanie za poéziu si v tejto kategórií odniesla
Alexandra Špaková.
II. kategória
poézia: Monika Koscelníková, próza: Patrícia Demeterová.
IV. kategória
poézia: Božena Tomková, próza: Darina Cveková.

Víťazky okresnej súťaže
Vansovej Lomničky
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Vyrobiť sa im podarilo aj posmrtné lôžko 
kniežaťa v  životnej veľkosti. Vyrobené bolo 
v  mierke jedna k  jednej a  jeho autorom je 
študent odboru konzervátorstvo a reštaurá-
torstvo drevorezieb Martin Peký „Naša škola 
spolupracuje na tomto projekte s Archeolo-
gickým ústavom SAV Nitra a Podtatranským 
múzeom v  Poprade už od roku 2013. Naši 

študenti už vyrobili aj dve repliky posmrt-
ného lôžka, ale aj modely stolov z Kniežacej 
hrobky,” priblížila riaditeľka Školy umelecké-
ho priemyslu Marta Perignáthová.

Študentská tvorba sa dokonca stala sú-
časťou výstavy v  Podtatranskom múzeu. 
„Spolupráca so študentmi nás teší. Okrem 
lôžka vytvorili aj modely vnútornej a vonkaj-
šej komory hrobky, plus nástroje, ako sú lo-
paty, sekera a motyka, ktoré boli použité pri 
vykrádaní hrobky,“ doplnila riaditeľka Pod-
tatranského múzea Magdaléna Bekessová, 
ktorá zároveň dodala, že na projekte sa stále 
pracuje. Pribudnúť by mala replika már, svie-
tidla-kandelábra a stolčekov. Iniciatívu a od-
borný dohľad nad projektom prevzal Dr. Pie-
ta zo SAV Nitra. Archeologický ústav rovnako 
pomáha pri zabezpečovaní materiálu.

Hrobka germánskeho kniežaťa je z prelo-
mu 4. a 5. storočia po Kristovi. Najpôsobivej-
šími časťami súboru objavených pamiatok 
z objektu boli časti dreveného nábytku, kto-
ré sú skutočným unikátom.  Objavený bola 
v  Poprade pri stavbe priemyselného parku 
(2006). Radoslava Novotná

Kniežacia hrobka 
ožíva v rukách
študentov

Študenti Školy umeleckého priemys-
lu v Kežmarku zhotovujú repliky artefak-
tov vzácnej Kniežacej hrobky z Popradu. 
V rukách začínajúcich reštaurátorov tak 
vznikajú viaceré z drevených predmetov 
objaveného mobiliára.

Repliky artefaktov vzácnej Kniežacej 
hrobky z Popradu.

Z  dobových kroník vieme, že trasa pút-
nickej cesty k hrobu apoštola Jakuba do špa-
nielskeho mesta Compostela cez Spiš, Levo-
ču, Kežmarok, Bardejov, Košice tu existovala 
už v  stredoveku. Prvé záznamy o  existencii 
trasy pochádzajú z  roku 1340 a  od mesta 
Compostela je vzdialená približne 3 131 ki-
lometrov.

V roku 2013 bola oficiálne otvorená prvá 
Jakubská cesta na Slovensku, ktorá vedie 
z Košíc cez Spiš až do Compostely. Celá tra-
sa Jakubskej cesty je označená žltou šípkou 
a  informačnou tabuľou s  popisom miesta 
i myšlienkou na ďalší úsek cesty. Na Sloven-
sku rozlišujeme štyri trasy Jakubskej cesty, 
ktoré sú orientované podľa svetových strán. 
Východná trasa, ktorej súčasťou je aj Kežma-
rok, sa začína v  Košiciach a  končí v  Červe-
nom Kláštore.

Aj v  našom meste možno badať na in-
formačnej tabuli pri Novom evanjelickom 
kostole označenie Jakubskej cesty, ktorý 
tvorí jakubská mušľa – hrebenatka, symbol 
sprevádzajúci pútnika celou jeho cestou. 
V  Kežmarku bola Jakubská cesta otvorená 
14. novembra 2014. Požehnal ju vtedajší 
prešovský gréckokatolícky pomocný bis-
kup Milan Lach, ktorý pochádza z neďalekej 
obce Ľubica.

Doba, v  ktorej žijeme, ponúka mnoho 
spôsobov, ako sa dostať k  informáciám 
o  tejto ceste. Na viacerých stránkach sme 
však natrafili na dve nepresnosti práve 
z  časti cesty naším mestom. Prvou mylnou 
informáciou bolo, kde pútnici nájdu pečať 
do credentialu, pasu pútnika, do ktorého 
sa zaznačujú pečiatky z navštívených miest 
Jakubskej cesty. Internetové stránky nás 
odkazovali na turistickú informačnú kance-
láriu, kde nám však oznámili, že táto pečať 
sa nachádza na recepcii hotela Hviezdoslav, 
keďže je táto recepcia otvorená nonstop 

a  pútnik si tak môže v  ktorúkoľvek hodinu 
časť cesty nechať opečiatkovať do creden-
tialu. Druhou nepresnosťou bola samotná 
informácia o  pečati, na ktorej by sme pod-
ľa zistených informácií mali čakať starobylý 
Kežmarský hrad, no  namiesto toho na nej 
nachádzame renesančnú zvonicu pri rím-
skokatolíckej Bazilike sv.  Kríža. „Za posled-
ných desať rokov si pamätám možno piatich 
pútnikov,“ doplnil informácie Marek Kollár 
z Kežmarskej informačnej agentúry.

Mnohí pútnici sa riadia heslom: „Ak chceš 
spoznať Boha, choď do Jeruzalema. Ak chceš 
spoznať Cirkev, choď do Ríma. Ale ak chceš 
spoznať seba, choď do Santiaga de Com-
postela,“ a  možno i  preto sa táto sieť ciest 
stáva čoraz viac vyhľadávanejším spôsobom 
spoznávania krajiny a na mnohých miestach 
je postupne vyznačovaná i dopĺňaná infor-
mačnými systémami či  službami z  oblasti 
cestovného ruchu a  miestnej gastronómie. 
Potvrdenie o  absolvovaní Jakubskej cesty 
dostanete po tom, keď na nej prejdete 
100 kilometrov a dostanete odtlačky pečatí 
na miestach, ktoré počas nej navštívite.

 Ondrej Miškovič

Kežmarok súčasťou 
východnej trasy Jakubskej cesty

Pečať Jakubskej cesty mesta Kežmarok.

 Východná trasa Jakubskej cesty: Košice-Čermeľ, Jahodná, Vyšný Klátov, Pred-
né holisko – chata Lajoška, Kojšovská hoľa – chata Erika, Gelnica – židovský cintorín, 
Gelnica – hrad Thurzov, Thurzov – kaplnka, Krompachy-Plejsy, Spišský hrad, Levoča, 
Kežmarok, Podolínec, Vyšné Ružbachy, Litmanová, Červený Kláštor. 

Popularita pútnických ciest v Európe, a predovšetkým Jakub-
skej cesty stále rastie. Cesta putovania napĺňa očakávania mo-
derného človeka po stretnutí s tradíciami, spiritualitou a his-
tóriou miest Európy, v kombinácii s cestovaním, poznávaním 
a celkovým zážitkom vybočenia z bežného životného štýlu.
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Do takéhoto typu zberných 
kontajnerov sa zbiera iba ob-
lečenie vhodné na ďalšie pou-
žitie, teda čisté, nepoškodené 
a  použiteľné pánske, dámske, 
ale i  detské, opasky, kabelky, 
topánky a bytový textil. Zberný 
kontajner na šatstvo nie je urče-
ný pre textilný odpad nevhodný 
na ďalšie použitie, ak je zne-
hodnotený, poškodený, špinavý 
a  nepoužiteľný. V  tom prípade 
sa odporúča jeho vyhodenie do 
nádoby určenej na komunálny 
odpad.

Kežmarok je do projektu eko-
logickej charity taktiež zapojený 
a  nachádza sa tu 15 zberných 
kontajnerov na šatstvo. „V zber-
ných kontajneroch sme za rok 
2018 nazbierali 26 ton šatstva 
a  v  minulom roku 2019 dokon-

ca až 29,74 ton,“ uviedol Roman 
Huťa z  oddelenia územného 
plánu, životného prostredia 
a  stavebného poriadku Mest-

ského úradu v Kežmarku. Odvoz 
textilu vykonáva zmluvná firma, 
ktorá následne zabezpečuje aj 
jeho pretriedenie a  recykláciu 

nevyhovujúcich kusov obleče-
nia.

Opakované podnety obča-
nov, súvisiace s  kontajnermi na 
zber šatstva, sa týkali hlavne 
vandalov, ktorí tieto nádoby po-
maľovali nápismi, prípadne sa 
pokúšali otvoriť zadnú časť kon-
tajnera, alebo sa prednou čas-
ťou dostať do vnútra. Mestská 
polícia v  meste eviduje zopár 
takýchto pokusov odcudzenia 
zozbieraného šatstva. Tí, ktorí sa 
o  to pokúsili, vo väčšine prípa-
dov skončili až v rukách štátnej 
polície. Zároveň polícia vyzýva 
občanov, ak by zbadali pri tých-
to smetných nádobách aktivitu 
spojenú s  poškodzovaním cu-
dzej veci, aby ju bezodkladne 
nahlásili. Známy je aj prípad 
úmrtia v  takomto type zberné-
ho kontajnera, ktorú si spôso-
bil mladík v  Čachticiach. Smrť 
nastala po tom, ako si chcel 
z  miestneho zberného kontaj-
nera ukoristiť nejaké obleče-
nie a  pravdepodobne ho chcel 
speňažiť. „Dvadsaťjedenročný 
muž bol zaseknutý v  mecha-
nizme kontajnera určeného na 
textil,“ opísal hovorca Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Trenčíne Pavol Kudlička.

 Ondrej Miškovič

Ekologická charita v našom meste

Po celom Slovensku je rozmiestnených viacero kontajnerov určených 
na zber oblečenia a rôznych textilných materiálov. Ekologickým riešením 
pre domácnosť, ale i  mesto je umiestňovanie nepotrebného oblečenia 
práve do takýchto nádob. Časť pretriedeného oblečenia putuje ľudom 
v núdzi prostredníctvom partnerských charitatívnych organizácií.

Zberná nádoba na ulici Martina Lányiho v Kežmarku.

Zodpovednosť za environ-
mentálnu záťaž v  kežmarských 
kasárňach prevzalo ministerstvo 
životného prostredia rozhodnu-
tím vlády Slovenskej republiky 
v roku 2017. „Od tohto momentu 
ministerstvo intenzívne pracuje 
na krokoch, ktorých cieľom je bez 
zbytočných prieťahov začať čím 
skôr so sanáciou tejto starej envi-
ronmentálnej záťaže. Ministerstvo 
životného prostredia vypracovalo 
plán prác na jej odstránenie, pri-
čom v októbri 2018 bol schválený 
okresným úradom v  sídle kraja 
v Prešove. V súčasnosti prebiehajú 

jednotlivé kroky vedúce k sanácii 
lokality,“ uviedol hovorca minis-
terstva Tomáš Ferenčák.

Verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa prác bolo ukončené a  bola 
podpísaná zmluva o  dielo.  Cena 
za dielo je 1 621 982,56 eur vráta-
ne DPH s s účinnosťou zmluvy od 
19. decembra 2019, pričom všetky 
náklady budú financované v rám-
ci aktuálneho operačného progra-
mu Kvalita životného prostredia.

„V súčasnosti ešte prebieha ve-
rejné obstarávanie na zhotoviteľa 
odborného geologického dohľa-
du pri sanácii environmentálnej 

záťaže a  predpokladá sa so zača-
tím prípravných prác v najbližších 
mesiacoch,“ dodal Ferenčák.

Ako spresnil, projekt sanácie 
pozostáva z  niekoľkých fáz. Za-
čne sa podrobným geologickým 
prieskumom, ktorý overí a  určí 
rozsah znečistenia. Nasledovať 
budú prípravné práce, teda zria-
denie staveniska, dočasných 
spevnených plôch na dočasné 
zhromaždenie odpadu či zeminy.

Sanačné práce budú pozostá-
vať predovšetkým z  odstránenia 
hlavného zdroja znečistenia, kto-
rým je rozvodné potrubie, nasle-

dovať bude asanácia plynovej 
kotolne, preprava a zneškodnenie 
kontaminovaného stavebného 
odpadu, vyťaženie kontaminova-
ných zemín, preprava kontamino-
vanej zeminy na biodegradačnú 
plochu a podobne.

Po ukončení sanačných prác 
bude vypracovaná záverečná 
správa zo sanácie a  posanačná 
analýza rizika, ktorá je dôležitá na 
monitorovanie lokality po ukon-
čení sanácie.

Prvé znečistenie rieky Poprad 
ľahkým vykurovacím olejom bolo 
zaznamenané už v  roku 2014. 
Mazutom sa voľakedy vykurovali 
bývalé kežmarské kasárne. Dve 
tritisíclitrové cisterny vrátane po-
trubia ostali v zemi.

 Lorant Paugsch

S likvidáciou envirozáťaže v kasárňach začnú 
v najbližších mesiacoch

Verejné obstarávanie na dodávateľa bolo ukončené a zmluva nado-
budla účinnosť 19. decembra minulého roka. 
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Túto tradíciu založil v roku 1900 významný uhorský zoológ 
a priekopník ochrany prírody na Slovensku, rodák z Brezna 
Otto Herman. Keďže sa intenzívne venoval aj ornitológii, 
symbolicky si zvolil 1. apríl, teda obdobie, v ktorom prilieta 
najviac sťahovavých vtákov a ktoré aj s našimi stálymi druh-
mi začínajú hniezdiť.

V roku 2018 sa naša krajina priradila k štá-
tom vnímajúcim zvieratá ako cítiace bytosti 
prijatím zákona, ktorý zľudovel pod názvom 
Zviera nie je vec. Mestá a obce tak intenzív-
nejšie začali riešiť túlavých psov, ale i mačky 
na svojich územiach. Problém ferálnych ma-
čiek je možné riešiť viacerými spôsobmi.

Ferálne mačky tu neboli odjakživa. Ľudia 
ich prinútili prispôsobiť sa túlavému životu 
a  mnohokrát živoreniu v  okolí panelákov. 
Odborníci neodporúčajú tieto mačky od-
sudzovať, ani ich z  nášho okolia vyháňať. 
Robia pre svoje okolie užitočnú prácu. Zba-
vujú prostredie, v  ktorom žijú, hlodavcov 
a sú prirodzenými sanitármi. Aby však svo-
ju úlohu mohli plniť čo najlepšie, musia to 
byť jedince zdravé, schopné vysporiadať 
sa s množstvom myší a potkanov. „Vysilená 
mačka, ktorá počas roka bude mať dva-tri 
vrhy, nebude môcť plniť svoju úlohu. Ani 
kocúr, doráňaný v  súboji s  iným kocúrom 
v  bitke o  teritórium a  iné mačky veľa toho 

neuloví,“ priblížila Kežmarčanka Jana, ktorá 
tento podnet otvorila na Odkaze pre staros-
tu a v našom meste sa venuje osvete v prob-
lematike ferálnych mačiek.

Niektorí ľudia riešia situáciu s  nechce-
nými mačatami zbavením sa zodpoved-
nosti a jej prenesením na plecia iných tým, 
že ich niekde pohodia. Jedným z riešení je 
odchyt túlavých mačiek, ktorý realizujeme 
aj v našom meste v spolupráci s miestnym 
útulkom. Nezabúda sa však ani na uhynu-
té jedince. „Zrazené alebo uhynuté mač-
ky, ale i  psov sme ako jedno z  mála miest 
riešili odvozom so zmluvnou firmou zo Ži-
liny, ktorá zabezpečovala aj ich následnú 
likvidáciu,“ priblížil prax Roman Huťa z od-
delenia územného plánu, životného pros-
tredia a stavebného poriadku. Podľa Jany, 
autorky podnetu na Odkaze pre starostu, 
odchytávať ferálne mačky a  umiestňovať 
ich inde nie je dobrým riešením. „Ich miesto 
by vzápätí obsadili iné, ďalšie nekastrované 

mačky privádzajúce na svet malé mačatá, 
ohrozené chorobami aj necitlivými ľuďmi,“ 
ozrejmila Jana príkladom z  praxe. Mačka 
môže mať do roka až tri, v  ideálnych pod-
mienkach i štyri vrhy a môže čakať mladé už 
aj ako polročná.

Humánne riešenie, riešenie hodné mo-
derne zmýšľajúceho človeka, ohľaduplné-
ho voči životnému prostrediu, ale i  oso-
bám sa v  ňom pohybujúcich, je kastrácia. 
„Je bezpečná, bezbolestná a  zodpovedná 
k  zvieratku aj vášmu okoliu. Zabráni rode-
niu mláďat, ktoré nemajú šancu na dôstojný 
život, odbremení preplnené útulky a  tak-
tiež eliminuje túlanie a agresívne správanie 
kocúrov a  psov a  falošnú graviditu sučiek. 
Kastrácia je prevenciou mnohých ochorení, 
vrátane nádorov reprodukčných orgánov 
a  mliečnych žliaz,“ potvrdila nám Sloboda 
zvierat. Výsledkom podľa aktivistky Jany 
budú zdravé mačky, ktoré nebudú rodiť 
každoročne mnoho ďalších malých mača-
cích bezdomovcov.

Prichádzajúca jar v  sebe prináša pre-
búdzanie prírody, preto uvažovanie nad 
kastráciou svojho túlavého domáceho mi-
láčika môže byť prvým krokom k  zníženiu 
počtu ferálnych mačiek v meste. Zamedziť 
neplánované a  nežiaduce rozmnožovanie 
svojho zvieraťa prikazuje každému majite-
ľovi zákon o veterinárnej starostlivosti.

 Ondrej Miškovič

Pouličné mačky a ako s nimi spolunažívať

Na uliciach nielen nášho mesta stretávame okrem domácich 
mačiek i mačky, ktoré sa narodili na ulici, alebo tam preži-
li značnú časť svojej existencie. Ulica je ich domovom, sú 
plaché a len málokedy vedia žiť spolu s človekom. Sú to ferál-
ne mačky, tzn. potomkovia domácich mačiek, ktoré kedysi 
vyhodil človek, a naučili sa žiť na vlastnú päsť.

Toto môžeme teraz pozorovať aj v  na-
šom meste  – blízkosť lesa a  tokov Poprad 
a Ľubica spolu s mestskými enklávami ze-
lene, parkmi a záhradami ešte stále vytvá-
rajú vhodné prostredie pre mnohé druhy. 
Viacročným pozorovaním sme zistili 77 
druhov vtákov. Z toho 51 v meste aj hniez-
di a 26 len preletuje alebo sa vyskytuje iba 
počas zimy.

Z  hniezdiacich je určite najznámejší 
(okrem vrabcov, hrdličiek, sýkoriek) a  naj-

nápadnejší bocian biely. Na Spiši sú len 
dve či tri mestá alebo obce, kde hniezdia 
dokonca až tri páry bocianov – u nás sú to 
hniezda na uliciach Sihoť, Baštová a  Nad 
traťou.

Treba pripomenúť, že všetky druhy voľ-
ne žijúcich vtákov sú zákonom chránené 
(okrem mestských holubov) a  je veľa spô-
sobov, ako im aj pre ich užitočnosť môžeme 
pomáhať  – zimné prikrmovanie, inštalácia 
vtáčích búdok, napájadlá v  horúcom lete, 

zachovanie krovinnej a  stromovej zelene. 
Je to dôležité aj preto, že početnosť via-
cerých druhov vtákov  – napríklad aj vrab-
cov – v poslednej dobe rapídne klesá.

 RNDr. Ladislav Spalek

1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva
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mozaika

Ján Skupin sa narodil 28. apríla 1932 
v Mlynčekoch. Jeho rodina sa neskôr presťa-
hovala do Kežmarku, kde navštevoval zák-
ladnú školu. Neskôr jeho kroky smerovali na 
pedagogické gymnázium, z  ktorého sa mu 
podarilo dostať na Vysokú školu poľnohos-
podársku v Nitre.

Svoju manželku Vieru spoznal na mládež-
níckych akciách v Kežmarku a spolu prežili aj 
študentské časy počas vysokej školy, na kon-
ci ktorej mali civilný sobáš v  Nitre a  cirkev-
ný v  Kežmarku. Rodina sa čoskoro rozrástla 
o dve dcéry.

Počas komunizmu ho čakala umiesten-
ka, ktorá mu určila jeho pracovné zaradenie. 
Jeho prvým pracoviskom bola STS Kežmarok, 
neskôr pracoval na ÚVSH v Poprade, na Štát-
nom majetku v Kežmarku a pred revolúciou 
pracoval ako vedúci šľachtiteľskej stanice vo 
Veľkej Lomnici. V  roku 1990 bol zvolený za 
primátora mesta Kežmarok.

Porevolučné roky neboli pre nového pri-
mátora ľahkým obdobím. V ľuďoch ešte stále 
vládla neistota pracovať na mestskom úrade 
počas nového režimu. Vyskladanie personá-
lu mestského úradu tak ostávalo len na jeho 
pleciach a často sa stretával s odmietnutím, 
no napriek tomu sa všemožne snažil vytvoriť 
fungujúci mestský úrad s kvalifikovaným per-

sonálom. Pomocnú ruku mu v  tej dobe po-
dal Ladislav Melikant, ktorý bol prednostom 
Obvodného úradu v  Kežmarku a  dlhé roky 
pracoval aj na mestskom národnom výbore. 
Prvým porevolučným prednostom mestské-
ho úradu, ktorého si vybral sám Ján Skupin, 
bol Jaroslav Švirloch.

Ján Skupin na poste primátora pomohol 
technicky zabezpečiť cirkevnú školu. Spo-
luzakladal v roku 1994 aj dnešnú Školu ume-

leckého priemyslu v  Kežmarku, ktorá vtedy 
ešte niesla názov Stredisko praktického vy-
učovania umeleckých remesiel. S  Petrom 
Bonkom z  Poľska zakladal Euroregión Tatry. 
V  tom čase sa dostal do konfliktu z  vládou, 
ktorá bola stále veľmi skeptická v  oblasti 
cez-hraničnej spolupráce. Pevnú ruku primá-
tora pocítili občania hlavne pri zriaďovaní pe-
šej zóny, keď podnikatelia začali organizovať 
protestné akcie, napriek tomu sa však nedal 
odradiť. Okrem iných aktivít spolupracoval aj 
s Úniou miest, ktorá zabezpečovala stretnu-
tie primátorov okolitých miest, vďaka čomu 
si mohli vymieňať skúsenosti. Spoločne 
s Norou Baráthovou položil základy festivalu 
EĽRO v našom meste. V roku 1992 počas jeho 
druhého ročníka privítal účastníkov slovami: 
„Buďte nám vítaní všetci, ktorí prichádzate 
v dobrom,“ ktoré sa mnohým vryli do pamäti.

Po svojom odchode z primátorského po-
stu bol jedno volebné obdobie ešte poslan-
com mestského zastupiteľstva. V  rámci Eu-
roregiónu Tatry sa mu podarilo vystavovať aj 
svoje maliarske a rezbárske práce, v ktorých 
by sme našli prvky tvorby Martina Benku.

Šport bol preňho veľkým oddychom, a tak 
až do svojich šesťdesiatich rokov aktívne hrá-
val basketbal. Zimný štadión, ktorý pomohol 
vybudovať, bol už vtedy pre mesto pýchou 
a bolo mu ľúto, keď neskôr chátral. Nedávne 
znovuobnovenie štadióna ho na sklonku ži-
vota veľmi potešilo.

Ťažkou ranou preňho bola smrť manželky 
Viery, čo poznačilo jeho zdravotný stav po fy-
zickej aj psychickej stránke. Záľubu v ťažkých 
chvíľach našiel v prácach na záhrade, kde ak-
tívne oddychoval. Zomrel 19. januára 2020 
v  Hospici sv.  Alžbety v  prítomnosti svojich 
dcér a na jeho pohrebe sa zúčastnilo mnoho 
Kežmarčanov, ktorým ostane navždy v  pa-
mäti ako prvý porevolučný primátor mesta.

 Ondrej Miškovič

Ján Skupin, primátor v dobe neistoty

Začiatkom roka obyvateľov mesta zasiahla smutná správa o smr-
ti Jána Skupina, prvého porevolučného primátora Kežmarku. 
Mesto riadil od roku 1991 do roku 1995 a počas tohto obdobia 
plného neistoty mal ťažkú úlohu, keď musel vytvoriť základy pre 
chod mestského úradu v novom politickom režime krajiny. 

Ján Skupin, primátor mesta Kežmarok v ro-
koch 1991 až 1995.

Obyvatelia členských štátov, ktoré sa roz-
hodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát 
posunúť ručičky hodiniek v poslednú marco-
vú nedeľu budúceho roku. V krajinách, ktoré 
si chcú ponechať štandardný, zimný, čas, by 
sa mali naposledy prestavovať hodiny v po-
slednú októbrovú nedeľu roku 2021. Vyplýva 
to z  textu smernice, ktorý poslanci schválili 
pomerom hlasov 410 za, 192 proti a  51 sa 

zdržalo hlasovania. Parlament tak podporil 
návrh z  dielne Európskej komisie, samotné 
ukončenie sezónnych zmien času však posu-
nul z roku 2019 na rok 2021.

Poslanci požadujú, aby Európska komi-
sia v  snahe zabrániť narušeniu fungovania 
jednotného trhu koordinovala rozhodnutia 
členských štátov o úprave ich času. Pokiaľ by 
plánované úpravy času v  jednotlivých kraji-

nách Únie mohli významne a  trvalo brániť 
riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, Ko-
misia by podľa poslancov mala mať právo 
navrhnúť odklad účinnosti smernice o maxi-
málne 12 mesiacov.

Parlament v  nadväznosti na občianske 
iniciatívy vyzval vo februári 2018 Európsku 
komisiu, aby zvážila zmenu smernice upra-
vujúcej striedanie letného a  zimného času. 
Komisia zorganizovala verejnú konzultáciu, 
v rámci ktorej jej bolo doručených 4,6 milió-
na reakcií, pričom 84 percent z nich podpori-
lo ukončenie sezónnych zmien času.

 Lorant Paugsch, TS EP

Europarlament podporil ukončenie striedania
letného a zimného času

Poslanci Európskeho parlamentu schválili legislatívny návrh, 
ktorý by mal od roku 2021 ukončiť prax sezónnych zmien času.
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4/2020 veľká noc

Veľkonočné sviatky v Kežmarku

Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok a pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s vý-
znamným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. Oslovili sme 
duchovných správcov najväčších kresťanských cirkví v Kežmarku a požiadali sme ich o krátke 
duchovné slovo pre našich čitateľov.

Ako sa v uplynulých týždňoch a mesiacoch 
šíril po svete koronavírus, tak sa cez masmédiá 
šírili informácie o počte nakazených, a tiež aj 
o počte zomrelých na tento vírus. Mnohí ľudia 
si zvlášť začali uvedomovať hodnotu zdra-
via a  života. Pavol Strauss, lekár a  spisovateľ, 
v knihe Úsmev nad úsmevom píše: „Zmyslom 
choroby je zdravie. Zmyslom zdravia je tvorivá 
práca. Zmyslom práce je život. Zmyslom živo-
ta môže byť iba niečo, čo presahuje trvanie.“

Blížiace sa veľkonočné sviatky sú príleži-
tosťou pozrieť sa na život z  pohľadu večnos-
ti. O  mnohých ľuďoch v  dnešnej dobe by sa 
mohlo povedať: I bez života by sa boli zaobišli, 
keby sa tak dalo žiť. Všeličo iné totiž považujú 
za prepotrebné, len život nie. Ježiš, ktorý seba 
nazval Cestou, Pravdou i Životom, nám prichá-
dza v ústrety s ponukou plnosti života: „Ja som 
prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ 
(Jn 10, 10)

Radostný čas Veľkej noci prichádza po 

smutnom čase pôstu. Láska a  kríž sú dva 
medzi sebou spojené póly, medzi ktorými 
sú všetky ostatné hodnoty. V  tomto zmysle 
aj choroba sa môže stať veľkým dobrodením 
ľudstva – elixírom dobroty. Bolesť je jedna zo 
záhad ľudského bytia. Boží Syn nám ukazuje, 
ako sa dá bolesť zužitkovať. Kto trpí, môže lep-
šie pochopiť iných. Kristov kríž sa stáva zdro-
jom útechy pre každého trpiaceho človeka. 
Kristova obeta sa stala vystupňovaním života 
na Zemi, akýmsi finále, ktorého zavŕšením 
bolo vzkriesenie k novému životu, lepšie: k pl-
nosti života. Komu smrť nezacloní radosť, je na 
ceste života.

Ak vierou prijímame Ježiša, už teraz sme 
prešli zo smrti do života: „My vieme, že sme 
prešli zo smrti do života, lebo milujeme bra-
tov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.“ (1 Jn 3, 14)

Ak nejde o  život, nejde o  nič. Ale keďže 
nám ide o život, usilujme sa zmýšľať tak, ho-
voriť tak a konať tak, aby sme vierou mali več-

ný život v  Ježišovom mene a  už teraz to po-
tvrdzovali skutkami lásky. Všetkým čitateľom 
Kežmarských novín želám radostné veľkonoč-
né sviatky!

 Ján Kuboš, rímskokatolícky 
 farár – dekan v Kežmarku

Každá mimoriadna situácia, ktorá sa deje 
v spoločnosti, ale i v živote jednotlivca, bola, 
je a  vždy bude Božím volaním k  pokániu 
a k sebareflexii človeka. No zároveň takéto 
situácie sú aj pozvaním k novému, lepšiemu 
životu, ktorý sa netočí len okolo nás samých, 
ale jasne vidí potreby svojho blížneho a do-
konca vidí aj za hranice smrti – vidí do več-
nosti, do kráľovstva Božieho, kde vládne 
dokonalá harmónia, ktorú máme v  Božej 

láske uskutočňovať medzi sebou navzájom. 
Situácia, v ktorej sa nachádzame počas toh-
toročných veľkonočných sviatkov, je teda aj 
pre nás akýmsi Božím volaním, aby sme sa 
otvorili pôsobeniu Božieho slova a  zmenili 
svoj život, svoje priority a hodnoty, ak sme 
ich doposiaľ stavali na piesku a mali zatem-
nené oči, uši a predovšetkým srdce pre Boží 
hlas.

Veľká noc nám dáva nádej na nový život. 

Kristus vstal z  mŕtvych. Porazil smrť, ktorá 
v živote človeka vyvoláva strach a vedie ho 
neraz do zúfalstva. Kristus žije a my môže-
me žiť spolu s Ním, a to nás napĺňa istotou 
a  radosťou i  napriek mnohým obavám, 
ktoré krúžia nad nami. On sám nám hovo-
rí: „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť (Ján 

Veľká Noc – sviatok dávajúci zmysel našej viere

Slovo, ktoré mení strach na nádej,
radosť a istotu večného života

Poznáme vyjadrenie: Ak nejde o život, nejde o nič. Veľkonočné sviatky sú pre 
nás príležitosťou uvažovať o tajomstve života. 

Celé pôstne obdobie, vrcholiace vo veľkonočných sviatkoch, prežívame tento rok vo 
zvláštnej atmosfére napätia a určitého strachu, ktorý je spôsobený šírením sa korona-
vírusu, spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19. Odrazu si uvedomujeme, akí 
sme krehkí a slabí, ako nie sme pánmi stvorenstva a ani svojho vlastného života. Cítime 
blízkosť nebezpečenstva smrti a jej zákernosť, ktorá sa celkom reálne môže týkať aj nás, 
pretože nikto z nás nemusí ani len tušiť, ako môže s týmto vírusom prísť do kontaktu.
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veľká noc

V tejto džungli správ človek skôr stráca 
orientáciu komu teda uveriť a komu nie, 
aby mohol z toho vyvodiť aj pre seba ná-
ležité dôsledky, aby si urobil vlastný názor, 
aby to viedlo k správnym rozhodnutiam a 
potom k správnemu životu a správnemu 
cieľu. A zo skúseností ešte vieme, koľko 
správ sa musí dementovať, lebo sa zistí, že 
boli falošné, nepravdivé alebo zavádzajú-
ce. 

Ale existuje už viac ako dvetisíc rokov 
jedna správa z „Božej agentúry“, ktorá je 
absolútne pravdivá, stále aktuálna a ne-
smierne radostná, po ktorej ľudia túžili a 
ktorá pre každého človeka na tomto svete 
prináša spásu. Je to správa, ktorá od prázd-
neho Kristovho hrobu prostredníctvom 
vtedajšej „ženskej spravodajskej služby“ 
prišla až k nám: „Vstal z mŕtvych, niet ho 
tu!“ 

Otázka vzkriesenia je kardinálnou otáz-

kou pre každého človeka. Apoštol Pavol 
hovorí: Ak Kristus nevstal, potom je márna 
naša viera, potom je márne i naše kázanie 
a všetko je márne a my by sme boli tie 
najúbohejšie stvorenia. Ale keďže Kristus 
vstal z mŕtvych, potom všetko dostáva 
nový rozmer, všetko dostáva pravý zmy-
sel, potom je radostné žiť, ale aj radostné 
trpieť, lebo všetko vedie do jediného cieľa, 
do milujúceho Božieho náručia, ktoré je 
pre nás pripravené od večnosti. 

Ľudské mudrlantstvo, aké za Ježišových 
čias malo svoj vrchol v gréckej filozofii a 
ktoré u Židov bolo reprezentované triedou 
saducejov, má až podnes svojich stúpen-
cov. Svätý Pavol nepochodil u múdrych 
Aténčanov na Areopágu len preto, že im 
zvestoval Kristov kríž a Kristovo zmŕtvych-
vstanie. Pre nich to bolo bláznovstvom. 
Ostali v márnosti ľudskej múdrosti.

My máme na výber. Buď zostaneme len 

v ľudskom mudrovaní, alebo v istote viery 
vo vzkrieseného Krista. Rozhodnutie ostá-
va na nás. Máme totiž k dispozícii správu, 
ktorú „Božia agentúra“ nikdy nebude de-
mentovať, lebo tá vysiela len pravdivé 
a potvrdené správy, ktoré dávajú jasnú 
orientáciu pre náš život. A tou správou je 
– Kristus vstal z mŕtvych.

 Marián Sterančák, gréckokatolícky 
 farár farnosti Ľubica – Kežmarok

Christós Voskrése!
V dnešnej dobe vnímame ako spravodajské agentúry denne doslova chrlia tisíce 

správ a informácií, ktoré sa pri dnešnej technike prostredníctvom všetkých médií – 
rádio, televíziu, tlač, telefón, internet – a nakoniec aj ústnym podaním ľudí navzájom 
dostávajú o niekoľko minút do celého sveta. Jedna nasleduje za druhou, jedna vy-
vracia druhú, jedna zaniká do zabudnutia, druhá prichádza a vzrušuje na chvíľu svet, 
jedna je veselá, druhá smutná, jedna má v sebe kus pravdy, iná je plná lži. 

14,19).“ Hoci naše myslenie a náš pohľad sa 
v tomto čase podobá mysleniu izraelského 
národa, ktorý sa nachádzal v babylonskom 
zajatí a o sebe povedal: „Suché sú naše kos-
ti a  zhynula naša nádej; sme stratení (Ez 
37,11)“, to, čo dáva suchým kostiam nádej 
a zmysel nového života, je Božie slovo, slo-
vo živého Boha, slovo, ktorým bol stvorený 
tento svet, slovo, ktoré dáva veci do pohy-
bu. Ono je tou oživujúcou mocou a  silou. 

Preto prorok Ezechiel izraelskému národu 
hovorí: „Suché kosti, čujte slovo Hospodino-
vo (Ez 37,4)!“ A ako čítame ďalej, suché kosti 
sa odrazu prebrali k novému životu. To, čo 
bolo mŕtve a  bez nádeje na nový život, to 
teraz žije.

A tak aj my čujme slovo živého Boha, kto-
ré nám dáva nádej, radosť a istotu večného 
života. Čujme slovo živého Boha, ako ho po-
čuli ženy pri prázdnom hrobe: „Nebojte sa! 

Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižo-
vaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa miesto, kde 
Ho boli položili (Mk 16,6).“ Vierou prijmime 
slovo vzkrieseného Krista, ktorý sám o sebe 
povedal: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí 
vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel a nik neu-
mrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš 
tomu (J 11,25.26)?“

 Roman Porubän, evanjelický farár
 v Kežmarku

KTV zareagovala na mimoriadnu situáciu 
a  zákaz verejných bohoslužieb zaradením 
priamych prenosov do vysielania. „Omše 
z Baziliky sv. Kríža vysielame v priamom pre-
nose o 18. hodine a v nedele o 10. hodine. 
V  piatky vysielame Krížovú cestu o  16.30 
hod. Situácia sa mení takmer každý deň, 
budeme na ňu reagovať aj my a informovať 
o  nich informovať vo vysielaní Kežmarskej 
televízie či na webovej a facebookovej strán-
ke mesta,“ uviedol Vojtičko.

Ako dodal, štáb KTV sa pripravuje aj na 
prenos a  vysielanie veľkonočných obradov, 
avšak zatiaľ nevie ani ich termíny či okolnosti 
prípravy a natáčania. Čo bude po Veľkej noci, 
to sa uvidí.

Aj keď sú priame prenosy z baziliky, Voj-
tičko nezabúda ani na evanjelikov a grécko-
katolíkov. „Samozrejme, oslovili sme ich. Žiaľ, 
situáciu nám komplikujú technické záleži-
tosti, preto nemôžeme robiť priame prenosy 
z  iných kostolov. Veľmi nás to mrzí. Zástup-

com týchto cirkví sme však dali možnosť 
prihovoriť sa našim divákom a veriacim. Mo-
mentálne vyrábame evanjelické bohosluž-
by, jedna z nich bude najbližšie vo vysielaní 
v nedeľu, 5. apríla,“ dodal riaditeľ KTV.

Diváci si môžu pozrieť omše na Kežmar-
skej televízii vďaka televíznemu signálu, 
ktorý pokrýva štyri okresy, vrátane toho 
kežmarského, taktiež na 44. kanáli DVB-T, na 
Magiu, na internetovej stránke kukni.sk a na 
stránke fara-kezmarok.sk.

„Chceli sme dať Kežmarčanom a veriacim 
najavo, že sme s nimi, chceli sme zareagovať, 
čo si myslím, že sa aj podarilo,“ uzavrel Vojtič-
ko. Lorant Paugsch

Omše a bohoslužby nájdete na Kežmarskej televízii
Vďaka pozitívnym ohlasom ľudí riaditeľ Kežmarskej televízie (KTV) vie, že pria-

me prenosy sledovali aj diváci z  iných obcí či a okresov. „Ak nerátam TV Lux, tak 
približne dva týždne sme prinášali omše iba my,“ povedal riaditeľ KTV Oto Vojtičko.
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Takto začali vznikať dobrovoľné 
hasičské zbory. Za najstarší dobro-
voľný hasičský zbor na území Slo-
venska sa považuje prešovský, kto-
rý mal vzniknúť roku 1847. Lenže 
o  prvenstvo sa bije aj bratislavský 
zbor s  rokom vzniku 1867. V  tomto 
prípade má však čo do toho hovoriť 
aj Kežmarok. Možno prešovský zbor 
nepredbehne, ale bratislavský určite 
preskočí.

Pri najlepšej vôli nevieme zistiť 
presný dátum vzniku kežmarského 
dobrovoľného hasičského zboru. Ho-
vorí sa o roku 1862, ale… Za zmätky 
a  neistoty môže revolúcia v  rokoch 
1848/1849, ktorá definitívne odstrá-
nila feudalizmus napriek snahám 
viedenského cisárskeho dvora, pod 
ktorý uhorská krajina so Slovenskom 
patrila. Cisár po potlačení revolú-
cie vydal roku 1852 zákon o  zákaze 
všetkých, dokonca aj študentských 
spolkov. Ktoré boli, museli sa rozpus-
tiť. Súhlas na vznik nedostal dokonca 
ani Spolok spišských lekárov a lekár-
nikov… Tí, ktorí sa zaslúžili o  vznik 
hasičského zboru v  Kežmarku, boli 
prívržencami revolúcie a  nejeden 
z  nich bol istý čas aj žalárovaný, 
alebo aj pod policajným dozorom – 
Július Demiány, Baltazár Cornides, 
Karol Roth  – výrobca pojazdných 
striekačiek, Juraj Kuszmann, členo-
via rodiny Steiner i  Urbány, Herman 
Görgey – brat generalissima povsta-
leckých vojsk… Niet divu, že za všet-
kými spolkami Viedeň videla býva-
lých revolucionárov a bála sa ďalších 
vzbúr, ktoré by definitívne otriasli 
cisárskym trónom.

Zákaz-nezákaz  – Kežmarčania sa 
potajme schádzali aj tak. Na zákazy 
„kašľal“ aj práve vzniknutý Zipser 
Anzeiger  – levočský týždenník, kto-
rý v  októbri 1863 uverejnil stanovy 
kežmarských hasičov, pričom sa však 
slovu „spolok“ vyhýbal!

Odpoveď kráľovského miesto-
držiteľa pre Uhorsko nedala dlho 
na seba čakať. Žiadal o  prešetrenie 
veci samotného spišského župana, 
ten zase kežmarského mešťanostu. 
Mešťanosta Ignác Alexander (otec 
známeho röntgenológa Dr. Vojtecha 
Alexandra) sa však hasičov zastal, 

lebo „obyvateľstvo bolo v  posled-
ných rokoch vyľakané pre vzniknu-
té požiare a  samo sa dožadovalo 
založenia hasičských spolkov, a  to 
tým viac, že sa pri požiaroch nedo-
držiava žiadny poriadok a dochádza 
ku chaosu. Preto boli  zámerne pro-
stredníctvom mestskej rady urobe-
né potrebné opatrenia na založenie 
hasičskej organizácie už viackrát aj 
pred rokmi… Do toho spolku vstúpi-
lo zo všetkých spoločenských vrstiev 
obyvateľstva asi 300 ľudí.“

List bol datovaný 14. januára 
1864 a hovorí sa v ňom o organizácii 
hasičov už pred rokmi… To by zna-
menalo, že ešte pred rokom 1862! 
Obdobiu 19. storočia v Kežmarku sa 

však zatiaľ podrobnejšie nevenoval 
žiaden historik. Veríme, že raz sa od-
kryje aj presný dátum vzniku zboru 
kežmarských hasičov.

Mešťanostov list hasičom nepo-
mohol, lebo miestodržiteľ  – človek 
cisárskej Viedne  – naň zareagoval 
takto: „Nepovažujem za potrebné 
vytvoriť v  Kežmarku plánovaný ha-
sičský spolok, pretože obyvateľstvo 
sa pri požiaroch aj tak zhromažďuje 
a pomáha pri hasení.“

Zipser Anzeiger však pokračoval 
v  uverejňovaní stanov. Zaujímavé 
bolo napr. plánované rozdelenie 
hasičského zboru na skupinu hasi-
čov  – časť pracovala so striekačkou, 
časť s  vodou, na skupinu záchraná-
rov, skupinu búračov a odpratávačov 
a  napokon na skupinu strážnikov. 
Každá skupina sa delila podľa potre-
by na viaceré roty. Na čele bol vrchný 
veliteľ.

Miestodržiteľ samozrejme za-

reagoval na ďalšie články a  napísal 
županovi ďalší list, a ten vyzval meš-
ťanostu, aby ho oboznámil so štatú-
tom, hoci si ho mohol prečítať v no-
vinách. Na základe listu mešťanostu 
sa dozvedáme napr., že na vežiach 
rímskokatolíckeho kostola a  radnice 
(nový evanjelický kostol vtedy ešte 
nestál) fungovali noční a denní stráž-
covia, ktorí vo dne výkrikmi Oheň! 
(Feuer!), bitím na zvony a  trúbením 
zburcovali ľudí, smer požiaru sa vo 
dne naznačil červenou zástavkou 
a v noci lampášom. Podľa uverejne-
ných stanov strážca na veži kričal: 
„oheň, oheň!“ a  začali zvoniť zvony, 
v noci boli tie isté signály, ale navyše 
sa po uliciach bubnovalo. Povinnosť 

hasiť malo všetko obyvateľstvo  – 
mladší muži sa mali dostaviť so seke-
rami, rebríkmi a hákmi na strhávanie 
krovov, starší muži a  ženy mali pri-
behnúť s vedrami a väčšími nádoba-
mi. Hlavne v nárožných domoch boli 
vysoké rebríky, požiarne háky, vedrá. 
Kone na ťahanie striekačiek bol po-
vinný každý požičať, u  mlynárov to 
bola samozrejmosť. Povinnú účasť 
pri požiaroch mali aj kominári  – ko-
míny domov sa museli štvrťročne 
kontrolovať. Hasenie viedol mestský 
kapitán, ktorý neraz o veci nemal ani 
potuchy, ale vyhovoval dobovému 
režimu. Často to aj tak dopadlo.

Ako píšu noviny Zipser Anzeiger 
(kežmarský týždenník Karpathen-Po-
st začal vychádzať až v  roku 1880), 
dňa 28. augusta 1865 popoludní 
zhorel katolícky kostol (zrejme len 
strecha), nové kasárne (dnes už ne-
existujúca prístavba hradu smeru-
júca  na koniec Starého trhu), hrad, 

štyridsať obytných domov s  vedľaj-
šími a  zadnými budovami. Tesársky 
tovariš Fabry spadol z  druhého po-
schodia kasární, keď sa snažil spolu 
s inými strhnúť horiaci trám. Zlomil si 
ruku a nohu a na druhý deň po požia-
ri umrel na vnútorné zranenia. Požiar 
v stodole (nevieme, či na Novej ulici 
alebo na Starom trhu) založili vraj 
deti. Vial vietor, ktorý plamene pod-
poroval. Tie isté noviny dňa 16. de-
cembra1865 píšu, že zhorené domy 
sú poväčšine opravené, iba hrad stojí 
v  ruinách a hradná kaplnka je v de-
zolátnom stave – nik sa o ňu nestará. 
Nakoniec sa o renováciu kaplnky po-
staral miestny barón Wildburg.

Dňa 28. marca 1867 ráno o  tri-
štvrte na šesť vypukol požiar na 
Prohlgassen (dnes Ulica Dr.  Alexan-
dra)  – pravdepodobne v  jej zadnej 
časti, pretože zhorelo dvadsať ma-
jerov, stajne, stodoly, kôlne – všetko 
v  priebehu štyroch hodín. Chytili 
sa aj majere, obytné domy, záhra-
dy a  skleníky na Michalskom vrchu 

a zhoreli do tla. To znamená, že oheň 
preskočil rieku Poprad.

Po rakúsko-uhorskom vyrovna-
ní v  roku 1867 sa politická situácia 
v  Uhorsku upokojila a  hasiči mohli 
začať nerušene účinkovať. Minister-
stvu vnútra predložili svoje stano-
vy, a tie boli konečne 21. júna 1872 
schválené.

Napokon v  histórii kežmarské-
ho hasičstva boli až tri dobrovoľné 
zbory. V  roku 1896 pribudol zbor 
v  textilnej továrni firmy Karol Wein 
a v roku 1932 Slovenský dobrovoľný 
hasičský zbor, keďže ten pôvodný 
bol nemecký. Nemecký zbor v  roku 
1945 zanikol a  jeho členovia, napr. 
legendárny profesor gymnázia 
Alfréd Grosz (spísal starú históriu 
hasičov) a absolvent obchodnej aka-
démie a súčasne aj strojný zámočník 
Štefan Kintzler, prešli do slovenské-
ho zboru.

 Nora Baráthová

Cornides Baltazár Demiány Július starý Görgey Herman

Ako sme kedysi hasili – 2. časť

Požiare v starších časoch neraz zničili celé mestá a dediny. Prvý požiarny poriadok vydal 
cisár Jozef II. roku 1788. Vo veľkých mestách sa vytvárali určité skupiny ochotných ľudí, ktoré 
sa zaoberali technikou hasenia požiarov. 
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Hlavné námestie
– problémové parkovanie
Dobrý deň,
v  tejto uličke je frekventovaný 

chodník a  navyše aj cyklotrasa. 
Ale takmer stále v  nej stojí jedno 
auto pizzerie, často aj ďalšie autá 
súkromníkov. Nedá sa s  tým niečo 
robiť? Napr. presunúť stĺpik nižšie? 
Alebo inak zabrániť tomu, aby tam 
tie autá parkovali? Pre chodcov 
alebo cyklistov je to ozaj hrozné 
miesto…

 Ďakujem.

Odpoveď samosprávy:
Ak ide o  uličku do mesta od 

futbalového štadióna vedľa dro-
gérie 101, tak pred uličkou je 
dopravné značenie zákaz vjazdu, 
okrem dopravnej obsluhy. Túto 
značku je len potrebné častejšie 
kontrolovať cestou MsP v  Kež-
marku.

Ing. Ladislav Tomaškovič, zá-
stupca vedúcej oddelenia územ-
ného plánu, životného prostredia 
a stavebného poriadku, doprava 
a cestné hospodárstvo v meste 
Kežmarok.

Krvavé pole
– problémové parkovanie
Dobrý deň,
radšej už ani nepočítam, ako 

dlho sa hovorí o  vyriešení parko-
vania v  širšom centre mesta, kon-
krétne na uliciach Krvavé pole, 
Dr.  Fischera, Mučeníkov… Na 
Krvavom poli stoja často autá na 

oboch stranách cesty, prejsť tam je 
často umením, treba robiť slalom, 
kľučky, či dokonca niekedy možno 
aj cúvať.

Ozaj sa to nedá vyriešiť tak, 
aby autá stáli iba na jednej strane? 
Nehovoriac o  križovatkách, napr. 
s cestou ku bytovke gen. Štefánika 
14. Zaparkované autá bránia vo 
výhľade a  ktovie, kedy sa niečo sa 
stane. Vyznačiť parkovacie miesta, 
namaľovať žlté čiary, urobiť jed-
nosmerku… Možností je veľa.

Rovnaké problémy sú aj na 
Dr. Fischera. Veríme, že to nie je ne-
riešiteľné.

 Ďakujeme všetci, ktorých 
sa nás to týka, za vyriešenie týchto 
problémov.

Odpoveď samosprávy:
Zjednosmernenie ulíc Tatran-

ská a Krvavé pole máme projekč-
ne doriešené a  časť projektu na 
Tatranskej ulici sa začala aj reali-
zovať. Pre enormný tlak prevaž-
nej časti obyvateľov hlavne ulice 
Krvavé pole na vedenie mesta 
nebolo možné projekt zaviesť do 
praxe a  ulice zjednosmerniť a  už 
inštalované značky bolo nevy-
hnutné odstrániť.

K  tejto veci boli aj verejné 
stretnutia občanov, kde nedošlo 
k  dohode. Z  pozície oddelenia 
ÚPŽPSP sme navrhovali situáciu 
riešiť aj zákazom státia, čo sa tiež 
nestretlo s pochopením občanov, 
ale neskutočnou protireakciou 
obyvateľov dotknutých ulíc. Situ-

áciu je možné čiastočne riešiť aj 
zvýšenou kontrolou dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky, čo ale 
nie je v  kompetencii oddelenia 
ÚPŽPSP. Na nevyhovujúcu situá-
ciu sme niekoľkokrát kompetent-
ných upozornili.

Na riešenie dopravnej situácie 
na Ulici Dr.  Fischera máme spra-
covanú štúdiu odsúhlasenú do-
pravným inšpektorátom, v zmysle 
nej bude urobená úprava vodo-
rovným dopravným značením 
v  jarných mesiacoch 2020, ktorá 
by mala situáciu vyriešiť.

Sihoť – chýbajúci chodník
Dobrý deň,
nedávno sa uskutočnila rekon-

štrukcia chodníkov na ulici Sihoť. 
Teda iba čiastočná. Na strane, kde 
sú domy Sihoť 2 či 4 je rekonštruk-
cia až po križovatku pri lávke pre 
peších a  cyklistov, no na druhej 
(pri zdravotnom stredisku) končí 
rekonštrukcia práve tam – pri stre-
disku.

To sa ozaj nenašli finančné 
prostriedky mesta alebo investora, 
ktorý chodníky rekonštruoval, aby 
sa dotiahla rekonštrukcia až do 
konca, teda tiež až ku mostu? Bol 
by to ozaj taký problém?

A  keď už sme na Sihoti, rekon-
štrukcia cesty sa neplánuje? Poma-

ly vyzerá ako bývalá cesta na Ulici 
Trhovište… Je to smutné.

 Ďakujem za odpoveď a verím,
 že aj vyriešenie problému.

Odpoveď samosprávy:
Obnovu chodníkov na ulici 

Sihoť realizovala prevažne na 
vlastný náklad Východoslovenská 
distribučná spoločnosť, a. s., v sú-
vislosti s rekonštrukciou verejných 
elektrických vedení a  len v  úse-
koch, kde rekonštrukcia elektro-
rozvodov do chodníkov zasiahla, 
mesto Kežmarok v týchto úsekoch 
realizovalo v priamej väzbe výme-
nu priľahlých obrubníkov.

Mesto Kežmarok postupne 
bude realizovať aj obnovu časti 
chodníkov nadväzujúcich na tie, 
ktoré boli zrekonštruované v rám-
ci výmeny elektrorozvodov. Vzhľa-
dom na rozsah prác investičného 
charakteru na celom území mesta 
sa však ani kapacitne, ani finanč-
ne nedá zvládnuť robiť súbežne 
celkovú obnovu ciest a  chodní-
kov v  danej lokalite. Budeme ju 
postupne plánovať vzhľadom na 
finančné možnosti mesta.

Na podnety odpovedala 
Ing. Eva Kelbelová, vedúca odde-
lenia územného plánovania, ži-
votného prostredia a stavebného 
poriadku mesta Kežmarok.

Z Odkazu pre starostu

Prinášame vám opäť niekoľko podnetov
zo stránky odkazprestarostu.sk.

Komplikovaná dopravná situácia na ulici Krvavé pole.

Problémové parkovanie pri Hlavnom námestí.

Chýbajúce opravené chodníky na Sihoti.
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„Mesto Kežmarok sa rozhodlo pomôcť ob-
čanom, ktorí patria medzi najviac rizikové sku-
piny ohrozené nákazou nového koronavírusu. 
Donášková služba bude zabezpečená dvakrát 
v týždni – v utorky a piatky,“ informoval primá-
tor mesta Ján Ferenčák. Iniciátorom myšlienky 
sú skauti.

Objednávky budú prijímať pracovníci 
Mestského úradu v  Kežmarku prostredníc-
tvom telefonických liniek 052/46 60 111 
a 052/46 60 109 každý utorok a piatok v čase 
od 8.00 do 12.00 hod. Najskôr bude potrebné 
nadiktovať meno a priezvisko, adresu, telefo-
nický kontakt občana pre overenie objednáv-
ky a potom nákupný zoznam. „Nákup by mal 
byť dostatočne veľký na to, aby postačoval 
seniorom na viacero dní. Môže obsahovať 

akékoľvek potraviny, drogériu i voľnopredajné 
lieky,“ dodal primátor.

Zosumarizované objednávky mesto zašle 
skautom na vybavenie a tí budú nákupy roz-
nášať v  popoludňajších hodinách v  utorky 
a  piatky. „Pri doručení nákupu dôchodcom 
a  ťažko zdravotne postihnutým občanom 
skauti predložia blok z  pokladne a  zinkasujú 
za objednaný nákup hotovosť. Donášková 
služba bude bezplatná, Kežmarčania zaplatia 
iba za nákup,“ povedala skautka a  iniciátor-
ka myšlienky Monika Sokáčová. Skauti budú 
oblečení v modrých vestách, šiltovkách, budú 
mať ochranné respirátory a rukavice.

Žiadame občanov, ktorí majú záujem tieto 
služby využívať, aby pri kontakte so skautmi, 
predovšetkým pri preberaní hotovosti a  ná-
kupu dodržiavali bezpečnostný odstup a mali 
ochranu tváre - rúško, šatku, šál či respirátor. 
Apelujeme na občanov, aby svoje príbytky 
otvárali až po overení osoby, ktorá nákup re-
alizuje.

Zámerom mesta aj skautov je, aby starší 
ľudia nemuseli vchádzať do obchodov a ohro-
zovať tak svoje zdravie. V prípade veľkého zá-
ujmu mesto rozšíri službu aj na ďalšie dni.

 
 Zuzana Šlosárová

Donášky nákupov pre seniorov a ZŤP až ku dverám

Od 20. marca mesto Kežma-
rok v spolupráci so skautmi 
z 3. Zboru Aničky a Bořivoja 
Uhrových Kežmarok spus-
tilo donáškovú službu pre 
starších a imobilných obča-
nov. Kežmarčania vo veku 
nad 65 rokov vrátane a ob-
čania ZŤP s  trvalým poby-
tom v  Kežmarku môžu vy-
užiť donášku nákupu až ku 
dverám svojho bydliska.

Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
  9.00 - 12.00 hod
Streda   13.30 - 16.30 hod

Okresný úrad Kežmarok
Dr. Alexandra 61
Pondelok – piatok
  8.00 – 11.00 hod.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dr. Alexandra 61
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok
  8.00 - 11.00 hod.
Streda   13.00 - 16.00 hod.

Slovenská pošta
Mučeníkov 2 a Tvarožnianska 9
(TESCO)
Pondelok, utorok
  8.00 – 11.00 hod.
  11.30 – 16.00 hod.
Streda  8.00 – 11.00 hod
  11.30 – 17.00 hod.
Štvrtok, piatok 8.00 – 11.00 hod.
  11.30 – 16.00 hod.
Sobota, nedeľa  zatvorené

Sociálna poisťovňa
Mučeníkov 4
Pondelok – piatok
   8.00 – 11.00 hod.

Daňový úrad
Huncovská 1

Klientske zóny 
Pondelok 8.00 - 11.00 hod.
Utorok  
Streda  8.00 - 11.00 hod.
Štvrtok
Piatok  8.00 - 11.00 hod.

Podateľne
Pondelok 8.00 - 11.00 hod
Utorok   8.00 - 11.00 hod.
Streda   8.00 - 11.00 hod.
Štvrtok   8.00 - 11.00 hod.
Piatok   8.00 - 11.00 hod.

Úradné hodiny inštitúcií v meste Kežmarok počas 
mimoriadnej situácie
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bezpečnosť

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

Mesto Kežmarok | Hlavné námestie 1 | 060 01 Kežmarok | IČO: 00326283 
Tel.: 052/466 01 11 | E-mail: sms@kezmarok.sk 
www.kezmarok.sk 

SMS notifikácia – zabezpečenie informovanosti občanov mesta  

Mesto Kežmarok pripravilo v roku 2019 pre občanov zabezpečenie informovanosti o dianí v meste, napr. upozornenie na plánované 
odstávky vody, plynu a elektrickej energie, informácie o neočakávaných udalostiach (živelné pohromy – povodeň, požiar a podobne). 

Pre potreby zabezpečenia tejto služby zo strany Mesta Kežmarok si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie nižšie uvedených údajov: 

Priezvisko Meno Trvalý pobyt (mesto, ulica, súpisné číslo 
a orientačné číslo) Číslo mobilného telefónu 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení udeľujem 
súhlas Mestu Kežmarok, Hlavné Námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO:00326283 so spracovaním osobných údajov, a to v rozsahu priezvisko, 
meno, trvalý pobyt a číslo mobilného telefónu za účelom zabezpečenia služby SMS notifikácia. Súhlas udeľujem na dobu poskytovania 
služby.* 

V Kežmarku dňa ____________ 

*Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možne kedykoľvek odvolať. Vlastnoručný podpis 

Po zapojení sa do systému vyplnením 
Vašich údajov budete vyrozumený v  čase 
vzniku mimoriadnej udalosti (povodeň, 
únik nebezpečnej látky...) s  informáciou na 
zabezpečenie Vašej ochrany priamo na Váš 
mobilný telefón formou SMS správy. 

Zber údajov sa vykonáva:
- na Mestskom úrade v Kežmarku, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok v  kancelárii č. 1, 

kde je pripravené tlačivo na vyplnenie 
a zberná urna,

- na internetovej stránke mesta www.kez-
marok.sk,

- tlačivom v novinách Kežmarok.
Vyrozumenie obyvateľstva bude možné 

vykonávať podľa miesta ohrozenia a  lokali-
zovať poslanie SMS priamo osobám podľa 
ulíc (miesta trvalého pobytu).

Varovanie obyvateľstva mesto zabezpe-

čuje systémom elektronických sirén a vyro-
zumenie obyvateľstva aj cez SMS informač-
ný systém mesta.

Tlačivo uverejnené nižšie je potrebné 
vystrihnúť, vyplniť a zaslať alebo osobne pri-
niesť na Mestský úrad v Kežmarku do kance-
lárie č. 1, prípadne vhodiť do zbernej urny.

 Ladislav Melikant,
 referent CO, KR, BOZP a PO

Zabezpečenie informovanosti občanov cez SMS
informačný systém mesta

Civilná ochrana mesta Kežmarok upozorňuje občanov mesta 
na možnosť využitia SMS informačného systému. 
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„Tak ako po iné roky sme sa v  zimnej 
príprave sústredili hlavne na všeobecnú 
vytrvalosť a  neskoršie na dynamickú silu, 
výbušnosť a rýchlu a technickú prácu s lop-
tou. Podľa typológie našich hráčov máme 
na to, aby sme hrali priamočiary rýchly fut-
bal s kvalitným zakončovaním vytvorených 
gólových príležitostí, s  kvalitným držaním 
lopty, fyzickou odolnosťou v  súbojoch, 
využívaním dôležitých priestorov ihriska 
a minimalizáciou chýb v defenzíve. Po stra-
te lopty sa sústredíme na kvalitný pressing 
a čo najrýchlejší zisk lopty späť pod vlastnú 
kontrolu,“ zhrnul prípravu a plány do jarnej 
časti súťaže tréner A-tímu 1. MFK Kežmarok 
Pavol Fejerčák.

Cieľ podľa Fejerčáka je jasný. Keďže Kež-
marčania vyhrali jesennú časť, chceli by na 
tomto mieste ligu aj ukončiť, stať sa víťa-
zom V. ligy  – podtatranskej a  postúpiť do 
IV. ligy.

Káder mužstva ostal pokope, nik z neho 
neodišiel, naopak, prišiel Michal Bacula 
z  Čadce, po dlhšom čase sa k  futbalu vrá-
til talentovaný, len 20-ročný odchovanec 
Maroš Kovalčík, z pracovného pobytu v Ho-
landsku sa vrátil Andrej Džadoň a po dlho-
dobom zranení začal s  prípravou aj Milan 
Zacher.

Ďalšie posily už nie sú v  pláne. „Máme 
dostatočný počet kvalitných futbalistov, 
s veľkou konkurenciou na jednotlivých po-
stoch. Hráčov máme v ideálnom vekovom 
zložení, teda niekoľko starších skúsených 
futbalistov ako Novák, Ondrejka, P.  Fejer-
čák, Bača, Gahura, v strednom futbalovom 
veku veľa veľmi dobrých futbalistov  – 
Grega, F. Fejerčák, Bartko, Kristan, Lajčák, 
Džadoň, J. Kovalčík, Tomčák, Bacula, ale aj 
mladých a  tiež veľmi dobrých futbalistov, 
medzi ktorých patria T. Starinský, Pirhala či 
M. Kovalčík,“ povedal Fejerčák. V  príprav-
ných zápasoch dostali príležitosť ukázať sa 
aj dorastenci – Pavlikovič, Frič a Lang.

Ako dodal, radosť mu robí tréningová 
morálka všetkých hráčov, niektorí chýbajú 
na tréningoch len z  pracovných a  študij-
ných dôvodov. Hráči vytvorili silný kamarát-
sky kolektív, čo vidno na hernom prejave, 
disciplíne, nasadení a  súdržnosti mužstva. 
Vedia sa tešiť z pekných futbalových akcií, 
ako aj zabojovať, keď sa darí menej, alebo 
keď súper prejavuje tiež kvalitný výkon.

V  príprave odohrali Kežmarčania štyri 
zápasy a vo všetkých dokázali zvíťaziť.

Prípravné zápasy:
FK Spišská Nová Ves – 1. MFK Kežmarok 

0:1 (gól: P. Fejerčák)
FK Župčany  – 1. MFK Kežmarok 1:2 
(góly: P. Fejerčák, Pirhala)
FK Svit – 1. MFK Kežmarok 2:8 (góly: Pir-
hala 3, Ondrejka, Novák, Lajčák, Gahura, 
Džadoň)
1. MFK Kežmarok – OFK Vikartovce 7:2 
(góly: Grega 3, Bača, Lajčák, F. Fejerčák, 
Pavlikovič)

 Lorant Paugsch

Futbalisti Kežmarku majú jasný cieľ. Chcú vyhrať ligu

Futbalisti 1. MFK Kežmarok začali s prípravou na jarnú časť už 7. 
januára. Realizačný tím ostal nezmenený, ale káder prešiel nie-
koľkými zmenami.

V rakúskom Weinebene sa 27. až 29. febru-
ára konali preteky Deaf-Eurokupu za účasti 
pretekárov, Kežmarčanov, Terezky Pristačo-
vej a Dávida Pristača. 

Po výborných výsledkoch 
na nedávnych 19. zimných De-
aflympijských hrách v  Santa 
Cataríne potvrdili svoju výkon-
nosť aj na pretekoch Deaf-Eu-
rucupu vo Weineben, keď sa 
juniorka Terezka Pristačová 
v  kategórii žien umiestnila 
na 2. mieste Super G a  Super 
kombinácii a na 3. mieste v ob-
rovskom slalome. V  kategórii 

junioriek zvíťazila vo všetkých 
disciplínach. 

Menej sa darilo Dávidovi 
Pristačovi, ktorý v Super G ob-
sadil 7. miesto, v Super kombi-
nácii v  slalome chytil „špicara“ 
a nedokončil. V obrovskom sla-
lome sa umiestnil na 4. mieste. 

 
 Martin Legutky, tréner

 Foto: M. Legutky ml.

Kežmarskí pretekári úspešní v Deaf-Eurocupe

Tesne pred tlačou vydali predsedovia 
regionálnych futbalových zväzov vyhlá-
senie, ktorým sa zrušili všetky regionál-
ne súťaže dospelých, dorastu, žiakov 
a prípraviek jarnej časti 2019/2020. Všet-
ky výsledky doteraz odohratých regio-
nálnych súťaží v  sezóne 2019/2020 sú 
anulované a  žiaden klub nepostupuje 
ani nezostupuje.
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Jednou z prvých bola stabilizácia Správnej 
rady klubu, ktorú po voľbe utvorili Peter Hoff-
man, Rastislav Polák, Marián Prusák, Lorant 
Paugsch, Daniel Vorobeľ, Ondrej Jankura, Ma-
rek Pajonko a riaditeľ klubu František Duda.

V júni odstúpil na vlastnú žiadosť z pozície 
prezidenta klubu a  zároveň z  pozície člena 
Správnej rady Peter Hoffman, ktorý následne 
zastával pozíciu manažéra mužstva seniorov. 
Novým prezidentom sa na základe hlasova-
nia Správnej rady stal Rastislav Polák.

Výzvou pre vedenie klubu bolo zabezpe-
čenie kvalitného tréningového procesu, kto-
rý zastrešovali tréneri František Duda, Martin 
Bednár, Ľubomír Babura, Nikita Zavaľňiuk, 
Aleksandr Liubimov, Anton Pešta, Marián 
Prusák, Marek Pajonko a Daniel Vorobeľ.

Na konci roka 2018 ostalo v tréningovom 
procese sedem detí. „V  súčasnosti je aktív-
nym prístupom klubu situácia stabilizovaná 
a vhodnou náborovou stratégiou sa môžeme 
v  jednotlivých ročníkoch pochváliť deväť-
desiatimi deviatimi registrovanými hráčmi. 
V predprípravke máme už ďalších nádejných 
hráčov čakajúcich na registráciu. Tento pro-
ces pokračuje kontinuálne ďalej,“ priblížil 
situáciu riaditeľ klubu a  šéftréner mládeže 
František Duda.

„V uplynulej sezóne sme do súťaží prihlási-
li družstvo prípravky tretieho ročníka a druž-
stvo mladších žiakov šiesteho ročníka. Úsmev 
a  radosť detí z  hry nás utvrdzuje v  tom, že 
snaha venovať sa im má zmysel. Prvé zápasy 

mladších žiakov boli ťažké, no v druhej polo-
vici sezóny bolo vidieť veľký progres. Musím 
podotknúť, že do zápasov nastupovali hráči 
bez predchádzajúcich hráčskych a  zápaso-
vých skúseností. V tréningovom procese sme 
sa zamerali na individuálne zručnosti a  vý-
kon,“ doplnil riaditeľ.

Podľa prezidenta klubu Rastislava Poláka 
veľkú úlohu zohrali aj organizované akcie 
pre deti. „Usporiadali sme osem cielene za-
meraných náborov s  vynikajúcou odozvou, 
návštevu Mikuláša či vianočný zápas, počas 
ktorého si s  nami zahrali hokej aj Ladislav 
Nagy, Ján Lašák, Martin Cibák, Jozef Stümpel, 
Jiří Bicek a Radovan Somík. Hokejovú hymnu 
nám zaspieval Ondrej Kandráč. Na turnaji pre 
tretiakov sa zúčastnilo päť kvalitných tímov,“ 
uviedol.

Seniorské družstvo bolo prihlásené do II. 
hokejovej ligy a pôsobilo vo východnej sku-

pine B. Hlavnú zodpovednosť na seba pre-
vzal manažér mužstva Peter Hoffman. V  au-
guste ešte nebolo jasné, kto za kežmarských 
rytierov nastúpi, no nakoniec sa podarilo 
vyskladať kvalitný tím. Spoločne s  trénerom 
Milanom Jankurom a  vedúcimi družstva 
Lorantom Paugschom a  Tomášom Uhlárom 
podávali hráči A-mužstva výborné výkony 
a  konečné piate miesto je dobrým odrazo-
vým mostíkom pred nasledujúcou sezónou.

Aktuálnu situáciu s koronavírusom pozor-
ne sleduje aj vedenie MHK. V  súčasnosti je 
najdôležitejšie ostať zdravý. Kežmarskí malí 
rytieri napriek situácii trénujú doma indivi-
duálne a s trénermi sú v kontakte vďaka so-
ciálnym sieťam.

„Na záver by sme sa chceli poďakovať ve-
deniu mesta Kežmarok, našim sponzorom, 
rodičom, fanklubu a fanúšikom, vedeniu Zá-
kladnej školy Nižná Brána a  ostatným, ktorí 
nám v tejto sezóne maximálne pomáhali. Ve-
ríme, že kežmarskí rytieri sa nevzdajú a budú 
bojovať aj v nasledujúcej sezóne, ktorá, verí-
me, sa začne bez problémov,“ uzavrel prezi-
dent MHK Kežmarok Rastislav Polák.

 MHK Kežmarok

Kežmarskí rytieri sa v uplynulej sezóne úspešne
popasovali s nástrahami

V  predčasne ukončenej hokejovej sezóne 2019/2020 sa 
v  kežmarskom  Mestskom hokejovom klube (MHK) udialo 
niekoľko podstatných zmien.

Reprezentanti TŠC TEMPO MŠK Kežmarok sa 8. februára zú-
častnili Hobby súťaže Kesel Cup 2020 v Bardejove. 

V  súťaži detí do 9 rokov si vytancoval 
2. miesto náš úspešný tanečný pár Martin 
Kocvár -Sofia Chudá, 7. miesto obsadil pár 
Vincent Hreus - Dorotka Slobodníková.

Dňa 15. februára sme cestovali do Ko-
šíc, na ďalšiu Hobby súťaž Show Cup 2020. 
Tanečné páry do 9 rokov obsadili v  štan-

dardných tancoch 6. miesto Martin Ko-
cvar - Sofia Chudá v  latinskoamerických 
tancoch 7. miesto, Vincent Hreus - Dorot-
ka Slobodníkova v štandardných tancoch 
7. miesto, v  latinskoamerických tancoch 
5. miesto.

V  súťaži do 11 rokov obsadili v  štan-

dardných i  latinskoamerických tancoch 
6. miesto Peter Kromka - Nelka Jurková. 
Michal Totoš - Juliana Koreňová obsadili 
7. miesto v oboch kategóriách.

V  súťaži Hobby Junior si vytancovali 
3. miesto v oboch kategóriách Peter Krom-
ka - Nela Jurčová. V sólovej súťaži dievčat si 
Nelka Jurková vytancovala 1. miesto do 11 
rokov a 2. miesto do 13 rokov.

Blahoželáme k  dosiahnutým výsled-
kom a úspešnej reprezentácií nášho klubu.

 Gertrúda Scholtzová

Tanečníci z TŠC Tempo zbierali úspechy



26

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

4/2020

Dňa 25. 
februára uply-
nulo 38 rokov 
odkedy nás 
opustil náš 
drahý otec 

Michal Lach. Dňa 16. marca uplynulo 20 rokov čo 
nás opustila naša babička Mária Špaldová. Kto ste 
ich poznali venujte im tichú spomienku, boli to ľu-
dia s veľkým a dobrým srdcom.

Smútia rodina.

Ty žiješ ďalej v našich myšlienkach,
aj keď už nikdy nezjavíš sa vo dverách.

Dňa 12. apríla si pripomína-
me prvé výročie, čo nás neča-
kane opustil náš anjelik, dcéra, 
sestra, vnučka, neter, sesternica 
a  kamarátka Lenka Maniaková. 
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej 

tichú spomienku.
S láskou na Teba spomíname.

Dňa 10. apríla uplynie 20 
rokov od úmrtia manžela, otca 
a brata Jána Rusnáčika.

S láskou spomínajú manželka 
Helena, dcéra Alena s  rodinou, 
syn Ján s rodinou a ďalšia smútia-

ca rodina. Spomíname.

Dňa 9. apríla si pripomenieme 20. výročie, čo 
nás navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef Zi-

bura. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Spomína manželka, syn 
a dcéra s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých nás.

Dňa 14. apríla si pripome-
nieme 10. výročie odchodu do 
večnosti našej drahej Evičky 
Paškovej, rod. Šmihulovej. Tí, 
ktorí ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S  láskou a  úctou spomínajú mama, súrodenci 
s rodinami a ostatná rodina.

Už nepočuť v dome ockov a dedkov hlas,
už viac nepríde medzi nás.
Ako nám ťažko je bez Teba žiť,
keď nás už nemá kto pohladiť a potešiť.

Dňa 27. marca uplynulo 
smutných 11 rokov od chvíle, 
keď nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko Ing. František Do-
lanský z Kežmarku. S láskou spo-
mínajú manželka Emília a  dcéra 

Ivona s rodinou. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

V januári sme si pripomenuli 
12. výročie úmrtia nášho otecka 
a dedka Jozefa Hutku a 2. apríla 
bolo smutné 10. výročie úmrtia 
našej mamky a  babičky Ange-
ly Hutkovej. Venujte im spolu 
s  nami tichú spomienku. Ďaku-
jeme.

S  láskou spomínajú synovia 
Jozef a  Vladislav a  dcéra Iveta 
s rodinami.

Odišla a v srdci nám bolesť zanechala,
rýchlo a bez rozlúčky, to nikto z nás nečakal…

Dňa 13. apríla uplynie 10 
rokov, čo nás vo veku nedoži-
tých 33 rokov navždy opustila 
naša drahá dcéra, sestra a  teta 
Mgr.  Miriam Švedlárová. Kto 
ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, sestra Radka s man-

želom, brat Juraj s  manželkou a  netere Nelli, Lilien, 
Evelin a Adelka.

Dňa 5. 
marca uplynuli 
dva roky, kedy 
nás opustila 
naša mama, 

babička a  prababička Mária Poláková. Dňa 13. 
januára uplynulo 11 rokov, kedy nás opustil náš 
otec, dedko a pradedko Rafael Polák.

S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 18. apríla si pripome-
nieme 17. výročie od úmrtia 
Antona Strache. Ďakujeme 
všetkým, ktorí na neho neza-
budli.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Touto cestou vyjadrujeme vďaku za sta-
rostlivosť celému lekárskemu a  zdravotníc-
kemu personálu interného oddelenia Ne-
mocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 
počas hospitalizácie nášho tatka Eduarda 
Zemančíka v dňoch 4. až 17. februára.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí ho pri-
šli odprevadiť na jeho poslednej ceste dňa 
19. februára na starom cintoríne.

 Rodina Zemančíkova

Touto cestou sa chcem čo najsrdečnejšie 
poďakovať celému kolektívu lekárne Mar-
cus za ich profesionalitu a  hlavne ľudský 
prístup. Nech vás vaša odbornosť a  ľudský 
prístup ešte dlho sprevádzajú pri výkone 
vašej práce. 

 S vďakou Alena Karašová

Týmto by som sa chcel poďakovať primá-
rovi oddelenia dlhodobo chorých Nemoc-
nice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, 
doktorkám i  sestričkám za príkladnú sta-
rostlivosť počas môjho pobytu na oddelení.
 Eduard Zubal

Poďakovanie

Riadková inzercia
• Predám poschodovú záhradnú chatku so 

skleníkom v lokalite Kamenná baňa. Poze-
mok vo výmere 182 m2. Tel.: 052/452 3015, 
0919 437 065. R 20004

• Kúpim/hľadám trojizbový byt v Kežmarku. 
Tel.: 0949 679 877. R 20005

• Hľadám spoločníčku k staršej pani.
 0904 377 452  R20006
• Kúpim garáž v Kežmarku. 0904 377 452
 R20006

Spomienky

inzercia, spomienky
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Po predložení tohto 

kupónu získate zľavu  

na celý sortiment 7%

www.superstrava.sk
info@superstrava.sk
Po - Pi : 9:00 - 17:00

Staráme sa o Vaše zdravie ...



Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 
 
 
 

o    ochorenie srdca,
o    cukrovku,
o    pľúcnu chorobu,
o    chronické ochorenia so znížením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo
krízovým štábom.
Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt
a umývajte si často ruky.
Davom sa vyhýbajte čo najviac. 
Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko
nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19
Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vážnemu dlhodobému
zdravotnému problému vystavený väčšiemu riziku plynúcemu 
z potenciálne vážnejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je
mimoriadne dôležité, aby ste podnikli nasledovné kroky 
na zníženie rizika nákazy:

Kto je vo väčšom riziku?

www.korona.gov.sk

 Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

Pripravte sa na COVID-19

Podniknite kroky na zníženie rizika nákazy

1

Konzultujte so svojim lekárom možnosti získania ďalších informácii o
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
Zostaňte v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
ochoriete je možné, že budete musieť požiadať o pomoc priateľov, rodinu,
susedov, komunitných zdravotníckych pracovníkov atď.
Určite osobu, kto sa o vás môže starať, v prípade, že Váš ošetrovateľ
(opatrovateľ) ochorie.

Ak vo vašom okolí prepukne nákaza COVID-19, môže to trvať aj niekoľko týždňov (prepuknutie
znamená náhle ochorie veľkého množstva ľudí). V závislosti od toho, aké závažné je prepuknutie
choroby, môžu uradníci verejného zdravotníctva odporučiť kroky na zníženie rizika vystavenia sa
COVID-19. Tieto kroky môžu spomaliť šírenie vírusu a znížiť dopady choroby.

3

Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí
Urobte ďalšie opatrenia na vytvorenie väčšej vzdialenosti medzi sebou a
ostatnými, aby ste znížili riziko vystavenia sa nákaze týmto novým vírusom.

Zostaňte čo najviac doma.
Zvážte spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu
prostredníctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

Spravte si plán v prípade ak ochoriete

Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

Zamerajte sa na možné príznaky COVID-19, najmä na horúčku, kašeľ a dýchavičnosť. Ak máte pocit,
že sa u vás objavia príznaky, zavolajte svojho lekára.
Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okamžite sa telefonicky skontaktujte so
svojim lekárom, prípadne volajte Úrad verejného zdravotníctva alebo 112. Naliehavé varovné signály
pre dospelých *:
o   Ťažké dýchanie, alebo dýchavičnosť.
o   Pretrvávajúca bolesť, alebo tlak na hrudník.
o   Zmätenosť, alebo neschopnosť vzbudenia reakcie.
o   Modrasté pery, alebo tvár. 
 

* Tento zoznam nie je úplný. Ak máte akékoľvek ďalšie príznaky, ktoré sú závažné alebo znepokojujúce, obráťte sa na svojho
lekára.

www.korona.gov.sk

Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnutných vecí.
V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte sa na
svojho lekára a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné prostredníctvom
e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste mali mať k dispozícii              
 v prípade, že vo vašom okolí dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy
budete potrebovať dlhší čas zostať doma (predpoklad 2 týždne).
Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu horúčky a iných
príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky, atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť
z COVID-19 zotaviť doma.    
Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý čas
pripravení zostať doma (predpoklad 2 týždne).

Dodržujte každodenné bezpečnostné
opatrenia

Vyhnite sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi.
 
Vykonávajte každodenné preventívne opatrenia:

Majte po ruke zásoby

2

Často si umývajte ruky.
Umývajte si často ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po fúkaní
nosa, kašľaní, kýchaní, alebo po čase strávenom na verejnosti.
Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný dezinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje
najmenej 60% alkoholu.
Ak je to možné, nedotýkajte sa často používaných povrchov na verejnosti - tlačidlá výťahu, kľučky
dverí, zábradlia, podávania rúk s ľuďmi atď. Ak sa niečoho musíte dotknúť, zakryte si ruku alebo
prst servítkou, prípadne rukávom.
Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.
Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, očí či úst.   
Vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili baktérie: vykonávajte bežné čistenie 
 povrchov, ktorých sa často dotýkate (napríklad: stoly, vypínače, kľučky, toalety, vodovodné
batérie, drezy a mobilné telefóny).
Vyhnite sa davom, najmä v zle vetraných priestoroch. V prípade, že sú v dave chorí ľudia, riziko
nákazy prudko rastie.
Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.

www.korona.gov.sk

Čo robiť, ak ochoriete

Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma. 
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.

Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19. 

o    Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.

Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami,  ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí

Podpora okolia pre starších ľudí

Podpora od rodiny a opatrovateľa

www.korona.gov.sk

COVID-19: Pomoc sebe a druhým



NEDOSTATOČNÁ HYGIENA 
RÚK MÔŽE SPÔSOBIŤ

OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU
(tzv. vírusové hnačkové ochorenia: rotavírusová 

a norovírusová hnačka, žltačka typu A)

OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC

RESPIRAČNÉ INFEKCIE
(nádcha, chrípka)

INFEKCIE RÁN

VIETE AKO NA TO?
ZOZNÁMTE SA S TECHNIKOU SPRÁVNEHO 

UMÝVANIA  A DEZINFEKCIE RÚK.

KEDY DEZINFIKOVAŤ?
1. PRI PRÍCHODE DO NEMOCNICE

Každý, kto príde do nemocnice prenáša na svojich 
rukách rôzne vírusy a baktérie. Dezinfekciou rúk pri 
príchode pomáhate zabrániť ich šíreniu a chránite 

tak seba, personál i pacientov, pre ktorých môžu byť 
tieto mikroorganizmy nebezpečné.

2. PRI ODCHODE Z NEMOCNICE
Napriek každodennému úsiliu personálu  

je nemocnica prostredím so zvýšeným  
výskytom mikróbov. Nenoste si ich domov.  

Chrániť sa môžete tak, že si pri odchode  
z nemocnice ruky vydezinfikujete.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

MÁTE NAOZAJ ČISTÉ RUKY?
Hygiene rúk by ste mali venovať veľkú pozornosť  

najmä pri návšteve zdravotníckych zariadení,  
kde sú baktérie veľmi odolné a môžu viesť k vzniku  

rôznych infekcií. 

Umytím rúk teplou vodou a mydlom sa baktérií 
celkom nezbavíme. Ohrozujeme seba aj svoje okolie.

Pre úplné odstránenie baktérií je preto nevyhnuté 
ruky vydezinfikovať špeciálnymi prípravkami, ktoré 

sú väčšinou na báze alkoholu. Zničia mikroorganizmy 
účinnejšie a rýchlejšie ako umývanie rúk.

VEDELI STE, ŽE…?
Vďaka správnej hygiene rúk chránite nielen seba, 
ale i druhých. U nemocničných pacientov je vyššia 

pravdepodobnosť nákazy, kvôli zníženej imunite  
v dôsledku ochorenia alebo invazívnym zákrokom.

Prameňom nákazy je často návšteva pacienta a prenos 
infekcie na pacienta najčastejšie prebieha priamym 

kontaktom kontaminovanými rukami alebo kvapôčkovou 
infekciou. 

 Najviac ohrození sú pacienti operačných oddelení, 
jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS)  

a intenzívnej medicíny.

CHRÁNIŤ  
SEBA I INÝCH

 JE JEDNODUCHÉ: 
DODRŽIAVAJME

SPRÁVNU
HYGIENU RÚK.

6 7 8 9

Krúživým pohybom si čistite 
 ľavý palec pravou rukou  

a potom opačne.

Spojenými prstami pravej ruky  
čistite krúživým pohybom ľavú  

dlaň a potom opačne.

Opláchnite si ruky  
vodou.

Dôkladne si utrite ruky  
jednorazovou utierkou.

6 7 8

Krúživým pohybom si čistite 
 ľavý palec pravou rukou  

a potom opačne.

Spojenými prstami pravej ruky  
čistite krúživým pohybom ľavú  

dlaň a potom opačne.

Len čo ruky uschnú sú 
vydezinfikované.

Spracované podľa odborných materiálov Svetovej zdravotníckej 
organizácie, Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

1A 1B 2 3

Naberte plnú dlaň prostriedku a naneste na celý povrch rúk. Potierajte si ruky spôsobom  
dlaň o dlaň.

Pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením 

vnút. strán prstov a  potom opačne.

SPRÁVNE UMÝVANIE RÚK

SPRÁVNA DEZINFEKCIA RÚK

0 1 2 3

Zvlhčite ruky vodou. Aplikujte dostatočné množstvo 
mydla do oboch rúk.

Potierajte si ruky spôsobom  
dlaň o dlaň.

Pokračujte preložením dlane pravej 
ruky na chrbát ľavej ruky s čistením 

vnút. strán prstov a  potom opačne.

10 11

Použitou utierkou  
zastavte vodu.

Vaše ruky sú čisté.

4 5

Ďalej si čistite trením spojené 
prsty pravej ruky proti ľavej ruke 

a potom opačne.

Prsty jednej ruky uzavrite 
do dlane a potierajte oproti 

druhej dlani.

4 5

Ďalej si čistite trením spojené 
prsty pravej ruky proti ľavej ruke 

a potom opačne.

Prsty jednej ruky uzavrite 
do dlane a potierajte oproti  

druhej dlani.

ZDRAVIE
VO VAŠICH
RUKÁCH

20 – 30 SEKÚND

40 – 60 SEKÚND


