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NovinyKežmarok
Číslo: 5 Ročník: XVIII. 3. marec 2010    dvojtýždenník Cena 0,16 €

Pred 420 rokmi vydalo mesto zákonník, určujúci povinnosti mešťanom a „ostatným“

(pokračovanie na 3. strane)

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 079 4

273 513,95 Sk

ŠkodaFabia Family
už od 8 579 4

258 450,95 Sk

ŠkodaRoomster Family 
už od 10 279 4

309 665,15 Sk

www.skoda-auto.sk

KOMPLEXNÉ 
ROČNÉ POISTENIE

POUKÁŽKA 
NA NÁKUP 
ELEKTRONIKY

ZIMNÉ KOLESÁ 
A MECHANICKÉ
ZABEZPEČENIE

DARČEK PODĽA 
VÁŠHO VÝBERU 

ČAKÁTE NAJLEPŠIU PONUKU? 
PRÁVE PRIŠLA.
V JARNOM DOPREDAJI SKLADOVÝCH VOZIDIEL MÔŽETE UŠETRIŤ AŽ 1 550 4

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia, Fabia Combi, Roomster: 4,1–7,0 l/100 km, 109–168 g/km. Konverzný kurz: 1 2 = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.

Váš predajca vozidiel Škoda

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

Tak je to v prípade staré-
ho mestského opevnenia na 
Baštovej ulici. V uplynulých 
dňoch sa z neho  uvoľnili ku-
sy kameňov priamo na chod-
ník, po ktorom sa pravidel-
ne prechádzajú tamojší škôl-
kari.

Mestské hradby ohrozujú chodcov
Staré mestské opevnenie je síce pekným svedkom dejín 

nášho mesta, ale pokiaľ ohrozuje život, história je druhoradá. 
Starý múr na spomína-

nej ulici, ktorý bol kedysi sú-
časťou mestského opevnenia, 
chátra čoraz častejšie. Kým 
v deväťdesiatych rokoch ho 
ešte mesto opravilo, v súčas-
nosti, keďže má opevnenie 
svojho majiteľa, je teda  na 

ňom, aby zabránil ďalším ná-
sledkom, ktoré môžu byť veľ-
mi vážne.

„Áno, viem o tom a mo-
mentálne hľadám v spolupráci 
s Mestským úradom v Kežmar-
ku spôsob, ako to dať do poriad-
ku. Rád by som ho zbúral úplne, 
uvidím, ako pochodím u pamiat-
károv,“ povedal pre Noviny 
Kežmarok V. Majerčák, ktoré-

mu narobil rozsypávajúci sa 
múr najväčšie vrásky. 

Skúsenosti s chátrajúcim 
mestským opevnením má aj 
samotná radnica. Tá napo-
sledy investovala do opravy 
mestských hradieb na Hviez-
doslavovej ulici. Opevne-
nie bolo v dezolátnom stave 
a v roku 2007 stála mesto  jeho 
oprava 140 000 Sk.  T/F -Adri-

Slovenský vodohospodársky podnik,  
š. p. Žilina

Odštepný závod Košice
Správa Povodia Dunajca  

a Popradu Poprad
oznamuje

širokej verejnosti (majiteľom studní),  
že pri príležitosti

Svetového dňa vody
vykoná bezplatnú analýzu obsahu  
dusičnanov v osobne prinesených  

vzorkách vôd.
Pre analýzu je potrebné priniesť  

100 ml vzorky vody.

Príjem vzoriek bude 30. marca 2010  
v Kežmarku na Huncovskej ulici 1  

(Obvodný úrad životného prostredia) 
v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Aké máte poznatky z 
týchto stretnutí? Je väčšina 
občanov, alebo všetky vcho-
dy za tento odpredaj?

Počet prítomných nájomníkov 
na schôdzach nám potvrdil, že o 
odkúpenie bytov je takmer 100%-

Takmer stopercentný záujem 
o odkúpenie bytov

Pracovníci Spravbythermu postupne navštevujú jednot-
livé vchody na spornom území sídliska Juh a oboznamujú 
prítomných občanov na verejných schôdzach s možnosťou 
odpredaja bytov. Preto sme sa obrátili na vedenie spoloč-
nosti, aby sme sa dozvedeli ako postupujú práce okolo tejto 
záležitosti. Odpoveď nám poskytla pracovníčka spoločnos-
ti, ktorá sa priamo zúčastňuje stretnutí s občanmi, Ing. Sláv-
ka Miháliková.

ný záujem. Dokonca nájomníci, 
ktorí majú nedoplatok, začínajú 
tieto nedoplatky už splácať.  

Vyskytli sa aj nejaké 
problémy, alebo naopak po-
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Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb. v platnom  
znení, obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až  

§ 288 Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností  
– časti pozemku KN-E 1108/1 a KN-C 668/3, k.ú. Kežmarok.

Termín na predloženie súťažných  
návrhov do: 15. 3. 2010

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť  

uverejnené podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke  

www.kezmarok.sk
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Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom znení,

obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy

o nájme nebytových priestorov  - Lekárne na Námestí  
v objekte Hlavné námestie č.23/58  v  Kežmarku.

Podmienky súťaže na www.kezmarok.sk
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Mesto Kežmarok
vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č.138/1991 Zb., v platnom znení,

obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy

o nájme nebytových priestorov - zubnej ambuláncie č. 2 
v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera č.706/5 v Kežmarku

Podmienky súťaže na www.kezmarok.sk

Pri príležitosti okrúhleho výročia slávnostne prijal primátor mes-
ta Kežmarok Igor Šajtlava bývalého predsedu Mestského národného 
výboru v Kežmarku Adolfa Šipku. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo  
2. marca 2010 v priestoroch radnice, za účasti vedúceho oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a staveného poriadku Ladislava 
Faixa a vedúceho organizačného oddelenia MsÚ Ladislava Melikanta.

Bývalý prvý muž Kežmarku Adolf Šipka, veľký záhradkár a krí-
žovkár, kedysi stály prispievateľ krížovkárskych rébusov do kežmar-
ských novín, resp. ich priamy účastník, oslávil 21. februára 2010 75 
rokov.                                                      Pavol Humeník

Aj keď výsledok nebol pod-
statný, hralo sa v pondelok 1. 
marca 2010 na zimnom šta-
dióne v Kežmarku ako o ti-
tul olympijského víťaza. Na-
koniec zápas Výberu býva-

lých hokejistov proti Výberu 
Mestského športového klubu 
sa skončil víťazstvom favorita 
7:6, keď porazeným nepomo-
hol v hokejovej bráne ani fut-
balový brankár Igor Šajtlava.

Má sa čím pochváliť No tento zápas nespomí-
name iba tak. Bol to totiž zá-
pas, v ktorom sa jeho účast-
níci takouto formou rozlúčili 
so starým štadiónom, lebo na 
druhý deň sa už začalo s roz-
púšťaním ľadu. Po nej prí-
de na rad už samotná rekon-
štrukcia podstatnej časti kež-
marského zimného stánku. 

Prakticky sa počíta, že z te-
rajšej stavby ostane iba skelet 
so sedačkami. Všetko ostat-
né pôjde preč – plechy, stre-
cha, sklo, prevádzková budo-
va. Šatne totiž už budú v inej 
časti štadióna. Na strane od 
futbalového štadióna by sa 
okrem šatní mal nájsť priestor 
aj pre fitnes centrum a uby-

tovňu. Preto aj hlavný vchod 
do budúceho štadióna by mal 
byť už z tejto strany.

Starý hokejový štadión si 
síce nepožil veľmi dlho, ale 
má na čo spomínať. Svetová 
univerziáda, Svetové mládež-
nícke hry, Slovenská hokejo-
vá extraliga, ba i sústredenie 
slovenskej reprezentácie. Ve-
ru, nie každý štadión na Slo-
vensku mal to šťastie na také-
to organizačné úspechy.

Pozeráme sa však dopre-
du. Preto veríme, že najbliž-
šia doba prinesie nielen krás-
ny hokejový stánok, ale aj po-
stupné športové úspechy kež-
marských športovcov v ňom.

Pavol Humeník
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Deň 21. február je Sveto-
vým dňom turistických sprie-
vodcov cestovného ruchu. 
Oficiálny dátum pripomí-
na vznik Svetovej fe-
derácie asociácie tu-
ristických sprievod-
cov (WFTGA) z roku 
1985. Táto medziná-
rodná organizácia v súčas-
nosti združuje viac ako 150 
000 kvalifikovaných sprie-
vodcov z 53 krajín sveta.

Na Slovensku sprievodco-
via cestovného ruchu osla-
vujú tento deň od roku 2004 
rôznymi podujatiami v rôz-
nych kútoch Slovenska. Cie-
ľom týchto podujatí je pre-
zentovať prácu profesionál-
nych sprievodcov v CR a pri-
blížiť obyvateľom krajiny ale 
aj turistom históriu, kultú-
ru a pamätihodnosti rôznych 
miest a turistických zákutí 
Slovenska. 

V našom regióne existuje 
Cech sprievodcov Tatry-Spiš, 
táto organizácia združuje kva-
lifikovaných sprievodcov z re-
giónu, ktorý pokrýva oblasť 
Liptova, Nízkych a Západ-

ných Tatier, Vysokých a Be-
lianskych Tatier, široké pásmo 
historického Spiša od Popra-
du až po Spišskú Novú Ves, 

Slovenský raj, Zama-
gurie a Starú Ľubov-
ňu. Naši sprievodco-
via žijú v tejto oblas-
ti a vedia o nej pove-

dať množstvo zaujímavostí a 
návštevníkom ukázať pamä-
tihodnosti aj z takého pohľa-
du, aký možno nie je bežne 
známy, vedia Vás sprevádzať 
po prírode, ktorá je určite naj-
krajšia na Slovensku, a poroz-
právať o ľuďoch súčasných, aj 
o tých, ktorí tu žili dávno pred 
nami a vytvorili diela, ktoré 
dodnes obdivujeme. 

V súčasnosti má Cech 
sprievodcov Tatry-Spiš vy-
še 50 členov,  kvalifikova-
ných turistických sprievod-
cov. Podujatia v rámci Sve-
tového dňa sprievodcov boli 
organizované hlavne vo veľ-
kých mestách, tohto roku sa 
po prvý krát konala v sobo-
tu 20. februára 2010 bezplat-
ná prehliadka mesta Kežma-
rok a prehliadka Kežmarské-

spravodajstvo

(dokončenie z 1. strany)

Svetový deň sprievodcov v Kežmarku

Takmer stopercentný záujem...

strehy, či námety v rámci 
týchto stretnutí s občanmi?

Problémy sa vyskytujú vša-
de. Schôdze mali relatívne pokoj-
ný priebeh. Najviac otázok bolo 
k skutkovému stavu domu – od-
straňovanie závad ešte do odpred-
aja, na čo im bola daná adekvát-
na odpoveď. Taktiež boli otázky, 
čo sa týka budúceho bydliska – 
Kežmarčania alebo Ľubičania, na 
čo im taktiež bola daná odpoveď 

v rámci našich vedomostí. 
Kedy počítate s riadnym 

odpredajom bytov? 
S odpredajom sme v podstate 

začali už organizovaním schôdzí, 
pretože nájomníci sa museli dohod-
núť na niektorých bodoch v rám-
ci svojho budúceho fungovania. 
Čo sa týka samotných zmlúv, tie-
to sa začínajú pripravovať, je po-
trebné si ešte niektoré veci od-
konzultovať s Mestom Kežmarok 
(pozemky, zriadenie vecného bre-
mena,...).      Pavol Humeník
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Parlament mládeže mesta Kežmarok 

 
Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku 

 
Andrej Višňovský – AV CONSULTING 

 uvádzajú 

 

Divadelný súbor Gymnázia Lanškroun 

 „ŠKEBLE“ 
 

PRÍBEH ĽUDÍ A BOHOV NA NEKONEČNEJ CESTE 
DRSNÉHO A FAREBNÉHO STAROVEKÉHO SVETA, 

V KTOROM VERNOSŤ BOLA VŠETKÝM 

Text a réžia: Jan Střecha     V hlavnej úlohe: Jakub Joklík 

 17.3.2010 (streda) o 15,30 hod.                                   
vo veľkej sále MsKS v Kežmarku. 

Vstupné 1,50.- Eur 

 

ho hradu kvalifikovaným tu-
ristickým sprievodcom. Počas 
hodinovej prechádzky mes-
tom Kežmarok sa zúčastnení 
oboznámili s mnohými his-
torickými faktami, krátkymi 
povesťami a aj s niektorými 
zaujímavosťami, ktoré mož-
no vôbec nevedeli o historic-
kých budovách okolo ktorých 
takmer každý deň prechá-
dzajú. Následne po prehliad-
ke mesta si účastníci prezre-

li expozície Kežmarského 
hradu. Je na škodu, že o to-
to podujatie prejavilo záujem 
len hŕstka občanov Kežmar-
ku. Členovia Cechu sprievod-
cov Tatry-Spiš zorganizova-
li aj sprevádzanie v Poprade 
v rímskokatolíckom kostole 
svätého Egidia, ktorý je bež-
ne pre turistov uzavretý. 

Ing. Vojtech Wagner, 
člen Cechu sprievodcov 

Tatry-Spiš

Reduta, bývalý symbol kežmarskej zábavy, sa postupne stáva ne-
bezpečným miestom. Vďaka nadmernej vlhkosti a pomoci silného vet-
ra sa z ríms pod strechou uvoľňujú kusy omietky. Hoci je objekt his-
torickej reduty pripravený na rekonštrukciu a projekty už ležia tak 
povediac na stole, klasickým problémom, ktorý oddiaľuje práce na 
Redute, je nedostatok finančných prostriedkov.         

Pozor, padá omietka

 Foto: -adri-
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Kežmarská  
informačná  

agentúra (Kia)

Hlavné  
námestie 46  

060 01  Kežmarok  
052/449 21 35 

info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Tatranský národný park 
(TPN) so svojím partnerom 
– Štátnymi lesmi Tatranské-
ho národného parku (ŠL TA-
NAPu) si dovoľuje Vás po-
zvať na internetovú súťaž 
vedomostí o Tatrách. Kaž-
dý, kto má záujem vyskúšať 
svoje vedomosti a chce sa 
zúčastniť sútaže, je povin-
ný oboznámiť sa s pravidla-
mi súťaže a registrovať svo-
ju účasť na stránkach: www.
tatrybezgranic.eu (poľská 
verzia), alebo www.tatry-
bezhranic.eu (slovenská ver-
zia). Každý deň sa bude zve-
rejňovať jedna otázka. Súťaž 
sa bude konať od 1. marca 
2010 do 31. mája 2010. Víťazi 
jednotlivých etáp a víťaz sú-
ťaže získajú ceny.

Projekt je spolufinancova-
ný Európskou úniou zo zdro-
jov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja a zo štát-
neho rozpočtu prostrednic-
tvom Euroregiónu „Tatry“ v 
rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľská republika 
– Slovenská republika 2007  
– 2013.                       TANAP

Internetová 
súťaž vedomostí 

o Tatrách

Sníček- Súkromná materská 
škola a zariadenie 

poskytujúce celodennú 
starostlivosť o deti  
od 18 mesiacov,  

Kušnierska brána 3,  
Kežmarok

Vás pozýva na

ZÁPIS
v dňoch  

15. 2. 2010 – 15. 3. 2010  
na školský rok 2010/2011

Prečo naša  
materská škola?

- Učíme sa podľa nového 
školského vzdelávacieho 
programu
- Vytvárame priestor na ne-
tradičné  a zážitkové učenie, 
učenie hrou, edukačné akti-
vity
- Organizujeme 4x počas ro-
ka výlet do Vysokých Tatier, 
sme zameraní na poznáva-
nie Vysokých Tatier a oko-
lia
- Zapájame sa do všetkých 
výtvarných súťaží i medzi-
národných
- vyučujeme cudzí jazyk
- Máme rôzne krúžky – hu-
dobno-tanečný, výtvarný, 
turistický

Čo treba k zápisu?
- Na zápis do materskej ško-
ly rodič prinesie vyplnenú 
prihlášku
- Prihlášku mu vydá mater-
ská škola 
- Na prihláške je potrebné 
potvrdenie od lekára o zdra-
votnom stave dieťaťa

Ako prebieha zápis?
- Zápisy sa nekonajú v jeden 
deň, rodič tak môže urobiť 
v uvedenom období
- Na zápis by mal prísť ro-
dič aj s dieťaťom, aby sa zo-
známilo s prostredím budú-
cej materskej školy
- Môžu si spoločne pozrieť 
priestory
- Zápis má podobu rozhovo-
ru, pri ktorom sa riaditeľka 
oboznamuje s dieťaťom a ro-
dič môže klásť otázky
- Na záver sa dieťa môže po-
hrať v triede

Ostatné informácie:  
www.snicek.meu.sk

e-mail:  
jankast@mail.t-com.sk

mobil:0911-25 63 59

Národné dni kariéry 
(NDK) sú najväčší veľtrh pra-
covných príležitostí na Slo-
vensku. Zameraný je predo-
všetkým na študentov a ab-
solventov vysokých škôl. Je-
ho organizátorom je už po 
15. raz organizácia AIE-
SEC. Uskutoční sa 11. 
a 12. marca v priestoroch 
bratislavskej Incheby. 
Pre všetkých návštevní-
kov je pripravený boha-
tý sprievodný program 
v podobe workshopov 
a tréningov od profesio-
nálov, ktorí sa dlhodobo 
pohybujú v biznise. Prá-
ve prostredníctvom nich 
majú návštevníci mož-
nosť spoznať svoje sil-
né, slabé stránky a naj-
mä spôsob ako sa predať 
na trhu práce. Bonusom 
sú výrazné zľavy, ktoré si 

Príležitosť vziať svoju 
kariéru do vlastných rúk

možno cestou na NDK uplat-
niť u dopravcov: Železničná 
spoločnosť Slovensko a Tu-
rancar. Všetky potrebné in-
formácie nájdu záujemcovia 
na stránke www.ndk.sk. 

Pavol Kulanga

Hotelová 
akadémia pozýva

Hotelová akadémia Ot-
ta Brucknera v Kežmarku 
Vás srdečne pozýva na Deň 
otvorených dverí spojený s 
pripomenutím Medzinárod-
ného dňa turistických sprie-
vodcov, ktorý sa uskutoč-
ní dňa 4. marca (štvrtok) od 
8.30 h v priestoroch našej 
školy.      Hotelová akadémia 
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Vyrábate a zamestnávate v Kežmarku? Chcete prezentovať 
svoju firmu, alebo máte tip? Kontaktujte redakciu.

Chlapík vyšiel z ambulan-
cie a ledva dokráčal do svojho au-
ta. V tom momente bola všetka je-
ho včerajšia energia a dobrá nálada 
preč. V rukách držal papier s výsled-
kami a diagnózou. Uvažoval, či by 
si okolie všimlo, keby sa v tú chvíľu 
rozplakal. Mal chuť plakať ako ma-
lý chlapec. Hlava mu išla vybuchnúť 
a sám seba sa pýtal, či tu o rok ešte 
bude. Bol to dobrý film...

Kedy si dokážeme najviac vážiť 
všetko, čo máme a hlavne ľudí okolo 
seba? Keď sa dozvieme, že ich stráca-
me! Čo by ste robili, keby ste odrazu 
zistili, že váš zdravotný stav je viac 
než vážny? Že neviete, ako vaše telo 
zareaguje na náročnú liečbu? Asi by 
ste si chceli užiť – stretnutí s ľuďmi, na 
ktorých vám záleží, objatí od detí, kto-
ré vám rastú pred očami, miest, o kto-
rých ste snívali. Možno by ste chceli 
rýchlo stihnúť veci, ktoré ste vždy od-
kladali. Lebo neviete, čo bude.

A keby ste zistili, že naopak 
niekto blízky, koho máte radi, tu 
možno s vami nebude tak dlho, ako si 
to prajete? Chceli by ste byť s ním čo 
najviac a objímať ho a rozprávať sa 
hoci aj o počasí. Lenže život je taký, 
že sa niekedy stretávame sami so se-
bou, nieto, že by sme sa stretli s tý-
mi, na ktorých nám záleží. No nieke-
dy to ani nedovolia rôzne okolnosti.

Mal silné ruky, s ktorými kadečo 
vymajstroval. Mal cit pre kuchárske 
umenie a vždy niečo úžasné vymyslel 
a ukuchtil. Mal zmysel pre humor, ale 
aj dobré srdce, ktoré schovával vo veľ-
kej hrudi. Mal kopec priateľov, s kto-
rými ho spájali kadejaké veselé príbe-
hy. Ale mal aj svoje tajomstvá, o ktoré 
sa nikdy s nikým nepodelil. Keď som 
ho videla naposledy, sľúbili sme si gu-
lašpartiu a silno sme sa objali. Ani 
nie pred rokom...

Voči osudu, ktorý máme vpísa-
ný v dlani, sme úplne maličkí páni. 
Dnes sme tu a zajtra tu byť nemusí-
me. Nech si hovorí kto chce, čo chce. 
Verím, že existuje Boh, že sa s ľuď-
mi, ktorých nosím v srdci aj bez to-
ho, aby som ich stihla lepšie spo-
znať, ešte stretnem. Tu nemáme ve-
ľa času, ale v tej „večnosti“ ho bu-
de snáď naozaj dosť na to, aby sme 
si stihli povedať s niektorými všet-
ko nepovedané. Niekedy považuje-
me smrť blízkeho za podraz od živo-
ta, za nespravodlivosť. Ona je však 
niekedy iba spôsobom, ako predísť  
utrpeniu. Je iba zvončekom na kon-
ci filmu, ktorý nám bolo dopriate vi-
dieť.                              -Adri-

Nie je tomu inak ani v prí-
pade firmy KC interiér, ktorá 
sídli na Slavkovskej ulici č. 25. 
V lokalite, ktorú mnohí Kež-
marčania ani nepoznajú. No 
zákazníci z bližších i vzdia-
lenejších miest vedia, že sa 
tu nachádza niekoľko kvalit-
ných domácich firiem.

Cestou z Kežmarku do ne-
ďalekého Malého Slavkova,  

Medzi výrobky kežmarskej firmy KC interiér patrí široká paleta 
nábytku, bohatá čo do dizajnu, ale i materiálov. Na snímke Turecký 
salón v zámku Topoľčianky.

O tom, že kežmarskí podnikatelia majú dobré meno aj 
ďaleko za hranicami mesta, niet pochýb. S mnohými sa stre-
távame na ulici netušiac, aké ohromné veci dokážu, čo všet-
ko vedia zhotoviť. 

nachádza sa po ľavej strane  
priemyselný dvor, v ktorom 
pôsobí hneď niekoľko firiem. 
Jednou z nich, vpravo vzadu, 
je aj firma KC interiér.

Tá začínala v roku 1993 prá-
ve v susednom Malom Slav-
kove. O dva roky neskôr ju jej 
majiteľ presťahoval do vlast-
ných priestorov na spomína-
nej Slavkovskej ulici. V ne-
veľkých dielňach tu vznikajú 
kvalitné a žiadané nábytky, 
dvere, vstavané skrine - ako-
by vystrihnuté z časopisov 
o modernom bývaní.

„Od začiatku bol výrob-
ný program firmy zamera-
ný na výrobu kancelárske-
ho a hotelového nábytku. Po-
stupne sme sortiment rozšírili 
na výrobu interiérových dve-
rí z masívu a dýhovaných dve-
rí. V roku 2004 sme zakúpili 

ďalšie výrobné priestory, v kto-
rých sme zahájili výrobu euroo-
kien a dverí,“ hovorí Ing. Vla-
dimír Kavalec, majiteľ fir-
my. Nábytkárstvu je verný 
od svojich podnikateľských 
začiatkov. Dnes táto kež-
marská firma zamestnáva 
22, v prípade väčšej zákaz-
ky aj tridsať ľudí. Ako je to u 
iných, aj táto firma s cieľom 

poskytnúť čo najkvalitnejšie 
výrobky, investovala v po-
sledných rokoch do výroby. 
Reakciou na vybavenie i po-
nuku firmy sú zákazky z ho-

telov, škôl, iných firiem, ale 
i domácností, či dokonca veľ-
vyslanectva. Produkty fir-
my, ktoré spolovice sama na-
vrhuje, sa nachádzajú v zá-
močku v Topoľčiankach, na 
okresnom súde v Kežmar-
ku, v AquaCity v Poprade, 
ale i v tatranských hoteloch. 
Tu si svoje priestory vynovi-
li nábytkom z firmy KC in-
teriér hotely Patria, Hutník, 
Urán, Odborár, pričom ho-
telové vybavenie z kežmar-
ských dielní spríjemňuje po-
byt aj návštevníkom hotelov 
v Piešťanoch či v Trenčian-
skych Tepliciach. 

Kežmarská firma vyrába 
moderné nábytky, ale aj štý-
love zariadenia z masívu. 
Akýmisi perličkami sú ku-
chynské nábytky a kancelár-
sky nábytok na mieru. Vý-
sledky práce šikovných kež-
marských stolárov a čalún-
nikov sú čo sa dizajnu týka 
úplne rôznorodé, občas i ex-
travagantné, alebo takmer to-
tožné so starožitným nábyt-
kom. Za niekoľko rokov pô-
sobnosti si kežmarská firma 
získala miesto na slovenskom 
trhu a dnes, hoci svoju výro-
bu rozšírila o výrobu euroo-
kien, ostáva verná prevažne 
nábytkom, o ktoré je záujem 
už tradične najmä za hranica-
mi nášho mesta.

T/F Adriana Saturyová

Malé fIrMy – VeľKé VeCI III.

Hotelový nábytok z Kežmarku

Ing. Vladimír Kavalec vo svojej dielni, kde sa zrodili nábytky aj 
pre Turecký salón v zámku Topoľčianky.
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Nedostatok prírodného 
snehu a  veľké mínusové  tep-
loty sú dôvodom,  prečo je na 
viacerých úsekoch magistrá-
ly vedúcej z Hrebienka na 
Skalnaté pleso vrstva ľadu. 
„Najväčší ľad sa vytvoril neďa-
leko Rainerovej útulne v stúpa-
ní magistrály,  hneď za mos-
tom ponad Veľký Studený po-
tok. A ako zvyčajne, v celom 
okolí mosta ponad Obrovský 
vodopád. Tvorbu týchto ľadov 
tu  podporuje potôčik prame-
niaci pri Zamkovského chate, 
ktorý steká plytkými pôdami le-
žiacimi na nepriepustnom skal-
nom podloží. Jeho vody plynule 
namŕzajú do oblých a šikmých 
ľadových klzísk.  Na týchto 
miestach sme vykopali stupy a 
do nich, ako protišmykovú zá-
branu, uložili čečinu. Najne-
bezpečnejšie miesta sme posy-

Chodník pri vodopádoch Studeného potoka je zľadovatený

Foto: Martin Fris

pali štrkom. Tento posyp bu-
de nutné opakovať tak, ako bu-
de rásť ľad a zalievať kamienky 
posypu, aby sme chodník udr-
žali čo najschodnejší,“ hovorí 
Martin Fris zo Strediska te-
rénnych služieb (STS) Štát-
nych lesov TANAPu.

Situáciu nezachránil ani 
sneh, ktorý v ostatných dňoch 
pripadol. „Naopak, všetko ešte 
viac zhoršil. Tenká vrstva sne-
hu zakryla ľad a keď si to člo-
vek nevšimne, môže sa pri neča-
kanom páde zraniť. Pokiaľ nena-
padne dostatočná vrstva snehu, 
ktorá ľad prekryje úplne, situá-
cia sa tak skoro nezmení,“ po-
znamenáva Martin Fris. 

Zľadovatený je aj približne 
desať metrový úsek na zele-
no značkovanom turistickom 
chodníku za Bilíkovou chatou 
v smere k vodopádom Stude-

ného potoka. Napriek tomu, 
že turistom je v spomenutých 
úsekoch turistických chod-
níkov napomoci drevené zá-

bradlie, Štátne lesy TANAPu 
vyzývajú turistov k maximál-
nej opatrnosti pri prechádzaní 
týmito úsekmi.          TANAP

... sú hlavným bodom po-
zornosti cezhraničného pro-
jektu založeného na úzkej 
spolupráci organizácií Hei-
fer Poľsko a Heifer Sloven-
sko, n.o. Cieľovou skupinou 
je mládež Sanockého Povia-
tu v Poľsku a okresu Kežma-
rok. Projekt je financovaný 
Európskou úniou z Európ-
skeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpoč-
tu prostredníctvom Karpat-
ského Euroregiónu v rámci 
Programu Cezhraničnej Spo-
lupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013. Hlav-
ným cieľom tohto vzdeláva-
cieho a výskumného projek-
tu je zverejnenie poznatkov 
o formách záchrany príro-
dy v Karpatoch a miest za-
hrnutých do európskej eko-
logickej siete „Príroda 2000“ 
so zámerom zvýšiť environ-
mentálne cítenie, vedomosti 
a znalosti o typických bioty-
poch, živočíšnych a rastlin-
ných druhoch v karpatskom 
regióne. Lídri projektu sa 
rozhodli naplniť tento dôle-
žitý cieľ prostredníctvom tré-
ningového programu a vzá-
jomných študijných stretnu-
tí v Poľsku a na Slovensku. 
Uvedené stretnutia zahŕňajú 
tréningy, súťaže a regionál-
ny prieskum miest v oblasti 

Spoločné Karpaty solvovanie vzdelávacej čas-
ti programu počas nasledu-
júcich dní. Na druhý deň štu-
denti, učitelia a zástupcovia 
Heifer Poľsko a Heifer Slo-
vensko navštívili Múzeum 
Tatranského národného par-
ku v Tatranskej Lomnici kde 
sa po pozretí náučného filmu 

Súčasťou študijného stretnu-
tia bola aj prechádzka okolo (a 
keďže išlo o zimné obdobie aj 
priamo cez) Štrbského Plesa, 
ktoré je s nadmorskou výškou  
1 346 m najznámejším a naj-
navštevovanejším jazerom vo 
Vysokých Tatrách. Počasie bo-
lo výborné a z tohto pohľa-
du „načasovanie“ nemohlo 
byť lepšie. Po absolvovaní po-
obedňajšieho programu sa 
skupina vrátila naspäť do ob-
ce Tvarožná, kde po typic-
kom slovenskom obede a za-
slúženom odpočinku už na 
nich čakal večerný kultúrny 
program pripravený školák-
mi z obce Tvarožná, pozostá-
vajúci z hudobných a súťaž-
ných aktivít.

Nasledujúci deň sa mladí 
poľskí návštevníci za dopro-
vodu učiteľov a zástupcov or-
ganizácie Heifer oboznámi-
li so zaujímavosťami hradu 
v Kežmarku, navštívili múze-
um a mestské centrum. Spo-
kojné tváre študentov na-
svedčovali tomu, že čas vy-
naložený na prípravu a rea-
lizáciu projektu bol strávený 
efektívne a všetky informácie 
a znalosti boli „odovzdané 
do tých správnych rúk“. Pro-
jekt pokračuje do 31. decem-
bra 2010.

Ing. Zoltán Schleicher
Heifer Slovakia, n.o.

www.heiferslovakia.org

Sanoku a Kežmarku s veľkou 
prírodnou hodnotou.

Prvá časť stretnutí, kto-
rá začala návštevou Poľských 
študentov a ich učiteľov na 
Slovensku za účasti lídrov 
projektu obidvoch zúčastne-

ných strán sa konala v dňoch 
od 18. – 20. februára 2010. Ako 
„základňa“ pre naplánovaný 
program bola vybraná obec 
Tvarožná, ktorá sa nachádza 
neďaleko mesta Kežmarok. 

Počas prvého dňa poľskí 
študenti pricestovali do ob-
ce Tvarožná, kde sa ubyto-
vali a po obede sa vydali na 
kúpalisko vo Vrbove aby do-
bili energiu potrebnú na ab-

o Vysokých Tatrách presunuli 
do ešte zaujímavejšej expozič-
nej časti aby získali podrob-
nejšie vedomosti o živočíš-
nych a rastlinných druhoch 
žijúcich v oblasti Vysokých 
Tatier. Jedna z častí múzea 
tiež ponúkla mládeži pohľad 
do oblasti slovenského folkló-
ru a typickej slovenskej archi-
tektúry, ktorú si mohli všim-
núť tiež naživo v ten istý deň. 
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Centrum voľného času 
Kežmarok v dňoch 12. 2. – 14. 
2. zorganizovalo pre širokú 
verejnosť – mládež a dospe-
lých poznávací zájazd do Be-
nátok, priamo do víru benát-
skeho karnevalu. 

Cesta autobusom v no-
ci rýchlo ubiehala a v raňaj-
ších hodinách sa už celá kež-
marská výprava plavila lo-
ďou z Punta Sabbioni do be-
nátskeho prístavu.

Od začiatku to bol neopa-
kovateľný zážitok romanti-
ky, elegancie, histórie a ume-
nia. Okrem nádhernej archi-
tektúry ovplyvnenej európ-
skou aj orientálnou kultúrou, 
Benátky všetkých pútali svo-
jím karnevalom, ktorý pat-
rí do trojice najznámejších 
karnevalov sveta. Karneva-
lová atmosféra sa šírila ce-
lým mestom , ktoré zaplavi-
li rôzne pestrofarebné masky. 
Miestni obyvatelia sa vypa-
rádili do neuveriteľných kos-
týmov, väčšinou z obdobia 
stredoveku. Centrom diania 
bolo Námestie svätého Mar-

KARNEVAL V BENÁTKACH

Účastníci karnevalu v Benátkach prostredníctvom Centra voľné-
ho času Kežmarok.

ka, kde prebiehali slávnost-
né sprievody pripomínajúce 
históriu mesta, pochodovali 
zástupcovia všetkých stavov, 
cechov, vojaci, aj obyvatelia 
kráľovského dvoru, striedajúc 
sa s rôznymi predstavenia. 
Tohtoročný karneval sa nie-
sol v znamení piatich zmys-
lov – chuť, čuch, sluch, hmat 
a zrak. 

V karnevalovej atmosfére 
si samozrejme pozreli  i naj-
známejší „obraz“ Benátok 
Námestie svätého Marka s jeho 
pamätihodnosťami, ako Ka-
tedrálu svätého Marka, zvoni-
cu Campanilla vysokú 99 met-
rov, Dóžov palác vybudovaný 
v 14. a 15. storočí ako sídlo vo-
lenej hlavy mestského štátu. 
Vo víre karnevalu prehliad-
ka mesta pokračovala zhliad-
nutím známeho mosta Ponte 
di Rialto, veľkého kanála Ca-
nal Grande, hlavnej doprav-
nej tepny, jedným z najvyhľa-
dávanejších symbolov Bená-
tok, najväčším a najdôležitej-
ším kanálom, dlhým 3 800 m 
a 30 až 90 m širokým. V pre-

hliadke sa pokračovalo ďal-
šími čarovnými „ulicami Be-
nátok“ tvorenými asi 160 
menšími kanálmi, obdivujúc 
pritom ich zaujímavú archi-
tektúru postavenú na vode, 
plnej svetoznámych gondol, 
člnov, či lodí.

Benátky, ktoré patria me-
dzi najromantickejšie mestá 

na svete, zapísané v Zozna-
me svetového dedičstva UNE-
SCO, očarili každého z nás. 
Bol to deň neopakovateľných 
chvíľ, plný hlbokých dojmov. 
Cesta späť, z benátskeho prí-
stavu opäť loďou do Punta Sa-
bbioni a nakoniec naším au-
tobusom sa niesla ešte dlho 
v karnevalovej nálade, vo vý-
mene krásnych zážitkov.

Bc. Ladislav Kalasz

Slovenská národná galé-
ria – kaštieľ Strážky a Ob-
čianske združenie Človek 
v ohrození všetkých srdečne 
pozýva na regionálny festival 
Jeden svet 2009 (10. medziná-
rodný festival dokumentár-
nych filmov), ktorý sa usku-
toční od 7. 3. do 21. 3. 2010 
v kaštieli v Strážkach (Med-
ňanského 25, 059 01 Spišská 
Belá – Strážky) so začiatkom 
o 18.00 hod. s týmto progra-
mom:

MADE IN L.A. – 7. 3. 2010 
– 70 min., české titulky. Prí-
beh boja Mexičaniek za lepšie 
pracovné podmienky v odevnej 
dielni dámskej konfekcie v Los 
Angeles.  

OTROCI – 7. 3. 2010 – 15 
min., české titulky. Nesmierne 
pôsobivý animovaný dokument, 
ktorý je autentickým záznamom 
výpovedí detí po svojom oslobo-
dení z otroctva v roku 2003.

NÁRAMKY OD KA-
MAR – 7. 3. 2010 – 23 min., 
česky. Život jedenásťročnej in-
dickej dievčiny Kamar, ktorá 
popri tvrdej práci  sníva o tom, 
že sa raz naučí čítať a písať. 

JEŽIŠ JE NORMÁLNY – 
12. 3. 2010 – 66 min., česky, 
slovensky. Dokument sa zao-
berá poňatím viery, manipu-
láciou a výchovou detí v kon-
troverzných kresťanských rodi-
nách.

ÚPRIMNÝ NA 99% - 12. 
3. 2010 – 70 min., české titul-
ky. Nejednoznačné pocity zo ži-
vota v Nórsku od kultúrne rôz-
nych mladých ľudí v hip – hopo-
vej formácii „Spojené menši-
ny.“ 

SEDEM SVETIEL – 13. 3. 
2010 – 57 min., česky. Sedem 
židovských žien oživuje spo-
mienky na holokaust a druhú 
svetovú vojnu, každá z nich má 
„vlastný návod“ ako prežiť. 

CESTA MAGDALÉNY 
ROBINSONOVEJ – 13. 3. 
2010 – 40 min., česky. Oba-
vy slovenskej fotografky Mag-
dalény Robinsonovej, ktorá po-
čas ľudáckeho Slovenského štá-
tu stratila rodičov a prežila utr-
penie koncentračných táborov z 
nepoučiteľnej spoločnosti. 

I.O.U.S.A – 14. 3. 2010 – 85 
min., české titulky. Dokument 
ukazuje svet ekonomiky a vyso-

kej politiky s prehľadnými graf-
mi a animáciami namiesto nič 
nehovoriacich čísel.

ROPNÁ APOKALYPSA – 
14. 3. 2010 – 48 min.. české ti-
tulky. Hľadanie alternatívnych 
zdrojov výroby energie skôr, ako 
sa minie „čierne zlato.“

SMRTIACE POLIA – 14. 
3. 2010 – 13 min., slovenské ti-
tulky. Film odzrkadľuje skutoč-
nú cenu pestovania sóje v Juž-
nej Amerike, určenej na kŕme-
nie sliepok, dobytku a ošípaných 
v Európe. 

MAME NGOR – CHLA-
PEC ZO SKLÁDKY – 14. 3. 
2010 – 15 min., česky. Život 
a sny afrického chlapca Mame 
Ngora na skládke odpadov.   

IDEME ĎALEJ – 19. 3. 
2010 – 108 min., české titulky. 
Príbeh premeny NDR zobraze-
ný na rodine vedúceho socialis-
tickej samoobsluhy, pána Schu-
tzeho. 

MAĎARSKÁ NÁROD-
NÁ – 19. 3. 2010 – 70 min., 
české titulky. „Romantické ná-
silie“ je názov kapely, ktorá hrá 
nacionálny rock, pričom inteli-
gentných fanúšikov kapely spá-

ja nenávisť voči Židom a šírenie 
radikalizmu.

NAJVAČŠIE PRIANIE – 
20. 3. 2010 – 85 min., česky. 
„Aké je vaše životné prianie?“ 
pýta sa režisér filmu zástupcov 
mladej generácie v roku 1964. 

ŽENY PRE MENY – 20. 3. 
2010 – 75 min., česky. Mozai-
ka výpovedí žien ponúka obraz 
o predstavách českej konzumnej 
spoločnosti o ideále ženskej krá-
sy. V snímke sa objavia redak-
torky ženských magazínov, Da-
ra Rolins i skupina radikálnych 
anarchofeministiek.  

PRÍBEH Z JODOKU – 21. 
3. 2010 – 83 min., české titul-
ky. Muzikál verne zachycujú-
ci otrasné praktiky v koncen-
tračnom tábore Jodok v Sever-
nej Kórei.

SVEDECTVO Z TIBETU 
– 21. 3. 2010 – 48 min., české 
titulky. Alarmujúci dokument, 
nakrútený pomocou skrytých 
kamier a infrakamier... 

VSTUP:  1 euro
V prípade záujmu o pre-

mietanie pre školy, organizá-
cie, iné skupiny kontaktujte 
052/458 13 12.

V kaštieli v Strážkach začína regionálny festival Jeden svet 2009
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Počítač sa dnes stáva neod-
deliteľnou a všadeprítomnou 
súčasťou nášho života, preto 
je dôležité, aby sme ho využí-
vali čo najefektívnejšie. Čoraz 
aktuálnejším sa stáva termín 
klávesnicová gramotnosť. Je 
to schopnosť písať na kláves-
nici tzv. hmatovou metódou, 
to znamená všetkými desia-
timi a naslepo (bez sledova-
nia klávesnice). Nie je nut-
né premýšľať, ktorý prst ovlá-
da ktorý kláves a kde sa ten-
to kláves nachádza. Môžeme 
sa síce obmedziť  na tzv. ďat-
ľovanie, teda písanie jedným 
prstom na každej ruke, ale pí-
sanie bude trvať omnoho dlh-
šie. Lepšie je dostať klávesni-
cu poriadne do ruky a naučiť 
sa písať aj zostávajúcimi ôs-
mymi prstami.

Písanie na stroji resp. pí-
sanie na klávesnici sa od-
jakživa vyučovalo na stred-
ných školách ekonomického 
zamerania a dnes je nedeli-
teľnou súčasťou školského 
vzdelávacieho programu 
v študijných odboroch eko-
nomika pôdohospodárstva a 
agropodnikanie aj na Stred-
nej odbornej škole v kež-
marskej Pradiarni s výsled-
kom vzdelávania „žiak rých-
lo a presne ovláda písanie na 
PC desaťprstovou hmatovou 
metódou.“ Absolventi tých-
to odborov omnoho rýchlej-
šie ovládajú klávesnicu, ma-

jú menšiu chybovosť a ak 
chybujú, takmer vždy si chy-
bu hneď podvedome uvedo-
mia a môžu ju okamžite od-
strániť, môžu sa plne sústre-
diť na vykonávanú činnosť 
a nerozptyľujú sa spôsobom 
ovládania klávesnice a keď 
pracujú s podkladovými ma-
teriálmi, nemusia preostro-
vať zrak medzi predlohou 
a klávesnicou.

Ovládanie hmatovej metó-
dy pomáha študentom zvlá-
dať praktické úlohy na od-
borných predmetoch a prak-
tickom vyučovaní a v koneč-
nom dôsledku im po skončení 
školy uľahčí uplatniť sa v za-
mestnaní. Najšikovnejší štu-
denti majú možnosť vyko-
nať štátnu skúšku z písania 
na stroji a počítači (pri výko-
ne 200 úderov za minútu). Sú 
však medzi nimi aj takí, kto-
rí vďaka talentu a usilovnos-
ti dokážu súperiť s najlepší-
mi nielen v kraji, ale aj na Slo-
vensku. 

V závere minulého ro-
ka sa Lukáš Fiolek, študent 
ekonomiky pôdohospodár-
stva, zúčastnil 2. ročníka 
medzinárodnej súťaže v pí-
saní na klávesnici ZAV Zvo-
len 2009, za účasti 44 žiakov 
z 23 stredných škôl z celého 
Slovenska a susedného Poľ-
ska. V súčte výkonov dvoch 
súťažných disciplín – odpisu 
textu z obrazovky (344,8 čis-

Na SOŠ v Pradiarni vyrastá klávesnicový talent – skoro 400 úderov za minútu

tých úderov/min) a odpisu 
textu z papierovej predlohy 
(333,6 čistých úderov/min) 
to znamenalo celkové tre-
tie miesto. V oboch disciplí-
nach sa odpisoval text 10 mi-
nút s penalizáciou 50 úderov 
za chybu. 

Začiatkom februára sa Lu-
káš znovu presadil v konku-
rencii prevažne študentov ob-
chodných akadémií Prešov-
ského kraja na súťaži žiakov 
stredných odborných škôl 
v spracovaní informácií na 
počítači, kde  výkonom 362,9 
čistých úderov za minútu ob-
sadil medzi 33 súťažiacimi 2. 
miesto v písaní textu na po-
čítači a bude reprezentovať 
podtatranský región a Pre-
šovský kraj na celosloven-
skom kole. 

Súťažná disciplína po-
zostávala z desaťminúto-
vého odpisu textu z 3-stra-
novej papierovej predlohy. 
Podmienkou účasti v súťaži 
bolo splnenie kvalifikačné-
ho limitu 270 čistej minúto-
vej rýchlosti pri maximálnej 
chybovosti 0,25 %. Táto súťaž 
je príležitosťou pre študen-
tov, ktorí majú radosť z prá-
ce s počítačom, sú zruční, na-
daní, talentovaní, chcú svoj 
talent i rozvíjať, rozvíjať svo-
je tvorivé odborno-praktic-
ké schopnosti. Medzi takých 
patrí aj Lukáš Fiolek, ktoré-
mu budú v polovici marca 
držať palce učitelia a študen-
ti SOŠ-ky z Pradiarne na ce-
loštátnom kole na Obchod-
nej akadémii v Senici.      

 Mgr. Ján Angelovič

Mesiac február sa rozho-
dla SOŠ-ka z Pradiarne ukon-
čiť tak trocha netradične a to 
zorganizovaním súťaže v je-
dení čokolády a iných slad-
kostí tohto charakteru. 

Šikovní študenti z radov 
Študentskej rady tak pri-
pravili podujatie, v ktorom 
čakalo na študentov školy 
v priebehu celého dňa nie-
koľko netradičných disciplín. 
Spomeňme napríklad kŕme-
nie čokoládou so zaviaza-
nými očami, jedenie čokolá-
dy bez pomoci rúk, jedenie 
nutely alebo spoločne jede-
nie perníkov či čo najrýchlej-
šie vypitie salka. Presvedči-
li sme sa, že aj napriek tomu, 
že všetky tieto maškrty boli 
grátis a bolo ich naozaj veľ-

Súťažili v jedení sladkostí

mi veľa, študenti už miesta-
mi nevládali a určite si v tej 
chvíli želali, že čokoládu už 
vidieť tak skoro nechcú. Ne-

tradičnou disciplínou bolo 
určite aj jedenie salka s ty-
činkou Merci, horalkové nos-
talgie alebo záverečná dis-

ciplína: zjedenie čo najviac 
čokolády za príslušný čas. 

Študentská rada v Pradiar-
ni pripravila už druhý ročník 
tejto súťaže a teší sa veľkej ob-
ľube, však sa ani nečuduje-
me, nakoľko jedenie sladkos-
ti je vždy okúzľujúce a hlav-
ne veľmi ale veľmi sladké. Ví-
ťazov bolo viac a touto cestou 
im patrí poďakovanie za ich 
vytrvalosť. A aký by to bol 
čokofest, ak by nemal ďalšie 
pokračovanie. O rok, na tom 
istom mieste so staronový-
mi študentmi. Tešíme sa na 
všetkých. 

P.S. Pred tým, si však ešte 
užijeme kopec iných študent-
ských aktivít v našej školičke. 
Už v marci nás čaká maškarný 
ples alebo nočný stolnoteniso-
vý turnaj s videoprojekciou. 

Jaroslav Bukovina
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V uplynulých dňoch bo-
la Stredná umelecká škola 
v Kežmarku organizátorom 
krajského kola súťaže Európa 
v škole. Podujatie pre študen-
tov vo veku od šestnásť do 
devätnásť rokov, bolo veno-
vané téme Kto platí účty sve-
ta? V boji proti svetovej chudo-
be a sociálnemu vylúčeniu sme 
spoluzodpovední všetci. Sme na 
jednej lodi. 

Študentská súťaž bola roz-
delená na dve časti – výtvar-
nú a literárnu. Dňa 25. februá-
ra sa na pôde kežmarskej ško-
ly uskutočnilo vyhodnotenie 
a ocenenie najlepších prác.

Účastníkov už 57. roční-
ka tejto súťaže privítala riadi-
teľka Strednej umeleckej ško-
ly Ing. Marta Perignáthová, 
ktorá vyjadrila radosť z účas-
ti mladých autorov v súťa-
ži. „Teší ma, že aj dnes existu-
jú mladí ľudia, ktorí venujú čas 
literárnej tvorbe. Poďakovanie 
za ich prípravu patrí aj učite-
ľom,“ skonštatovala pred vy-
hlásením výsledkov riaditeľ-
ka školy.

Literárnu časť súťaže prí-
tomným zhodnotila člen-
ka literárnej poroty Dr. Viera 
Kaprálová, ktorá úroveň, do-
držanie témy i subjektívnosť 
a morfologickú správnosť 
hodnotila ako veľmi dobrú. 
Čo do počtu, do súťaže bolo 
zaslaných 42 literárnych prác, 
porota vo výtvarnej časti roz-
hodovala o osemnástich pri-
hlásených prácach. Výtvarné 
práce zhodnotila akademic-
ká maliarka Eva Končeková. 

Ako my
Ako rady prázdnych nádob  

stoja pred nami
ich hrdlo zastiera  

tá beznádejná pavučina
a prosia o jemný žblnkot  

v ich vnútri
otvorme si oči a zvlažme  
ich suché labutie krky

je tu niekto kto nás potrebuje
Ako dievčatká so zápalkami 
skryté za rohom kontinentu
nás svojim tichom volajú
škrtajú svojimi žeravými  
túžbami jedni o druhých

a volajú v uhlíkoch pahreby
otvorme si uši

a počujme tú odovzdanú hudbu
tú hudbu živých svrčkov  

bez huslí
je tu niekto kto nás potrebuje
Ako slané kvapky mora duše  

na líci ženy
prosia o lásku ktorá by  

s nimi splynula
milujú svojimi úsmevmi  

a prstami
milujú čiernym dymom  

svojich vlasov
otvorme si srdcia 

a napíšme si do nich
všetky tie nepoprosené prosby

a napíšme si do nich
ich belasé mená

je tu niekto kto nás potrebuje
(Úryvok, Ján Živčák,  

16 rokov, Gymnázium  
P. O. Hviezdoslava  

Kežmarok)

Študenti vedia, kto platí účty sveta

SOŠ v Kežmarku, 
Garbiarska 1,
príjme ihneď

majsterku odborného  
výcviku učebného  
odboru kaderník  
na zastupovanie 

Kvalifikačné požiadavky:   
I. stupeň vysokej školy,  

študijný smer  
Bc. Majster OV, resp.  

učiteľ praktickej prípravy 
resp. DPŠ

 ÚSV – vlasová kozmetika  
a SO – výučný list  

kaderník 
 3-ročná prax v odbore

 Žiadosť o prijatie  
do zamestnania  
a motivačný list 

zasielajte na  uvedenú  
adresu do 2 týždňov  

od uverejnenia  inzerátu. 

Obvodná organizácia Únie 
žien Slovenska v Kežmarku 
a Mestské kultúrne stredis-
ko v Kežmarku usporiadajú 
okresné kolo v prednese poé-
zie a prózy v rámci 43. roční-
ka Vansovej Lomničky.

Súťaž sa uskutoční 10. 
marca 2010 o 14.00 hodine 

v malej zasadačke v Kežmar-
ku.

Prihlásiť sa môžu že-
ny a dievčatá od 16 rokov 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku (ul. Starý trh) na tele-
fónnom čísle 052/452 21 65. 
Termín uzávierky prihlášok 
je 5. marec 2010.               Úžs

Prispejte na 
Svadbu

Múzeum v Kežmarku pri-
pravuje na mesiac apríl vý-
stavu Svadba a preto prosíme 
občanov o zapožičanie pred-
metov viažúcich sa k udalos-
tiam zoznámenia, zásnub a 
svadby. Privítame rôzne za-
ľúbené listy, svadobné ozná-
menia, fotografie zachytáva-
júce udalosti, výbavu, šaty 
dámske aj pánske, neobvyk-
lé svadobné dary z časového 
obdobia 1860-1960 (prípadne 
aj staršie).

Mgr. Maroš Semančík, 
historik umenia

Okresné kolo Vansovej lomničky

Tá vo svojom príhovore súťa-
žiacim tlmočila názor poro-
ty vo vzťahu k prihláseným 
výtvarným prácam. Kresba 
a maľba podľa poroty nezod-
povedala úrovni krajského 
kola a tak sa ocenenia dočkala 
počítačová grafika, pričom do 
súťaže boli prihlásené aj mul-
timediálne stvárnenia súťaž-
nej témy. „Niektoré práce však 
boli poprepchávané technický-
mi drobnosťami - človek nevní-
mal prácu, ale efekty. Vždy je 
však najdôležitejšia myšlienka 
a jej stvárnenie,“ povedala Eva 
Končeková. V každom prí-
pade však porota ocenila, že 
mladí ľudia sa téme venova-
li a stvárnili ju vo svojom po-
nímaní. Slávnostného oceňo-
vania súťažiacich sa zúčast-
nili aj študenti z východného 
Slovenska. 

Literárna časť súťaže – 
umiestnenie: 1. miesto – Ján 
Živčák, Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava, Kežmarok; 2. 

miesto – Zuzana Jurčová, 
Prešov; 3. miesto – Simona 
Klebanová, Svidník.

Čestné uznanie: Lukáš 
Krištan, Vranov nad Topľou, 
Barbora Popovičová, Stredná 
umelecká škola, Kežmarok, 
Zuzana Klusačeková, Poprad, 
Soňa Janovská, Poprad.   

Porota: PhDr. Nora Ba-
ráthová, PaedDr. Viera Kaprá-
lová, Mgr. Elena Gančová.

Výtvarná časť súťaže – 
umiestnenie: 1. miesto – Si-
mona Vojtková, Vranov nad 
Topľou; 2. miesto – Ľubica 
Stanovčáková, Eva Jenčurá-
ková, Martin Vardžík Vra-
nov nad Topľou; 3. miesto – 
Michaela Sýkorová, Stredná 
umelecká škola, Kežmarok.

Cena za multimedálnu 
tvorbu – Lucia Bačkayová, 
Giraltovce.

Porota: Akad. mal. Eva 
Končeková, Mgr. Zuzana Gir-
gášová, Mgr. Ján Angelovič.

T/F Adriana Saturyová

V mene detí z detského do-
mova sv. K. Hofbauera v Podo-
línci sa Vám pán riaditeľ Sprá-
vy telovýchovných zariadení 
v Kežmarku chcem čo najsr-

dečnejšie poďakovať, za mož-
nosť využívať zimný štadión 
na korčuľovanie a hokej.

Ešte raz veľká vďaka a pev-
ne verím v ďalšiu spoluprácu 
s Vami. 

Eduard Ferencko, 
vychovávateľ v DeD
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MeSTSKé KulTúrNe 
STredISKO PrIPraVuJe

VýSTaVy

3. – 4. marca  –  streda,  
štvrtok o 19.00 h.

CTIHODNÝ  OBČAN 
(2009). Americký film. Thril-
ler-dráma. Titulky, 100 min.                                                                                     
Vstupné: 2,00  EUR.

5. – 7. marca  –  piatok, so-
bota, nedeľa o 19.00 h.

MORGANOVCI (2009). 
Americký film. Romantic-
ká komédia. Titulky, 94 min.                                                                                          
Vstupné: 2,30  EUR.

9. – 10. marca – utorok, 
streda o 19.00 h.

GALIMATIÁŠ (2009). 
Francúzsky film. Kriminálna 
a neobyčajne akčná. Titulky, 
104 min.  Vstupné: 2,00  EUR.

11. – 15. marca – štvrtok, 
piatok, sobota, nedeľa, pon-
delok o 19.00 h.

AVATAR (2009). Ame-
rický akčný sci-fi film. Slo-
venské znenie, 166 min.                                                                    
Vstupné: 2,50  EUR. V ponde-
lok zľava vstupné: 2,00  EUR.

16. – 17. marca – utorok, 
streda o 19.00 h.

STARÍ  PSI (2009).  Americ-
ká komédia. Titulky, 89 min.                                                                                         
Vstupné: 2,20 EUR.

Výstave insitnej tvorby 
Miroslava Potomu sú v tých-
to dňoch venované priesto-
ry mestskej galérie Barón-
ka na Hlavnom námestí 46 v 
Kežmarku. Farebné obrázky 
z vidieka, bohaté na množ-
stvo postáv, sú jedinečné aj 
vďaka zachyteným udalos-
tiam a tradíciám, aký-
mi sú zabíjačky, či 
oslava Vianoc na dedi-
ne. Práce slovenského 
maliara Miroslava Po-
tomu, pochádzajúce-
ho zo Stročína, pozna-
jú priaznivci insitného 
umenia aj v mnohých 
krajinách Európy, pri-
čom zvlášť populárne 
sú medzi slovenský-
mi rodákmi v Ameri-

ke. Tam sa mnohé z Potomo-
vých obrázkov dostali na ti-
tulné stránky časopisov na-
šich krajanov.

Výstava, ktorú otváral aj 
samotný autor so svojimi naj-
bližšími vo štvrtok 18. februá-
ra, je v Kežmarku sprístupne-
ná do 12. marca.    T/F -Adri-

POzVáNKa Na VýSTaVu

Život a tradície vo farbách

Výstavná sieň BarÓNKa 
Kežmarok, Hlavné nám. 46

INSITNÁ TVORBA
Miroslava Potomu

do 12. 3. 2010

POHYB = ŽIVOT
Fotografie paralympionika 

Vladimíra Majerčáka
18. 3. – 9. 4. 2010

Galéria u sediaceho anjela
Starý trh 53

Maliari z Kovačice
Prierez tvorby autorov  
zo srbskej Vojvodiny

Do 25. marca 2010
Výstava je realizovaná  
s podporou Nadáciou  

Matice Slovenskej

Výstavná sieň múzea
dr. alexandra 11

Výstava prác študentov 
Strednej umeleckej školy

Do 31. marca 2010

9. 3. 2010 (utorok) o 10.15 h
Myš Tymoteusz  

Rym Čim Či
Divadlo bábok „RABCIO“  

z Poľska, v pôvodnom znení 
zahrajú príbeh o myške  

členovia divadla: 
Hana Swietnicka,  

Cezary Skrocki, Piotr Serafin 
a Pawel Stojowski. 
v MsKS Kežmarok

 10. 3. 2010 (streda) o 9.00 h
ŠKOLA ŽIVOTA

V rámci podujatia sa  
uskutoční divadelné  

predstavenie 7x BÁJKA 
a výchovný program  

„Čo je veľa, to je veľa!“
v MsKS Kežmarok

 10. 3. 2010 (streda) o 14.00 h
VANSOVEJ LOMNIČKA

Okresné kolo súťaže  
v prednese poézie a prózy 

dievčat a žien. 
v MsKS Kežmarok 

16. 3. 2010 (utorok) o 8.00 h
ČLOVEK, KTORÝ VIDEL 

SMRŤ
Predpremiéra divadelnej  
komédie, ktorú uvádza  

Divadlo VITRIOL  
pri MsKS Kežmarok.

v Kine ISKRA Kežmarok 
16. a 17. 3. 2010 (utorok, 

streda) o 8.00 h
LSTIVÝ ODYSSEUS  

Divadelná hra v podaní  
divadelného súboru 

ŠKEBLE z Lanškrounu (ČR).
v MsKS Kežmarok
17. 3. 2010 (streda) 

o 8.00 a 9.30 h
NÁVRAT 

Protidrogový projekt  
s populárnou speváčkou  

Katkou Koščovou 
a klientmi Resocializačno- 

-terapeutického centra  
NÁVRAT    

v Kine ISKRA Kežmarok
19. 3. 2010 (piatok) o 19.00 h 
ČLOVEK, KTORÝ VIDEL 

SMRŤ
Premiéra divadelnej  

komédie, ktorá vykresľuje  
život človeka v meste,  

v období 60. rokov  
minulého storočia, ktorý  

je tak príznačný
aj pre súčasnosť. Komédiu 
uvádza Divadlo VITRIOL  

pri MsKS Kežmarok
v MsKS Kežmarok

Majstrovské die-
la študentov Strednej 
umeleckej školy v Kež-
marku sú vystavené 
v týchto dňoch v ga-
lérii Múzea Kežmarok, 
na ulici Dr. Alexandra 
11. Olejomaľby, drevo-
rezby, historické odevy, 
plastiky, kresba i foto-
grafie – to všetko a ďal-
šie techniky predstavili 
vo svojich dielach kež-
marskí študenti. Škoda 
len, že výstava nie je 
predajná. Mnohé z vy-
stavených predmetov 
by určite oslovili nejed-
ného návštevníka galé-
rie. T/F-AdriSatury-

Keby predávali, určite zarobia
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Galériu u anjela v Kežmar-
ku rozžiarili svojimi farba-
mi insitní maliari z Kovači-
ce. Výstava predstavuje divá-
kom prierez tvorbou autorov 
žijúcich v srbskej Vojvodine. 
Okrem svetoznámych mien 
ako sú Martin Jonáš a Zuzana 
Chalupová tu vystavujú svoje 
plátna tri generácie umelcov. 
Organizovaná forma života 
Kovačických maliarov zača-
la v 50-tych rokoch 20. storo-
čia, keď založili „Spoločnosť 
ľudových maliarov“ neskôr 
zakladajú Galériu maliarov – 
sedliakov, ktorá ďalej pracuje 
pod menom Galéria naivné-
ho umenia.

O naivnom umení sa ho-
vorí, že je to umenie srdca. 
Pre kovačických umelcov to 
platí dvojnásobne. Zachova-
li si nielen jazyk, ale neustále 
si pripomínajú zvyky a oby-

čaje svojich predkov. Sloven-
skí maliari- sedliaci patria k 
vrcholným zjavom insitného 
umenia vo svetovom meradle. 
Témou ich prác je jednoduchý 
život na dedine. Kolobeh prác 
na poli a v záhrade, rytmus ži-
vota, ktorý stále plynie v sú-
lade s prírodou a striedaním 
ročných období. Ľudové zvy-
ky a obyčaje, ktoré si pamäta-
jú z detstva a aj tie, ktoré pre-
trvali do dnešných dní. Priro-
dzenosť a jednoduchosť formy 
nahrádza akademické škole-
nie, úprimnosť, otvorenosť a 
často až detská hravosť pôsobí 
ako pohladenie duše. Maľba 
naivných umelcov je postave-
ná na inštinkte a podvedomí. 
Subjektívne vnímanie sveta, 
často až primitívne vzbudzu-
je obdiv a uznanie pre svoju 
rýdzosť, samozrejmosť. Tento 
svet je možno zidealizovaný 

Maliari z Kovačice v galérii

V predchádzajúm ro-
ku v Zakopanom a taktiež 
aj v mnohých ďalších mes-
tách v Poľsku, sa organizo-
vali stretnutia, konferencie a 
výstavy, ktoré boli venova-
né 120. výročiu  úmrtia Dr. 
Tytusa Chałubińského. Tat-
ranský národný park pri tej-
to príležitosti pripravil plené-
rovú výstavu, ktorá zobrazuje 
premeny, ktoré sa uskutočni-
li v Tatrách a v Zakopanom v 
čase jeho aktívnej turistickej a 
spoločenskej činnosti  v  regi-

Aj Poliaci majú svojho doktora – tatranca

óne a medzi jeho obyvateľmi.  
Výstava venovaná Dr. Chału-
bińského, ktorá od 17. 2. do 
konca júla je inštalovaná na 
hrade v Kežmarku,  prezentu-
je  tatranské štíty, ktoré zdolal 
doktor, jeho priateľov a sprie-
vodcov z 2. polovici XIX. sto-
ročia. Tytus Chałubiński (29.
XII.1820 – 4.XI.1889) sa narodil 
v Radomiu. Študoval botani-
ku na Akadémii medicínsko-
chirurgickej vo Wilnie, ne-
skoršie medicínu na Univerzi-
te v Dorpacie (Tartau). V ro-

ku 1844 získal diplom doktora 
medicíny a chirurgie na Uni-
verzite v Wűrzbergu. V roku 
1846 začal s lekárskou pra-
xou vo Varšave. Od roku 1859 
taktiež prednášal na Akadé-
mii medicínsko-chirurgickej 
a Hlavnej školy, neskoršie na 
Varšavskej univerzite. Úlohu 
prednášajúceho plnil do ro-
ku 1874. V tom čase spozná-
val tiež Tatry počas svojich  
niekoľkých krátkych pobytov. 
Od roku 1873 Chałubiński 
prichádzal do Zakopaného 
každé leto počas prázdnin. 
Vtedy tiež začal rozvíjať svo-
ju tatranskú vášeň, robil ve-
decké bádania z oblasti bota-
niky a mineralógie,  taktiež sa 
zaslúžil o rozvoj Zakopaného 
a o zlepšenie života Goralov. 

až rozprávkový, ale má úžas-
nú schopnosť imaginácie a vy-
volávania pozitívnych pocitov. 
V týchto obrazoch stále rezo-
nuje dobro, detská srdečnosť a 
jednoduchosť. To čo nám často 
chýba, ale práve prostredníc-
tvom insitných maliarov mô-
žeme tento čarovný svet spo-
jený s naším detstvom opäť 
objavovať. Fenomén insitného 
umenia z Kovačice je svetovo 
uznávaný. Majiteľmi naivné-
ho kovačického umenia sú na-
pr. anglická kráľovna, španiel-
sky kráľ a množstvo význam-
ných svetových osobností 
z politického i kultúrneho ži-
vota. Nechajte sa aj Vy očariť 
ich úprimnosťou a láskavým 
pohľadom na svet.

Táto výstava je realizova-
ná s podporou Nadácie Mati-
ce slovenskej a potrvá do 25. 
marca 2010.                    GSA

Horolezectvo Chałubińského 
sa spája s jeho výpravami do 
hôr s početným množstvom 
priateľov a známych, ktorých 
sprevádzalo veľa sprievod-
cov, nosičov a goralská kape-
la, ktorá spríjemňovala tábory 
pri ohnisku melódiami, spev-
mi a tancami. Taktiež výlety, 
ktoré boli opísané v rozmani-
tých literatúrach sú zväčne-
né na obrazoch. Málokto vie, 
že Chałubiński v čase svojich 
ciest po Tatrách  spoznal všet-
ky na vtedajšiu dobu dostup-
né štíty a tatranské priesmy-
ky. Niekoľkokrát bol na Gerla-
chu, Lomnici, Ľadovom štíte, 
Kriváni a na Rysoch, a okrem 
toho vyšiel na veľa iných tat-
ranských štítov.T. Chału-
biński pracoval zároveň aj 
na rozvoji Zakopaného  a na  
zlepšení bývania jeho obyva-
teľov prostredníctvom aktív-
nej účasti, iniciovania či  pod-
porovaním rôznych projek-
tov, ktoré slúžili týmto cie-
ľom. Okrem iného bol jedným 
zo spoluzakladateľov Towar-
zystwa Tatrzańského v roku 
1873, jedným z iniciátorov za-
loženia Rezbárskej školy pre 
chlapcov a neskoršie  Čipkár-
skej školy pre dievčatá. Priči-
nil sa  o vypracovanie štatú-
tu Klimatickej stanice v Za-
kopanom, schválenom v roku 
1885 a založenej v roku 1886. 
Osobnosť Chałubińského a je-
ho tvorba spopularizovali Za-
kopané v období delenia Poľ-
ska. Spoznávanie Tatier a po-
pulárnosť Chałubińského pre 
spoločnosť mu priniesli meno 
„Kráľ Tatier” a jeho tvorba pre 
Zakopané a Goralov ho zapí-
sali  medzi elitu  „legendár-
nych postáv Zakopaného”.  

T/F -Adri/Múzeum-

Tak ako má Kežmarok svojho Dr. Grosza, ktorý sa preslá-
vil aj výletmi a bádateľskými výpravami do Vysokých Tatier, 
tak majú aj naši poľskí susedia svojho doktora, ktorého nazý-
vajú Kráľom Tatier. Je ním Dr. Chałubiński. Populárny báda-
teľ, pôsobiaci svojho času na poľskej strane Tatier.

Tatranskí sprievodcovia kedysi.
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Firma DIALCORP, pri tejto 
príležitosti, sa v tento deň za-
meria na primárnu prevenciu 
ochorení obličiek. 

V meste Kežmarok, 
v mestskom kultúrnom stre-
disku, bude prebiehať odbor-
ný seminár– pre širokú medi-
cínsku, ale aj laickú verejnosť.  
Celá akcia je vedená pod zá-
štitou rektora Košickej lekár-
skej univerzity – UPJŠ pro-
fesora MUDr. Ladislava Mi-
rossaya, profesora MUDr. 

Miroslava Mydlíka, Spolku 
lekárov KE a KK, pod patro-
nátom magistrátu mesta Kež-
marok – primátorom mesta 
Ing. Igorom Šajtlavom, v spo-
lupráci s firmou DIALCORP. 

Prednášky nebudú podá-
vané len v prísne medicín-
skom poňatí, ale vypočujeme 
si aj prednášky z pohľadu pa-
cienta a laika. 

Súčasne Vám – občanom 
mesta Kežmarok,  vytvoríme 
5 stanovíšť, kde budeme dob-

rovoľníkom merať krvný tlak. 
Ak budete mať záujem, 

tak Vám na počkanie, v rám-
ci prevencie vyšetria moč 
v biochemickom laboratóriu, 
pod vedením pani primár-
ky MUDr. Takáczovej – v po-
liklinike mesta Kežmarok. 
Celá akcia bude prebiehať od 
9.00 hod. do 13.00 hod.

Budeme všemožne po-
máhať pri hlásaní prevencie 
ochorení obličiek. Máme veľ-
kú snahu  sa vzdelávať a svo-

Svetový deň obličiek (11. marec) jou prácou sa snažíme  uľah-
čiť život ľuďom už postihnu-
tým chorobou. 

Teší nás, že aspoň takouto 
formou môžeme prispieť k to-
mu, aby sme sa aspoň trošku 
zamysleli nad našim zdravím 
a porozmýšľali nad toľko pro-
pagovanou prevenciou.

Hlavným cieľom celého 
nášho snaženia je prispieť zá-
sadným spôsobom ku skva-
litneniu života chorých.

Mája Bílá, 
Dialyzačné stredisko

 DIALCORP – Kežmarok

Obličky sú párovým or-
gánom, jedným z najdôleži-
tejších v našom tele, ktoré sa 
starajú o náš zdravý život – 
filtrujú nám krv a čistia ju od 
všetkých škodlivín, ktoré by 
sa mohli zhromažďovať v na-
šom tele.

Oni – teda obličky sa o nás 
starajú príkladne!

ALE, staráme sa aj my o ne 

tak, aby mohli stále pracovať 
bez život ohrozujúcich ná-
sledkov???

Ochorenie obličiek v 
zmysle zlyhávania ich funk-
cií, vlastne vôbec nebolí!!!

Tak, ako prísť na to, či má-
me zdravé obličky?

Všetko záleží od správnej 
prevencie. 

Veď sa priznajme, že ani 

my zdravotníci a ani širo-
ká laická verejnosť sa nestará 
o svoje zdravie úplne zodpo-
vedne. Všetci sa spamätáme, 
až keď sa nám to naše zdra-
vie ozve a upozorní nás na 
to, že niečo nie je v poriadku. 
Nie je pravidlom, že je už ne-
skoro, ale kde bola doteraz tá 
PREVENCIA,  o ktorej sa tak 
často hovorí??? 

Čítame letáky, ktoré dosta-
neme v ambulancii? Poslúch-
neme rady lekára? Sleduje-
me články v tlači, týkajúce sa 
zdravia? 

Buďme úprimní – ani veľ-
mi nie! Skôr nás zaujme ne-
jaká reklama na nový výro-
bok. 

A kde zostalo zase TO na-
še ZDRAVIE???

Staráme sa správne a dostatočne o svoje zdravie?
Som zamestnancom ne-

štátnej firmy DIALCORP s.r.o. 
v Kežmarku na dialyzačnom 
stredisku, ktorého súčasťou 
je aj nefrologická ambulan-
cia –zaoberajúca sa choroba-
mi obličiek. 

Naše stredisko DIAL-
CORP malo to šťastie, že 
s nami spolupracuje pán Pro-
fesor Miroslav Mydlík M.D., 
DSc. – ktorý bol donedávna 
(2007) hlavným odborníkom 
Slovenska v oblasti nefroló-
gie.  Spolu s pani Ing. Kata-
rínou Derzsiovou – známou 
výskumníčkou v oblasti kli-

nickej biochémie sa význam-
ne podieľajú na rozvoji tejto 
vednej disciplíny.

Pán Profesor Mydlík nie 
len, že sa pravidelne stará 
o našich pacientov (vizita), 
ale v súčinnosti s našou fir-
mou DIALCORP, veľmi často 
organizuje rôzne medicínske 
vzdelávacie semináre a sym-
póziá pre širokú medicínsku 
spoločnosť. 

V minulom roku 2009 pre-
behlo niekoľko významných 
seminárov a hlavne 21. 10. 
2009 prebehlo sympózium 
METABOLIC CHANGES  

IN CHRONIC RENAL FAI-
LURE s bohatou medziná-
rodnou účasťou odborníkov 
z nefrológie. Svoje vedecké 
poznatky prišli odpredná-
šať odborníci z USA, Talian-
ska, Maďarska, Poľska, Čiech 
a Slovenska.

Spolupráca Profesora 
MUDr. Mydlíka s našimi le-
kármi zo strediska DIAL-
CORP – hlavne s  MUDr. Mgr. 
Javorskou, MUDr. Smrekovou 
a MUDr. Tarageľovou,  zais-
ťuje a rozvíja vysokú odbor-
nú úroveň zdravotnej starost-
livosti o nefrologických pa-

cientov v kežmarskom regi-
óne.

Na našich pacientov sa 
snažíme pôsobiť nielen lie-
čebne, ale aj preventívne.

Našou snahou na nefro-
logickej ambulancii je naučiť 
pacientov sekundárnej  pre-
vencii pri ochoreniach obli-
čiek. Učíme ich, ako sa stravo-
vať, aké dôležité je  si kontro-
lovať tlak krvi, užívať lieky. 
Správnymi pokynmi a správ-
nou liečbou môžeme spoma-
liť priebeh ochorenia obličiek, 
ktoré v opačnom prípade kon-
čieva ich nefunkčnosťou

Medzinárodná stavovská 
organizácia TISPOL, zdru-
žujúca služby dopravnej po-
lície európskych štátov, zor-
ganizovala v dňoch 15. až 
21. 2. 2010 spoločnú osobitnú 
kontrolu.  

V rámci nej sa policajti za-
merali na kontrolu dodržia-
vania povinnosti používať 
bezpečnostné pásy a detské 
autosedačky. V Prešovskom 
kraji policajti počas týždňa 
zistili celkovo 1 054 priestup-
kov, z čoho 953 vyriešili blo-
kovou pokutou, 27 oznámi-

li na správne konanie a 74 
priestupkov vyriešili policaj-
ti dohováraním. Z celkového 
počtu priestupkov bolo 222 
za nepoužívanie bezpečnost-
ných pásov a 15 za nepouží-
vanie detských autosedačiek. 
Taktiež policajti zistili požitie 
alkoholu u 8 vodičov motoro-
vých vozidiel a u 1 nemoto-
rového účastníka. Za týždeň 
bolo zadržaných 74 vodič-
ských preukazov, 35 osvedče-
ní o evidencii vozidla a 4 ta-
buľky s evidenčným číslom 
vozidla.                            -dd-

Kontrolovali autosedačky KLUB ZDRAVIA v Kežmarku Vás pozýva 
na vzdelávací program zameraný na prevenciu

civilizačných ochorení a zdravý životný štýl
New Start

Prednášky – diskusie – ochutnávky – recepty
video ukážky – minikurz varenia

AKO CHUTÍ ZDRAVIE 
Miesto a čas stretávania:

MŠ Severná ul. č. 5 – vždy o 17.00 hod.

15. 3. 2010
TLAČIA VÁS PROBLÉMY S INKONTINENCIOU 

(únik moču), PROSTATOU, INÉ? 
Večer otázok, odpovedí

„Čaj o piatej“ s urológom – MUDr. Petrom Pollákom  
Kontakt: 0904-39 58 92

Vstup voľný!
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Len kytičku kvetov z lásky 
na hrob môžeme Vám dať, po-
kojný večný spánok Vám vrúc-
ne priať.

Dňa 13. a 17. februára uply-
nulo druhé a prvé výročie od 
úmrtia našich milovaných 
Ondreja BRIKSIHO a Márie 
BRIKSIOVEJ z Kežmarku.

Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku.

Smútiaca rodina

S hlbokým 
z á r m u t k o m 
vám oznamuje-
me, že dňa 20. 
februára 2010 
nás vo veku ne-

dožitých 91 rokov navždy 
opustila naša milovaná ma-
mička, sestra, babka a svokra 
Helena BALÁŠOVÁ.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
odprevadili našu drahú zo-
snulú na jej poslednej ceste, 
ktorí nám vyjadrili sústrasť 
a zmiernili tak náš hlboký 
zármutok.   Smútiaca rodina

Čas tíško ply-
nie, smutno je 
nám všetkým, 
už nič nie je ta-
ké, ako bolo pred-
tým.

Dňa 2. marca 2010 uplynu-
lo 8 rokov od smrti nášho mi-
lovaného manžela a ocka On-
dreja MADEJU. 

S láskou a úctou spomína 
manželka Vierka, syn Ma-
rek  a dcéra Naďka.

Utíchlo srd-
ce, utíchol hlas, 
miloval život i 
všetkých nás.

Dňa 5. mar-
ca uplynie 8 rokov od po-
slednej rozlúčky s manže-
lom a otcom Ing. Františkom  
MARHEFKOM.

S láskou a úctou spomína-
jú rodiny Marhefkova a Ma-
rekova.

Predpoklady na vykonávanie 
štátnej služby podľa  

§ 19 ods. l písm. a/ až e/ 
zákona č. 400/2009 z. z.  

o štátnej službe a o zmene 
a o doplnení niektorých 

zákonov:
- vek 18 rokov
- spôsobilosť na právne 

úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- ovládanie štátneho jazy-

ka
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa v študijnom 
odbore právo na právnickej 
fakulte vysokej školy v Slo-
venskej republike alebo uzna-
ný doklad o vysokoškolskom 
právnickom vzdelaní vyda-
ný zahraničnou vysokou ško-
lou. Na obsadzované štátno-
zamestnanecké miesto nie je 
potrebné oprávnenie sa oboz-
namovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami podľa zákon c. 
215/2004 Z. z. o ochrane uta-
jovaných skutočnosti.

Ďalšie požadované schop-
nosti:

- práca s počítačom, schop-
nosť pracovať v tíme, analy-
tické schopnosti, samostat-
nosť v konaní a rozhodova-
ní, komunikatívnosť, zodpo-
vednosť

zoznam požadovaných 
dokladov:

- písomná žiadosť o zara-
denie do výberu, s uvedením 
telefonického a e-mailového 
kontaktu

- úradne osvedčený dip-
lom alebo iný rovnocenný 
doklad o najvyššom dosiah-
nutom vzdelaní

- profesijný štruktúrovaný 
životopis

- písomné čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu

- písomné čestné vyhláse-
nie o štátnom občianstve Slo-
venskej republiky

- potvrdenie príslušného 
daňového orgánu o splnení 
všetkých povinností a potvr-
denie príslušného orgánu o 
splnení všetkých daňových 
povinností, ak ide o uchádza-
ča, ktorý vykonáva alebo vy-
konával podnikateľskú čin-
nosť

- písomné čestné vyhlá-
senie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v žiados-
ti, v diplome alebo v inom 
rovnocennom doklade o naj-
vyššom dosiahnutom vzdela-
ní a v profesijnom štruktúro-
vanom životopise

- písomný súhlas o tom, 
že Okresný súd Prešov mô-
že spracovávať osobné údaje 
uchádzača na  účely výberu a 
do ukončenia výberu

- doplňujúce údaje potreb-
né k vyžiadaniu odpisu re-
gistra trestov (rodné priez-
visko, meno, terajšie priez-
visko, dátum narodenia, 
miesto a okres narodenia, 
trvalé bydlisko, rodné čís-
lo, číslo občianskeho preu-
kazu, priezvisko a meno ot-

ca a matky  a jej rodné priez-
visko)

Lehota na podanie pí-
somnej žiadosti o zaradenie 
do výberu spolu s požadova-
nými dokladmi je najneskôr 
do 9. marca 2010.

Písomné žiadosti spolu s 
požadovanými dokladmi je 
potrebné doručiť Okresnému 
súdu Kežmarok, Trhovište 
16,060 01 Kežmarok, alebo 
doručiť osobne do podateľne 
okresného súdu.

Rozhodujúci je dátum po-
dania na poštovej pečiatke 
alebo dátum podania v po-
dateľni súdu. Na oneskore-
ne podané žiadosti sa nebu-
de prihliadať.

Žiadosť o zaradenie do vý-
beru možno podať aj elektro-
nickými prostriedkami na 
adresu 

podateľňa OS KK podatel-
naoskk@justice.sk. Ak uchá-
dzač podal žiadosť elektro-
nickými prostriedkami je 
povinný doručiť ju okresné-
mu súdu aj písomne, najne-
skôr v deň uskutočnenia vý-
beru.

Uchádzačov, ktorí budú 
spĺňať predpoklady a požia-
davky na vykonávanie štát-
nej služby, služobný úrad 
pozve na výber najmenej 7 
dní pred jeho začatím.

Pozvánky budú uchádza-
čom  doručované  e-mailom 
alebo poštou.

JUDr. Richard Bureš
predseda okresného súdu

OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK
Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
Predseda Okresného súdu Kežmarok v zmysle zákona c. 400/2009 Z. z.  

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2, ods. 1 vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú  

podrobnosti o obsadzovaní voľných štátno -zamestnaneckých miest na súdoch 
výberovým konaním a výberom

vyhlasuje výber
na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest

vo funkcii odborný radca – vyšší súdny úradník
Názov a sídlo služobného úradu:  

Okresný súd Kežmarok, Trhovište 16, 060 01 Kežmarok
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: odborný radca – vyšší súdny úradník
Odbor štátnej služby: 2.06 – Justícia

Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Samostatné ucelené odborné činnosti spočívajúce v príprave podkladov  
na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva ustanovenom zákonom  

č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.



14 KežmaroK 5/2010inzercia

PredaJ
Predám štenatá Yorkshire. 0903 

896 191.
Predám drevený obklad, smreko-

vý, sušený, brúsený, 1. trieda 4 €/m2, 
2. trieda 3 €/m2. Ďalej v ponuke dláž-
kovica, lišty, aj dovezieme. Tel. 0902 
38 65 76.  P-15/10

Predám vežu SONY, pôvodná ce-
na 167 €, záruka 2 roky, mesiac stará. 
Cena 80 €. Predám bezdrôtové slú-
chadlá, možnosť napojiť na čokoľvek. 
Cena 20 €. Predám PC Pentium 4, 
2,67 MHz, 512 MB RAM za 50 €. Pre-
hráva DVD, RV, CD, 40 MB HDD, op-
tická myš, klávesnica, monitor. Pre-
dám TV DAEWOO, uhlopriečka 32 
cm, cena 8 €. Možnosť kúpiť všetko 
naraz. Tel. 0917 69 83 89.  P-23/10

Predám záhradku s chatkou na 
Kamennej bani. Cena dohodou, 443 
m2. Tel. 0908 26 01 64, 0915 40 92 82. 

P-26/10
Predám záhradku v lokalite Ka-

menná baňa, chatka podpivničená, 
rozmery 5 x 3,5 m. Dvere a okná za-
mrežované. Pitná voda je na pozem-
ku. Tel. 0907 06 37 61.  P-28/10

Predám zlatého retriviera, cena 
70 €. Dvojmesačné šteňatá. Tel. 0910 
333 605.  A-5/3

Predám ohrievač vody 120 l na 
tuhé palivo a elektriku. Cena podľa 
dohody. Tel. 452 57 11.  A-5/4

Predaj veľkonočných obrusov! 
Dodáme aj väčšie množstvo. Ak po-
trebujete pôžičku, poskytneme. GA-
LANTEX, gen. Štefánika 27, Kežma-
rok. Tel. 0918 676 658.  A-5/6

Predám pre zberateľa expozime-
ter WEIMARLUX, 1963, NDR. Tel. 
0908 654 400.  A-5/11

KúPa
Kúpim obchodné regále, 10 bm. 

Kontakt: 0905 35 08 33.  P-25/10

zaMeSTNaNIe
Vodič skupiny E hľadá prácu po 

SK aj brigádne, iné. 0903 908 221.
Hľadám prácu upratovačky, príp. 

pomôžem pri domácich prácach. Se-
riózne. Tel. 0910 15 66 55.  P-20/10

MEDICAL ponúka prácu obchod-
níkov na predaj zdravotníckych prí-
strojov. Volať po 16.00 hod. Tel. 0905-
71 17 56.

Prijmeme do zamestnania auto-
mechanika. Info: 0905 382 693.

Prijmeme ihneď lakerníka s pra-
xou. Ján Babič – STOLÁRSTVO, Ľubi-
ca. Kontakt: 0903-60 68 66.

Jazyková škola CHANTAL Po-
prad vyhlasuje výberové konanie na 
lektora Talianského jazyka. Viac in-
formácii na www.chantalpoprad.sk 
alebo na tel. 0907 525 117.  T-1/10

rôzNe
Páči sa Vám niečo a nemáte na to? 

Zavolajte, pomožeme. 0904 548 635.
Psychologické vyšetrenie vodi-

čov v KK a SL. Mgr. Chomišáková. 
0908 988 061.

Preklady z/do nemčiny. Lacno. 
Tel. 0908 26 93 13.  P-76/09

Ponúkame kompletné vede-
nie účtovníctva, DPH, daňové pri-
znania, mzdy a kompletnú mzdo-
vú agendu. Novým zákazníkom po-
skytneme výhodné zľavy. Tel. 0905 
11 57 75, 0918 53 65 00. I-344/09 
Požičiavam karnevalové masky pre 
deti od 3 do 12 rokov. Levočská 14, 
Kežmarok. Tel. 0904 37 77 86. P-10/10

Mladík 37 r., rozv., hľadá ženu, 
a to: kat., nef., bez titulov a predsud-
kov zo Spiša. E-mail: kezcan77@azet.
sk.  P-14/10

Administratíva vo veľkoobchode 
potravín. Tel. 0915 14 16 33.  P-19/10

Zabezpečím odvoz málo poško-
dených demontovaných bytových ja-
dier. Tel. 0908 09 20 40, 0905 37 00 95. 

P-24/10
Poskytujeme hypotekárne úvery, 

spotrebiteľské úvery, poistenie. Tel. 

0902 158 958.  A-5/1
Dám do prenájmu obchodné 

priestory (70 m2), Hlavné námestie 
23. Informácie v predajni textilu, ale-
bo na tel. čísle 052/452 37 35.  A-5/2

Účtovnícke a kancelárske služ-
by + kopírovanie. Generála Štefánika 
27, Kežmarok. Tel. 0918 676 658, 0918 
879 476.  A-5/5

Sprostredkovanie všetkých pôži-
čiek, aj zadĺženým. Tel. 0944 265 751.  
 A-5/8

Ponúkam zhotovenie daňových 
priznaní pre ľudí zamestnaných 
v zahraničí. Tel. 0905 656 005.  A-5/9

KOMIS, Hradné námestie 16, Kež-
marok. ROBÍTE JARNÉ UPRATOVA-
NIE? Čo s prebytočnými vecami? 
Príďte, pomôžeme Vám sa ich zbaviť. 
Chladnička, práčka, biela technika, 
vysávače, rádiá, veže (všetko funkč-
né), bicykle – detské aj veľké, kolies-
kové korčule, kočiare, sedačky, sklo-
porcelán a iné. Info v predajni. Teší-
me sa na Vás. Tel. 052/452 28 52, od 
9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00.  A-5/12

Brúsim hrany lyží, snowbo-
ardow, opravujem sklznice. Tel.: 
0905/43 41 53 – Imrich.  P-12/10

ByTy, dOMy, NeHNuTeľNOSTI
Predám menší rodinný domček 

so záhradkou na ul. Poľná, KK. 0902 
625 848.

Súrne predám 1-izbový byt. 0907 
407 574.

Prenajmem priestory na príze-
mí domu na Hlavnom námestí v 
KK, vchod z ulice, s výkladom, 52 m2 
052/452 25 30.

Predám pozemok na Kamennej 
bani, KK, 778 m2/56 EUR m2, svaho-
vitý, južný, IE. 0905 290 520.

Dám do podnájmu 1-izbový byt 
v KK, kompletne zariadený. 0944  
301 436.

Kúpim 1-2-3 izbový byt za prime-
ranú cenu, platba v hotovosti. 0908 
285 880.

Kúpim menší starší 2 - izbový 
rodinný dom v KK alebo v blízkom 

Spoločnosť so sídlom  
v Spišskej Belej  

hľadá do trvalého  
pracovného pomeru  
ekonóma – hlavného  

samostatného účtovníka  
s praxou, ktorý bude  

zodpovedný za účtovníctvo 
spoločnosti.

Ďalej hľadáme  
samostatného účtovníka  
s praxou, aj na dôchodku.

Anglický jazyk vítaný.
Kontakt: 052/788 41 88,  
počas pracovných dní,  

od 8.00 hod. do 17.00 hod.

okolí. 0902 831 741.
Dám ihneď do prenájmu zariade-

ný 3-izbový byt s balkónom. Prerobe-
ná kuchyňa a kúpelňa. Tehlová bytov-
ka v tichej lokalite na Možiarskej ulici. 
Volať po 19.00 hod. 0910 956 744.

Predám rozostavaný RD v Popra-
de – Matejovciach. Tel. 0905 76 04 87.

Predám 3-izbový byt na Petr-
žalskej ulici v Kežmarku. Tel. 0905  
32 33 61.

Predám rodinný dom v OV 
v Spišskej Belej. Tel. 0902 21 83 48, 
0904 39 76 63, aj dohodou.  P-27/10

Dám do prenájmu zariadený 3-iz-
bový byt v rodinnom dome za 350 € 
mesačne. Tel. 452 29 54.  A-5/7

Dám do prenájmu čiastočne za-
riadený 3-izbový byt na Južnej 1. Tel. 
0908 212 527.  A-5/10

Dobrý deň milí klienti, 
zľava až do výšky - 35 % alebo 2 deti ZDARMA

platí už len dokonca týždňa.

Nevahájte ..teraz sa to naozaj oplatí :)
Bc. Daniela Kacvinská – Cestovná kancelária LG TRADE, s.r.o. 

Zdravotnícka ul. 474/2, 058 01 Poprad, Slovakia 
Tel./Fax : +421 (0)52 77 22 3 22, GSM : +421 (0)917 543 418 

www.lgtrade.sk, danka@lgtrade.sk, ICQ: 369-021-301, Skype: danka.lg

Akadémia vzdelávania otvára kurzy:
Opatrovateľstvo – 8. 3. 2010

Kurič – 30. 3. 2010
Podvojné účtovníctvo – 6. 4. 2010

Prihlásiť sa môžete osobne, telefonicky  
alebo e-mailom na adrese: 

Akadémia vzdelávania, Mnoheľova 828/23,  
058 01 Poprad

Tel.: 052/7721 236, 0902 930 234, 0902 930 233
E-mail: akademiapp@stonline.sk

rozšírila svoj sortiment 
o tovar z pravých  

kameňov.
Príďte si urobiť radosť  

náhrdelníkmi, náramkami, 
náušnicami zo zafíru,  

opálu, ametystu, kryštálu, 
malachytu.

Bižutéria 
FANTASY 
na Starom  

trhu 3



15KežmaroK 5/2010 šport

V sobotu 20. februára pri-
vítala popradská Aréna naj-
lepších slovenských latinsko-
amerických tanečníkov. Ko-
lotoč majstrovstiev Slovenska 
zavítal po MSR v desiatich 
tancoch, ktoré sa konali pred 
troma týždňami v Košiciach 
tentoraz do Popradu. Počas 
súťažného dňa sa predviedlo 
celkovo 90 tanečných párov 
v piatich vekových kategóri-
ách: Juniori I, Juniori II, Mlá-
dež, Dospelí a Seniori.

Skvele si počínali Kež-
marčania vo farbách Taneč-
ného centra FORTUNA Po-
prad Dušan Gruľa a Ale-
xandra Ksiažeková (na foto), 

ktorí si po výbornom výko-
ne odniesli v kategórii Mlá-
dež bronzové medaily. Tento 
mladučký pár, právom ozna-
čovaný i slovenským talen-
tom desaťročia, prešiel od ju-
niorov k mládeži iba v januá-
ri a hneď zaznamenal takýto 
skvelý výsledok, keď porazil i 
o 3 roky starších súperov. Du-
šan a Saška boli počas galave-
čera zároveň dekorovaní za 
víťazstvo v Slovenskom pohá-
ri 2009 v latinsko-amerických 
tancoch. Slovenský pohár je 
seriál 7 súťaží, ktoré sa kona-
jú počas celého roka na území 
Slovenska, jednotlivé výsled-
ky sa sčítajú a práve títo skve-

Majstrovstvá Slovenska v latinsko-amerických tancoch
lí Kežmarčania boli za minulý 
rok jeho víťazmi. Ďalší skve-
lý výsledok pre Kežmarok za-
znamenali Branislav Šoltýs 
s Emíliou Scherfelovou, ktorí 
sa medzi Juniormi II prebojo-
vali na pekné jedenáste semi-
finálové miesto. Marek Figlár 
s Kristínou Bajusovou skonči-
li tesne pred bránami semifi-
nále na 13. mieste.

Kolotoč majstrovstiev Slo-
venska pokračuje už 13. mar-
ca, kedy Košice privítajú naj-
lepšie páry v štandardných 
tancoch a Dušan so Saškou 
budú opäť siahať na medaily.

Ing. Peter Pastorek
prezident TC FORTUNA

odmenou a medailou pod-
ľa umiestnenia. Víťaz tur-
naja získal pohár s postavou 
futbalistu   každé družstvo 
i diplom. Spoločne sa tešíme 
na ďalší ročník.

Výsledky IV. ročníka Ha-
lového turnaja vo futbale 
materských škôl: MŠ Možiar-

ska – MŠ Cintorínska 0:2, MŠ 
Možiarska – MŠ Detské sana-
tórium 3:0, MŠ Cintorínska – 
MŠ Detské sanatórium 6:1.

Celkové poradie: 1. MŠ 
Cintorínska Kežmarok, 2. MŠ 
Možiarska Kežmarok, 3. MŠ 
Detské sanatórium Kežma-
rok.                                   DT

futbalový turnaj detí materských škôl s CVČ

V lyžiarskom areáli TJ 
Štart Kežmarok sa uskutoč-
nil 25. februára 2010 Školské 
majstrovstvá okresu Kežma-
rok v obrovskom slalome. 
Organizátorom podujatia 
bola firma SPORT TIMING 
Slovakia s.r.o. z Kežmarku 
v spolupráci s TJ Štart Kež-
marok a Hotel Štart Kežma-
rok za podpory mesta Kež-
marok.

Celkom sa pretekov zú-
častnilo 148 pretekárov z 15 
škôl. Súťažilo sa v 13 kategó-
riách. Do hodnotenia škôl bo-
li zarátané len školy kežmar-
ského okresu. Najúspešnej-
šou školou bola ZŚ Fischero-
vá Kežmarok, pred ZŠ Nižná 
Brána Kežmarok, a Gymná-
ziom POH Kežmarok.

Celkové poradie: 
1. Gymnázium POH Kež-

marok 22 b., 2. ZŠ Dr. Fische-
ra, Kežmarok 21, 3. ZŠ Hrad-
né nám., Kežmarok 21, 4. ZŠ 
Nižná brána, Kežmarok 17, 5. 
Stredná umelecká škola 16, 6. 
ZŠ Ždiar 11, 7. ZŠ Spiš. Hanu-
šovce 11, 8. HA OB Kežmarok 
10, 9. MŚ Kožiarska, Kežma-

Gymnazisti vyhrali školské majstrovstvá v obrovskom slalome

V posledný fašiangový 
piatok zorganizovalo CVČ 
Kežmarok atraktívny fut-
balový turnaj najmladších 
adeptov najpopulárnejšie-
ho športu na svete. Špoto-
vého zápolenia v telocvič-
ni ZŠ Nižná brána Kežma-
rok sa zúčastnili tri materské 
škôlky Kežmarku, všetci za-
interesovaní  podali skvelé 
a oduvšenené výkony a ich 
veľké športové nasadenie 
by im mohli závidieť aj ich 
starší futbalový kolegovia. 
Po napínavom priebehu zví-
ťazili a zlaté medaily získa-
li  malí škôlkari z MŠ Cinto-
rínskej, ktorí strelili i najviac 
gólov a získali aj najväčší po-
čet bodov. Striebornú placku 
si domov odnášajú hráčiko-
via z MŠ Možiarska a bronz 
Detské sanatórium. Pochva-
la patrí všetkým najmenším 
futbalistom a ich paniam 
učiteľkám ktoré ich radami 
a povzbudzovaním  pripra-
vovali na každý zápas. Kaž-
dý účastníkm turnaja bol 
na záver odmenený sladkou 

To, že je zima, ešte nezna-
mená, že sa nedá hrať golf. Je 
to vďaka trenažéru, ktorý veľ-
mi reálne simuluje podmien-
ky golfového ihriska. Na-
chádza sa aj v neďalekej Veľ-
kej Lomnici, kde sa 30. janu-
ára stretli golfoví hráči na 1. 
ročníku turnaja Primátor In-
door Cup v hoteli Internatio- 
nal. Vzhľadom k obmedze-
ným možnostiam trenažé-
ra sa zúčastnilo podujatia de-
sať hráčov. Hralo sa systémom 
18 jamiek s odpočítaním hen-
dikepu. Turnaj otvoril prvým 

odpalom primátor mesta Kež-
marok Ing. Igor Šajtlava, ktorý 
venoval cenu pre víťaza. 

Poradie na prvých troch 
miestach: 1. Tomáš Lenkuš, 2. 
Ing. Vlado Kavalec, 3. PhDr. 
Peter Petras a Jozef Blaženec

Po tomto turnaji sa po-
lovica štartujúcich zúčast-
nila zimného tréningového 
pobytu v Turecku. Ďalší sa 
odobrali na 6. ročník Indoor 
Repka Cupu, ktorý sa konal 
na tom istom mieste, ako pre-
došlá spomína súťaž. 

Peter Petras víťazstvo ne-

rok 5, 10. Gymnázium Spiš. 
St. ves 4, 11. ZŠ Lendak 3, 12. 
ZŠ Štefánikova, Spiš. Belá 3, 
13. SPŠ Poprad 1, 14. ZŠ Pia-
ristická Prievidza 1, 15. MŠ 
Kuzmányho, Kežmarok 1, 16. 
MŠ 1.

Víťazi jednotlivých dis-
ciplín, ml. predžiactvo: 
Martin Uličný (ZŠ Nižná 
Brána) 20,28. St. predžiac-
tvo: Samo Patúš (ZŚ Dr. 
Fischera) 19,86. Mladšie 

žiačky: Katka Kriššáko-
vá (ZŠ Ždiar) 19,07. Mladší 
žiaci: Roman Nagy (ZŚ Dr. 
Fischera) 18,70. Staršie žiač-
ky: Andrea Nagyová (ZŚ Dr. 
Fischera) 19,09. Starší žia-
ci: Adam Pirog (ZŠ Ždiar) 
18,36. Juniorky: Lenka Dlu-
há Gymnázium POH Kež-
marok) 19,46. Juniori: Ró-
bert Mačák (ZŠ Ždiar) 19,25. 
Snowb. ml. žiactvo: Erik 
Martančík (ZŠ Nižná Brána) 

28,46. Snowb. st. žiactvo: 
Boris Kulík (ZŠ Dr. Fische-
ra) 27,14. Snowb. Juniorky: 
Dominika Slebodová (ZŠ 
Ždiar) 29,60. Snowb. junio-
ri: Peter Krempaský (Gym-
názium Spiš. St. Ves). 27,10. 
Učitelia: Ján Kostka (ZŠ 
Spiš. Hanušovce) 20,88.

Všetkým pretekárom a zú-
častneným školám ďakujem 
za účasť a hodnotné výsled-
ky.        Mgr. Jaroslav  Śtancel

Aktívny golfový spolok
obhájil, ale Kežmarčania sa 
opäť umiestnili na popred-
ných miestach: 1. Matúš Rep-
ka, Stará Lesná, 2. Dušan 
Jurdík, Kežmarok, 3. Peter 
Petras, Kežmarok. 

Priaznivci tohto športu už 
teraz netrpezlivo čakajú na 
dni, kedy bude golfové ihris-
ko Black Stork suché, aby po 
zimnej „indoor“ sezóne zahá-
jili ten pravý golf.

Mimochodom, naša netr-
pezlivosť nás poslala na ih-
risko už 27. februára, ale dážď 
a mokré ihrisko nám neu-
možnili odohrať viac, ako de-
väť jamiek. Aj tak to bolo pre 
toto ročné obdobie „príma“. 

Prvý Kežmarský golfový 
spolok by uvítal možnosť, ke-
by mesto vytvorilo podmien-
ky pre indoor golf a jeho čle-
novia by sa nezištne venova-
li golfuchtivej mládeži, ale 
i každému, kto by chcel túto 
neskutočne krásnu a džentl-
menskú hru hrať.            -pp-
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III. liga mužov – západ
16. kolo: Levoča B - Rožňa-

va C 7:11, TJ Severka Kežma-
rok A - TJ Slobytermia Sta-
rá Ľubovňa C 11:7 (Š. Vnen-
cák 4,5, Mikša a Kelbel po 2,5, 
Potisk 1,5), TJ Javorinka Le-
voča A - 1. PPC Fortuna Kež-
marok 12:6 (Vojtička 3,5, Iš-
tok 2,5), Margecany B – Spiš. 
N. Ves 16:2, Poprad - Jablo-
nov n/T 10:8, ŠKST Spišské 
Vlachy - TJ Severka Kežma-
rok B 11:7 (Habiňák 2,5, Poje-
dinec, Kvasňák a Jankura po 
1,5).

17. kolo: Spiš. Vlachy - Le-
voča B 8:10, TJ Severka Kež-
marok B – STO Pyrobatys 
Poprad 12:6 (Krolik, Habi-
ňák a Pojedinec po 3,5, Kvas-
ňák 1,5), Margecany B - Jab-
lonov n/T 15:3, Spiš. N. Ves 
- Levoča A 8:10, PPC Fortu-
na Kežmarok - TJ Sever-
ka Kežmarok A 9:9 (Vojtič-
ka 4,5, Ištok 2,5, Mir. Hara-
bin 1,5, Mat. Harabin 0,5 – Š. 
Vnenčák 3, Mikša, Kelbel a R. 
Popovič po 2), St. Ľubovňa C 
- Rožňava C 7:11.

18. kolo: Levoča B – St. 
Ľubovňa C 10:8, Geológ 
Rožňava C - 1. PPC Fortu-
na Kežmarok 10:8 (Vojtič-
ka 4, Ištok 3, Mir. Harabin 
1), TJ Severka Kežmarok A 
- ŠK MPC Spišská Nová Ves 
15:3 (Mikša 4,5, Š. Vnenčák 4, 
Kocúr 3,5, Kelbel 3), Levoča 
A - Jablonov n/T 12:6, ŠKST 
Topspin Margecany B - TJ 
Severka Kežmarok B 11:7 
(Habiňák 3,5, Krolik 2,5, Po-
jedinec 1), Poprad – Spiš. Vla-
chy 5:13.
1. Levoča A  18  202:122  50
2. Spiš. Vlachy  18  194:130  48
3. Severka KK A  18  183:141  40
4. Fortuna KK  18  163:161  37

Naplno sa 
rozbehla už 
aj Kežmar-
ská MAR-

CO POLLO hokejbalová liga. 
V nej sa po deväťbodovom ví-
kende ocitli na líderskej po-
zícii prvýkrát hokejbalisti zo 
Spišskej Belej. Prvú prehru 
v riadnom čase totiž zazna-
menalo najlepšie kežmarské 
mužstvo Rats, ktoré sa ako je-
diné pohybuje v horných po-
schodiach tabuľky. Naopak 
svoje prvé víťazstvo v súťaži 
už dosiahli i hráči Snipers.

The Reds Rats Kežmarok 
– GTC Hoffmann Kežma-
rok 6:1 (K. Jankura 3, Jakub-
čo 2, Majerčík – Marcinek), 
HBC Leopoldov Poprad – 
Bad Company Ľubica 4:3 
(Kuzmik 3, Štrbka – Jaseňák 
2, Sklenár), Fighters Spišská 
Belá – Snipers Kežmarok 8:1 

(M. Siska 4, P. Pavličko 2, Či-
žik, Nebus – Kundľa), HBC 
Kubachy Spišská Belá – Tor-
nádo Kežmarok 7:1 (J. Jur-
čo 3, M. Budaj, Pichnarčík 2 
– Dziak), Fighters – Huncov-
ce 7:2 (P. Pavličko 3, M. Siska 
2, Jacenko, Burdíček – Vincek, 
Bereta), GTC  – Kubachy 0:1 
(J. Ferko), Ľubica – Rats 5:3 
(Havíra 3, Schneider, Polaček 
– Majerčík, Šlachtič, Sivani-
nec), Snipers – Huncovce 3:2 
(M. Straka, Kundľa, Ma. Su-
chý – S. Dubec, Vincek), Tor-
nádo – Fighters 1:6 (Šaliga – 
P. Pavličko, Nebus 2, T. Siska, 
Jacenko).       Pavol Humeník
1. Spiš. Belá  11  64:23  27
2. Rats  11  63:30  27
3. Ľubica  11  51:28  24
4. Poprad  10  66:27  21
5. Matrix    9  36:35  16
6. Spiš. Bystré  11  38:47  15
7. Huncovce  10  28:48  10
8. Tornádo  11  32:62    9
9. GTC  11  19:52    7
10. Snipers  11  18:65    3

Posledným dvojkolom sa 
skončila tretia najvyššia sú-
ťaž šachových družstiev – II. 
liga v šachu.  

10. kolo: MŠK Kdv Kež-
marok B – PŠK Prešov 4,5:3,5 
(M. Hagara 0, F. Tropp 0,5, 
Galovič 1, Šromovský 0, An-
dráš 0,5, L. Tropp 0,5, Hennel 
1, Chudý 1). 11. kolo: MŠK 
Kdv Kežmarok B – Tatran 
Prešov 6:2 (Seelinger 1, F. 
Tropp 0,5, Tauber 0,5, Krajňák 
0,5, Šromovský 1, Andráš 0,5, 
L. Tropp 1, Hennel 1)
1 Prešov  11  60,5  30 
2 Kežmarok B  11  54,5  28 
3 Margecany  11  51,5  20 
4 Zborov  11  43,5  18 
5 Košice D  11  41,0  18 
6 V. Kapušany  11  45,5  17 
7 Košice C  11  45,0  15 

8 Sabinov B  11  45,5  12 
9 Michalovce B  11  43,5  12 
10 Presov  11  37,0  10 
11 Humenné  11  37,0  10 
12 Prakovce  11  23,5    0 

V dňoch 21. – 26. februára 
2010 sa v Ružomberku usku-
točnili Majstrovstvá Sloven-
ska v šachu mládeže. Kežma-
rok reprezentovali Lea Mud-
riková v kategórii dievčatá do 
14 rokov, ktorá sa umiestni-
la na 14. mieste. Oliver Tropp 
v kategórii chlapci do 14 ro-
kov získal bronzovú medailu  
a zabezpečil si postup na Maj-
strovstvá Európskej únie. Lu-
káš  Tropp v kategórii chlap-
ci do 18 rokov v silnej konku-
rencii obsadil pekné šieste mi
esto.                                   FT

5. Rožňava C  18  164:160  37
6. Margecany B  18  167:157  37
7. Severka KK B  18  168:156  35
8. Levoča B  18  143:181  34
9. Poprad  18  156:168  34
10. St. Ľubovňa C  18  152:172  30
11. Jablonov n/T  18  125:199  25
12. Sp. Nová Ves  18  128:196  25

IV. liga mužov  
– Podtatranská

16. kolo: Veterán Poprad 
B – Poprad-Veľká 10:8, TJ Se-
verka Kežmarok C - TJ Obce 
Spišský Štiavnik 3:15 (R. Po-
povic, Koša a Groman po 1), 
Rakúsy - Svit 12:6, Spiš. Štvr-
tok - Lesnica 10:8, Pyrobatys 
Poprad B – Spiš. St. Ves 9:9, 
Nová Lesná - Slovenská Ves 
B 9:9.

17. kolo: Nová Lesná - Ve-
terán Poprad B 5:13, Sloven-
ská Ves B - Pyrobatys Poprad 
B 11:7, Spiš. St. Ves – Spiš. 
Štvrtok 9:9, Lesnica - Rakúsy 
8:10, MŠK Adento Svit - TJ 
Severka Kežmarok C 11:7 
(R. Vnenčák a Koša po 3, Gro-
man 1), Spiš. Štiavnik – Po-
prad-Veľká 13:5.

18. kolo: Veterán Poprad 
B – Spiš. Štiavnik 12:6, Po-
prad -Veľká - Svit 11:7, TJ Se-
verka Kežmarok C - Chata 
Pieniny Lesnica 7:11 (Koša 
4, Groman 2, Kvasňák 1), Ra-
kúsy - Spišská Stará Ves 6:12, 
Spiš. Štvrtok - Slovenská Ves 
B 10:8, Pyrobatys Poprad B - 
Nová Lesná 9:9.          

 Pavol Humeník
1. Veterán PP B  18  223:101  52
2. Sp. Štiavnik  18  193:131  43
3. Sp. Štvrtok  18  181:143  41
4. Svit  18  170:154  41
5. Rakúsy  18  163:161  40
6. Slov. Ves B  18  169:155  38
7. Severka KK C  18  156:168  31
8. Spiš. St. Ves  18  149:175  31
9. Pyrobatys PP B  18  133:191  31
10. Poprad-Veľká  18  140:184  30
11. Nová Lesná  18  140:184  28
12. Lesnica  18  127:197  26 

Z poverenia VV PSTZ 
usporiadal vo februári 2010 
stolnotenisový klub Stará 
Ľubovňa majstrovstvá re-
giónu dospelých. Napriek 
nižšej účasti sa zišla kva-
litná konkurencia, v kto-
rej dominovali hráči Se-
verky Kežmarok. Majstrom 
Podtatranského regiónu sa 
stal jej hráč Štefan Vnen-

čák, ktorý vo finále pora-
zil Martina Hagaru, hos-
ťujúceho v Slovenskej Vsi. 
Na tretích miestach skonči-
li Štefan Kelbel zo Severky 
a Ladislav Šipoš z domáce-
ho oddielu.

Štvorhru vyhrali Štefano-
via Vnenčák a Kelbel, pred 
Pekarčíkom a Pisarčíkom 
z Popradu. Na treťom mieste 

skončili Hagara s Liptákom z 
Hôrky a Hovana so Straku-
lom z Lesnice.

Škoda, že sa majstrovstiev 
nezúčastnila ani jedna žena. 
Organizátorom chýbala účasť 
hráčov z okresu Levoča, kto-
rého oddiel Javorinka je na 
čele III. ligy mužov.

Dr. J. Novotný,
predseda VV PSTZ

Majstrovstvá Podtatranského regiónu v stolnom tenise
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Muži – 2. liga, sk. Východ

Mladší minižiaci – VsrM

Kadeti – VsrM

Starší žiaci – VsrM

Hostiteľmi troch finálových 
turnajov v basketbale boli 
SOŠ Pradiarenská KK v kate-
górii chlapcov stredných škôl. 
Základné školy odohrali svoje 
zápolenia v Lendaku v kate-
górii dievčat a u chlapcov vy-
tvorili dobré podmienky na 
hru mladým basketbalistom 
telocvikári zo ZŠ Dr. Daniela 
Fischera Kežmarok. 

Chlapci stredných škôl 
predvádzali skvelý a fyzicky 
náročný basketbal, ale najlep-
šiu výkonnosť a najpresnej-
šiu streľbu mali reprezentan-
ti z SOŠ Garbiarska Kežma-
rok a zaslúžene obsadili pr-
vé miesto. 

Dievčatá ZŠ mali jedné-
ho veľkého favorita v podo-
be basketbalistiek z Lenda-
ku a tie potvrdili svoje kva-
lity a s veľkou prevahou zví-
ťazili. 

Oveľa vyrovnanejšie to bo-
lo v kategórii žiakov ZŠ kde 

do posledných chvíľ zápasu 
bojovali o prvé miesto repre-
zentanti z Fišerky resp. Hrad-
nej a až v samotnom závere 
strhli víťazstvo na svoju stra-
nu šťastnejší fišeráci.

Stolných tenistov zo stred-
ných škôl hostila  Hotelo-
vá akadémia Otta Bruckne-
ra Kežmarok. Samotná sú-
ťaž bola veľmi dramatická 
a o víťazoch rozhodovali až 
posledné zápasy. V nich ma-
li presnejšiu ruku a pevnejšie 
nervy dievčatá z Gymnázia 
Spišská Stará Ves resp. chlap-
ci kežmarského Gymnázia P. 
O. Hviezdoslava.

Všetkým víťazom srdečne 
blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov na majstrovstvách 
kraja, kde budú reprezento-
vať svoje školy a okres Kež-
marok.

Výsledky, Obvodné ko-
lo v stolnom tenise chlap-
cov stredných škôl: 1. Gym-

Školské športové súťaže s Centrom voľného času Kežmarok

Vedenie Slovenskej ho-
kejbalovej únie organizo-
valo v januári štyri ankety, 
kde sa všetky strediská na 
Slovensku a všetky extrali-
gové mužstvá mohli zapo-
jiť a hlasovať pre najlepších 
hokejbalistov Slovenska za 
rok 2009. V dvoch kategó-
riách mal zastúpenie i kež-
marský hokejbal.

NaJhokejbalista roku 2009
U seniorov vyhral Michal 

Hrivnák, hráč ŠKB Izoglo-
bal Martin, ktorý získal 89 
bodov. Je slovenským repre-
zentantom, najproduktívnej-
ším hráčom základnej čas-
ti SHbE 2008/2009, najlep-
ším strelcom základnej časti 
SHbE 2008/2009, tretím naj-
lepším nahrávačom play off 
SHbE 2008/2009 a najlepším 
útočníkom SHbE 2008/2009. 
Na druhom i treťom mieste 
skončili hráči Ružinovu Bra-
tislava Ján Rímsky (50 bodov) 
a Stanislav Petrík (37).
 NaJhokejbalistka roku 2009

Aj u žien vyhrala hráčka 
z Martina Ivana Gajdošo-

vá, ktorý získal 51 bodov. Na 
druhom mieste skončila Zu-
zana Tomčíková z Bratislavy 
(36 bodov) a na treťom mies-
te skončila Michaela Matejo-
vá z Martina (35).
NaJlepší mladý hokejbalista 

roku 2009
U mládeže dominovali 

hráči z juniorskej extraligy, 
ktorí obsadili prvé tri miesta. 
Prvý skončil Bratislavčan Dá-
vid Pour, reprezentant Slo-
venska do 18 rokov, vicemaj-
ster Európy a najlepší útoč-
ník na ME 2009, ktorý získal 
66 bodov. Druhý skončil Ja-
roslav Martinusík zo Skali-
ce (51) a tretí Martin Kollár 
z Martina (39). Na štvrtom 
mieste skončil najlepší hráč 
extraligy U 16 Martin Voj-
sovič, extraligový hráč MŠK 
Worms Kežmarok (34).

NaJlepší tréner roku 2009
Najlepším trénerom roku 

2009 sa stal Jozef Ďuris, kto-
rý so slovenskou reprezentá-
ciou do 18 rokov získal v Ne-
mecku na Majstrovstvách Eu-
rópy strieborné medaily. Zís-

kal 44 bodov. Na druhom 
mieste skončil Pavol Hume-
ník z Kežmarku, ktorý v ro-
ku 2009 doviedol kežmar-
ských hokejbalistov k víťaz-
stvu na MAMUT CUPe se-
niorov a vybojoval pre mesto 
hokejbalovú extraligu v seni-
orskej kategórii. Získal 42 bo-
dov. Na treťom mieste skon-
čil Peter Šavol z Martina, kto-
rý je úspešným trénerom 
mládežníckych družstiev (2. 
Na M-SR U 18, 2. M-SR U 12, 
3. M-SR U 10, 1. SHbE U 18, 
3. SHbE U 16). Ďalším kež-
marským trénerom, ktorý sa 
umiestnil v prvej desiatke 
top trénerov je Ladislav Ka-
lasz, ktorý s družstvom MŠK 
Worms získal druhé miesto 
na M-SR U 14 a tretie miesto 
na M-SR U 12.

Je potešiteľné, že kežmar-
ské hokejbalové úspechy 
v roku 2009 si všimli v ho-
kejbalových strediskách na 
celom Slovensku a aspoň ta-
kýmto spôsobom ocenili prá-
cu nášho strediska.

Ph

V hokejbalových anketách aj Kežmarčania

Kežmarčania odohrali ďal-
šie zápasy súťaže, keď cestovali 
do Humenného a doma privíta-
li družstvo z Prešova.

V Humennom odohrali Kež-
marčania výborný zápas s ne-
šťastným koncom, keď kôš, ktorý 
znamenal víťazstvo domácich, 
padol 2,5 sekundy pred koncom.

Na domácej palubovke Stred-
nej odbornej školy v Pradiarni pri-
vítal Kežmarok celok Eilatu Pre-
šov. Domáci, ktorí stále bojujú o 
postup do play-off, museli tento 
zápas vyhrať. Kolektívnym výko-
nom v útoku i obrane otupili sna-
hy hostí o víťazstvo. Kežmarčania 
si v druhej desaťminútovke utvo-
rili náskok 16 bodov (37:21 v 9. 
min.), ktorý si držali umnou hrou 
až do záveru zápasu. Bonbónikom 
zápasu bol ukážkovy smeč Hara-
bína zároveň s faulom.

Výsledky: BK M-Basket Hu-
menné – MŠK BK ŠK Kežma-
rok 1907 88:87 (24:29, 26:20, 17:19, 
21:19). Body Kežmarku: Šmálik 
20, Kolečanyi a Tybor 15, Hara-
bín a Konfal 13, Zavacký 11. MŠK 
BK ŠK Kežmarok 1907 – BK Ei-
lat Prešov 82:63 (19:15, 20:10, 14:15, 
29:23). Body Kežmarku: Husák 
15, Harabín 13, Mičo 12, Stančák 
10, Konfal 9, Šmálik 7, Kolečanyi a 
Tybor 6, Kikta a Obercian 2.

Kežmarčania vycestovali na 
súboje 9. dvojkola na palubovku 
suseda z Popradu. Hostia z Kež-
marki síce vyrali obe stretnutia, 
ale na víťazstvá sa dosť natrápili.

Výsledky: BK Poprad – MŠK 
BK ŠK Kežmarok 1907 43:53 a 
47:62.

Susedské derby si odohrali aj 
kežmarskí žiaci. Proti Popradu 
mohli príjemne prekvapiť, avšak 
domáci hráči na čele s dvojmet-
rovým Bolozom boli proti.

Výsledky: BK Poprad – MŠK 
BK ŠK Kežmarok 1907 72:67 (28:7, 
7:16, 22:20, 15:24) a 73:57 (22:9, 
13:25, 19:6, 18:17).

Najmenší basketbalisti odo-
hrali taktiež svoje ďalšie súťažné 
zápasy, keď hostili favorita na pr-
venstvo v súťaži DANNAX Koši-
ce. Výsledky: 12:89 a 20:84.  (jmj)

V uplynulých týždňoch pokračovali pod organizačnou 
taktovkou Centra voľného času Kežmarok školské športo-
vé súťaže základných a stredných škôl obvodu Kežmarok. 
Hlavné slovo mali tentoraz v Kežmarku úspešné športy  
basketbal  a stolný tenis stredných škôl. 

názium P.O.H. Kežmarok, 2. 
SUŠ Slavkovská Kežmarok, 3. 
SOŠ Pradiarenská Kežmarok, 
4. Hotelová akadémia O.B. 
Kežmarok.

Obvodné kolo v stolnom 
tenise dievčat  stredných 
škôl: 1. Gymnázium Spišská 
Stará Ves, 2. Hotelová akadé-
mia Kežmarok, 3. SOŠ Pra-
diarenská Kežmarok, 4. SUŠ 
Slavkovská Kežmarok.

Obvodné kolo v basket-
bale žiačok základných škôl: 
1. ZŠ Lendak, 2.  ZŠ J. M. Pe-
tzvala Spišská Belá, 3. ZŠ 
Huncovce, 4. ZŠ Slovenská 
Ves.

Okresné kolo v basketba-
le  žiakov základných škôl: 
1.  ZŠ Dr. D. Fischera Kežma-
rok, 2. ZŠ Hradné námestie 
Kežmarok, 3. ZŠ Spišská Sta-
rá Ves, 4. ZŠ Nižná brána Kež-
marok.

Okresné kolo v basketba-
le  chlapcov stredných škôl: 
1. SOŠ Garbiarska Kežmarok, 
2. Gymnázium P. O. H Kež-
marok, 3. SOŠ Pradiarenská 
Kežmarok, 4. Hotelová akadé-
mia O. B. Kežmarok.      (cvč)
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Členovia Tanečno-športo-
vého centra TEMPO Kežma-
rok sa 30. januára 2010 zú-
častnili Majstrovstiev Slo-
venska v desiatich tancoch 
v Košiciach.

Prvého domáceho šampi-
onátu sa v súťaži JUN. I zú-
častnil pár Tadeáš Paluga – 
Lucia Hámorová a obsadi-
li desiate miesto. Ďalšími re-
prezentantmi boli v kategórii 
Mládež Matej Madeja – Ale-
na Reznická, ktorí obsadili 
v silnej konkurencii semifi-
nálové jedenáste miesto. Pár 
Filip Zemančík – Silvia Sege-
dyová obsadil štrnáste miesto 
a v kategórii JUN.II obsadil 
pár Marek Figlár – Kristína 
Bajusová štrnáste miesto.

Na bodovacej súťaži o Po-

hár obce Podbrezová obsadil 
v kategórii Mládež B v ŠTT fi-
nálové štvrté miesto a v LAT 
šieste miesto pár Matej Made-
ja – Alena Reznická.

Dňa 20. februára 2010 na 
M-SR v LAT v Aréne Poprad 
obsadili desiate miesto v ka-
tegórii JUN.I Tadeáš Paluga 
– Lucia Hámorová, v kategó-
ria Mládež A na prvej súťaži 
novoutvorený pár Marek Be-
ľujský – Radka Britaňáková 
z 27 párov semifinálové sied-
me miesto a Matej Madeja – 
Alena Reznická semifinálo-
vé desiate miesto. V kategó-
rii JUN.II si vytancoval štvás-
te miesto z 23 párov Marek 
Figlár – Kristína Bajusová.

Gertrúda Scholtzová
Foto: archív TEMPO

Striedavé úspechy tanečníkov

Zápasmi 17. kola by sa ma-
la začať 13. marca 2010 jarná 
časť IV. futbalovej ligy. V ňom 
by mali kežmarskí hráči na-
stúpiť v Raslaviciach.

Tabuľka po jesennej časti:
1. Svit  16  46:12  42
2. Bard. N. Ves  16  46:15  35
3. Ľubotice  16  37:21  33
4. Medzilaborce  16  41:19  30
5. Fintice  16  26:14  28
6. Dl. Klčovo 16  27:27  23
7. Hanušovce 16  17:24  22
8. Bystré 16  17:35  20
9. Breznica 16  23:36  19
10. N. Šebastová  16  18:21  18
11. Ľubica  16  13:23  18
12. Kežmarok  16  19:34  17
13. Kľušov  16  21:19  16
14. Kračúnovce  16  17:28  16
15. Raslavice  16  17:32  14
16. Stakčín  16  19:44  14

Muži, I. liga, skupina Východ
14. kolo, posledné kolo 

v základnej časti: Kežmarok 
– Revúca 0:3 (-24, -17, -17), 1:3 
(-14, -19, 21, -18). 

Súboj medzi Kežmarkom 
a Revúcou priamo rozhodo-
val o postupujúcom do prvej 
štvorky. Prípadné dve víťaz-
stvá by posunuli hore naše 
mužstvo. Po dvoch prehrách 
ide hore súper. Zaujímavos-
ťou je, že keby sa stretnutia 
skončili po jednom víťazstve 
na každej strane, do hornej 
štvorky by postupovali Sob-
rance.

Konečná tabuľka po zá-
kladnej časti:
1. St. Ľubovňa  28  82:13  55 
2. Martin  28  69:35  50 
3. Vranov n/T  28  70:28  49 
4. Revúca  28  46:54  40 
5. Sobrance  28  46:56  40 
6. Kežmarok  28  40:60  38 
7. Hriňová  28  33:63  36 
8. B. Štiavnica  28    7:84  28

Po základnej časti sa ta-
buľka rozdelila na dve polo-
vice. Prvé štyri mužstvá bu-
dú hrať o postup do finále. 
Štyri mužstvá z dolnej časti, 
v ktorej hrá i Kežmarok bude 
hrať už iba o konečné umiest-
nenie.

1. kolo zápasov o 5. – 8. 
miesto: Kežmarok – Hriňová 
0:3 (-25, -16, -14), 0:3 (-23, -20, 
-20).              Pavol Humeník
5. Sobrance  30  52:56  44 
6. Hriňová  30  39:63  40 
7. Kežmarok  30  40:66  40 
8. B. Štiavnica  30    7:90  28

Juniorky, I. liga, 
skupina Východ

Kežmarok - Spišská Nová 
Ves 0:3 (-18, -18, -19), 0:3 (-17, 
-13, -16)

Až príliš jasné prehry s ta-
buľkovým susedom neprí-
jemne prekvapili kežmar-
ských fanúšikov. 

Pavol Humeník
1. Vranov  26  71:25  48 
2. Lipt. Hrádok  26  67:24  47 
3. Krupina  26  65:31  46 
4. Žiar n/H  26  55:38  41 
5. Poltár  26  50:43  41 
6. Zvolen  26  57:43  40 
7. Sp. N. Ves  26  39:52  36 
8. Kežmarok  26  28:65  33 
9. B. Bystrica  26  22:66  31 
10. Poprad  26  11:78  26

Kežmarská 
volejbalová liga
10. kolo: Kadeti - Schom-

burg 1:3 (25, -24, -20, -21), Ja-
soni - Tatrapoma 3:2 (8, -18, 
18, -18, 10), Vojsko - Chrobá-
ci 3:0 (23, 17, 23), Almma - Ľu-
bica 2:3 (-19, 24, -24, 23, -14), 
CVČ - Plesnivec 3:1 (21, -27, 
16, 9). 

12. kolo: Schomburg - 
Chrobáci 0:3 (-19, -18, -18), 
Vojsko - Ľubica 0:3 (-23, -20, 
-21), CVČ - Almma 3:1 (14, -19, 
24, 26), Kadeti - Twister 3:0 
(14, 21, 27), Plesnivec - Tatra-
poma 0:3 (-15, -17, -14).
1. Ľubica  11  30:10  21
2. Jasoni  10  30:2  20
3. Tatrapoma  11  31:7  20
4. CVČ  11  25:11  19
5. Almma  11  21:18  17
6. Chrobáci  11  16:21  15
7. Vojsko  11  15:21  15
8. Plesnivec  11  14:23  15
9. Schomburg  11    8:29  13
10. Twister  11    7:31  13
11. Kadeti  11    6:30  12

Slovenský zväz telesne-
postihnutých športovcov or-
ganizuje pod vedením ria-
diteľa pretekov Vladimí-
ra Majerčáka v dňoch 13. – 
14. marca 2010 v Teniscentre 
v Tatranskej Lomnici Maj-
strovstvá Slovenska TPŠ 
v halovej lukostreľbe. Strie-

ľať sa súťažne začne od 10.00 
do 20.00 a v nedeľu od 9.00 
hodiny.

Všetkým kežmarským 
želiezkam, ktorí sa tohto 
vrcholného republikového 
podujatia držíme palce a na 
preteky pozývame aj fanúši-
kov lukostreľby.               Ph

Pozvánka na lukostreľbu
Ponúkam do prenájmu

VIACÚČELOVÉ  
PRIESTORY

v zrekonštruovanom  
historickom dome
na ul. Starý trh 71,  
o rozlohe 145 m2, 

cca 100 m od hradu.
Priestory prispôsobíme  
potrebám záujemcov. 
Kontakt: 0908 620 942.
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Dva roky, keď ešte bol Nór 
v juniorskom veku hral v ka-
nadskej juniorskej lige s Kež-
marčanom Richardom Ja-
sovským, v mužstve Bran-
don Wheat Kings. Boli jediní 
Európania v mužstve, takže 
sa obaja poznajú veľmi dob-
re. Preto sme sa na neho Ri-
charda opýtali, aký vlastne 
Ole-Kristian Tollefsen je ho-
kejista.

Aký je Tollefsen hráč?
 Ole mal výbornú prihráv-

ku. Vždy nás vedel rýchlo po-
sunúť z obrany do útoku. Čo sa 
týka tvrdosti, tak on bol vždy 
tvrdý typ hráča. Vedel si, väčši-
nou v strednom pásme, vytipo-
vať hráča a tvrdo ho zložiť.

A čo si Ty myslíš o tom 

jeho zákroku na Bartečka?
 Myslím si, že to nebolo nič 

príjemné, ale vôbec sa nečudu-
jem tomu zákroku, lebo bol to je-
ho najobľúbenejší zákrok, čo ro-
bieval. Vytipovať si hráča a na-
sadiť mu tvrdý bodyček.

A ako je to momentálne 
s Tebou? 

Od mája budem voľným hrá-
čom. Poctivo trénujem, aby som 
bol pripravený na sezónu, le-
bo rád by som si našiel nejaké 
miesto v nejakom klube. Najrad-
šej mimo Slovenska, ale úplne sa 
nebránim hrať aj tu.

Prečo si nešiel skôr preč? 
Bol som pod zmluvou. Ponuky 
boli, zo zámoria i z extraligy, ale 
klub ma neuvoľnil.

                Pavol Humeník

O čom sa hovorí po olympiáde?
Aj keď je už po olympiáde, ešte stále rezonuje zo stretnu-

tia Slovensko – Nórsko tvrdý zákrok, z ktorého išla hrôza, 
nórskeho hokejistu Ole-Kristiana Tollefsena na Ľuboša Bar-
tečka. Okolo tohto momentu vznikla nakoniec polemika, či 
zákrok bol úmyselný, alebo vyplynul z hry, a na koľko by 
mal byť spomínaný Nór potrestaný. Zaujímavosťou v tejto 
veci je to, že Tollefsen fauloval Kežmarčana a práve v Kež-
marku máme hráča, ktorý tohto hráča pozná dokonale. 

I preto sme oslovili ka-
nadského Kežmarčana Pet-
ra Humeníka, aby nám pove-
dal ako to vlastne so Sloven-
ským reprezentačnom do-
mom vlastne je. Pritom nič 
nevedel o nejakej kritike, kto-
rá sa šíri po „slovenskom“ in-
ternete. Niečo už na túto té-
mu bolo publikované od sa-
motných organizátorov, ktorí 
upozornili, že je to Slovenský 
„Reprezentačný“ dom a nie 
nejaký „pivný“ dom.

S akým zámerom si nav-
štívil Slovenský dom?

Bol som si s rodinou pozrieť 
Radošíncov, trochu si posedieť, 
zajesť si, vypiť... Zaplatili sme 
za kultúrny program i za strav-
nú jednotku. V „Dome“ sme boli 
približne 5 hodín, z toho dva a pol 
na kultúrnom programe. Z gas-
tronómie sa napríklad ponúka-
li slovenské špeciality – polievky, 
bryndzové halušky, kapustové ha-
lušky, hovädzí guláš so zemiakmi, 
opekané klobásky, pstruh, oštiep-
ky, korbáčiky... pivo Zlatý bažant, 
víno Modrá Frankovka. 

Koľko ľudí tam bolo a aké 
tam bolo prostredie?

Celý čas bolo plno. Dobrá at-
mosféra, tri obrazovky, z toho 
jedna veľká na stene. Rôzne ka-
tegórie ľudí – obchodníci, médiá, 

ľudia z kultúry, napr. i Šata-
nov otec, ale i bežní Kanaďania, 
proste rôzne typy. Prostredie bo-
lo pekne kultúrne urobené.

Aký majú názor na náš 
„Dom“ Kanaďania?

V tunajšej tlači vyšli pozitív-
ne články o Slovenskom dome. 
Dokonca bol vyhodnotený, po ka-
nadskom, ako druhý najlepší. Čo 
sa týka toho Írskeho domu, tak 
ľudia okolo sa naň sťažovali, že je 
tam neustály hluk a neporiadok. 
Naši mali v cene stravného lístka 
aj alkohol, čo pre tunajších ľudí 
bolo prekvapujúce a prijali to po-
zitívne. V quebeckom dome ma-
li pivo za 10 dolárov. To v našom 
vyšlo tak či tak lacnejšie.

A celkový Tvoj dojem?
Nám sa tam páčilo. Veľmi 

pekné priestory. Bolo tam stále 
plno, popoludní i večer. Ono sa 
ale vždy ktosi nájde, kto kriti-
zuje. Ono celková olympiáda je 
drahá všade, čiže to treba brať 
i z tohto pohľadu. Strava bola 
pomerne dobrá a každý si mohol 
dať koľko chcel.

Takže toľko k „mailovej“ 
kauze Slovenský dom na 
ZOH 2010. Možno by sa zišiel 
tam aj predaj suvenírov, ale-
bo slovenských výrobkov, ale 
všetko čosi stojí.

Pavol Humeník

aký vlastne bol Slovenský dom 
na zOH v Kanade?

Veľa sa hovorilo na olympiáde aj o Slovenskom reprezen-
tačnom dome. Spôsobil to e-mail istej Beáty, ktorý koloval po 
celom Slovensku. V ňom sa konštatovalo, že Slovenský dom 
robí našej krajine veľkú hanbu, že by bolo lepšie keby bol za-
vretý, že je pridrahý, keďže sa tam nedá kúpiť jedna káva, či 
niečo na pitie a ísť preč. Každý kto chce ísť do „Domu“ so zá-
ujmom si zajesť, či vypiť, tak musí si zaplatiť 60 dolarový kon-
zumný lístok, čo je poriadne premrštená cena, keď jedna ká-
va inde stojí 2,5 dolára. Dotyčná pisateľka spomínala, že vo 
vedľajšom Írskom dome je každý deň nabité, pričom tam po-
núkajú iba pivo za 8 dolárov a že pred našim „Domom“ sa po 
zistení ceny za lístok návštevníci hneď otočili a odchádzali 
preč. Vo vnútri sa tak vraj zabávala iba slovenská smotánka.
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Volejbal
1. liga muži T2 G. P. O. H. 13. 3., od 15.00 Kežmarok – B. Štiavnica

1. liga juniorky T2 G. P. O. H. 13. 3., od 11.00 Kežmarok – Žiar n/H

Už pohľad na výsledky na-
šich šachistov v oboch zápa-
soch je vidieť, že bol to kolek-
tívny úspech, pretože vždy 
zabral iný šachista. Tesná vý-
hra a remíza udržala Kežma-
rok na druhom mieste extra-
ligovej tabuľky.

Najbližšie ich čaká v dňoch 
12. – 14. marca 2010 až troj-
kolo, ktoré sa uskutoční pre 
všetky družstvá v Piešťanoch 
a ktoré definitívne rozhodne 
o poradí v extraligovej tabuľ-

ke. Postupne sa tam stretnú 
s Košicami, Dunajskou Stre-
dou a Slovanom Bratislava.

Už teraz je však jasné, že to 
bude najlepšie umiestnenie 
kežmarských šachistov v his-
tórii. Po dvoch umiestneniach 
na ôsmom mieste to tentoraz 
bude určite vyššie miesto. Taj-
ný sen, aby z toho bola nako-
niec medaila, je však až prí-
liš blízko a určite naši šachis-
ti urobia všetko pre to, aby sa 
im tento sen splnil.

Extraligoví šachisti si udržali druhé miesto

Najskôr v sobotu nečakane 
porazil druhé mužstvo tabuľ-
ky Pruské, keď mal stálu pre-
vahu, no strelci sa nie a nie 
presadiť. Ešteže mal strelec-
kú hokejku aspoň jeden hráč 
mužstva, čo stačilo na strele-
nie hetriku a víťazstvo Kež-
marku. V nedeľu sa už hrá-
čom nedarilo. Najskôr pred-
poludním vysoko prehra-
li s Považskou Bystricou, keď 

rozhodla najmä efektivita 
streľby, no a popoludní pre-
hral Kežmarok aj druhý zápas 
s lídrom tabuľky, s domácimi 
Vrútkami. Zápas bol vyrovna-
ný až do posledných sekúnd, 
kedy domáci vsietili piaty gól 
do prázdnej brány pri power-
play Kežmarku. 

Zásluhou jedného víťaz-
stva poskočil Kežmarok na 
šiestu priečku. Najbližšie ho 

z Vrútok s tromi bodmi
Po definitívnom rozhodnutí Disciplinárnej komisie Slo-

venskej hokejbalovej únie musí odohrať extraligové muž-
stvo MŠK Kežmarok tri najbližšie domáce stretnutia sto ki-
lometrov od Kežmarku. I preto dve z nich odohral ostatný 
víkend vo Vrútkach. Naviac tam odohral aj predohrávku 
s domácim mužstvom. 

7. kolo: ŠK TJ Slávia UPJŠ 
Košice - INBEST Dunajov 3:5, 
ŠK Dunajská Streda - ŠKŠ 
Dubnica n/V 5:3, ŠK Slovan 
Bratislava - ŠK KaMC OŠ 
SR Trenčín 5,5:2,5, NŠK Nit-
ra - TJ Mladosť Žilina 6,5:1,5, 
ŠK Zentiva Hlohovec - ŠK 
Prievidza 3:5.

MŠK Karpatsko-nemec-
ký spolok Kežmarok - Cais-
sa Čadca 4,5:3,5 (Maník 0,5, 
Velička 0,5, Mazur 0,5, E. Ha-
gara ml. 1, Michenka 1, Bed-
nár 0, Seelinger 1, F. Tropp 
0). 

8. kolo Košice - Čadca 6:2, 
Dunajská Streda – Trenčín 
4:4, Slovan Bratislava – Dub-
nica n/V 6:2, Nitra – Prievi-

dza 2,5:5,5, Hlohovec – Žili-
na 4,5:3,5

Kežmarok - Dunajov 4:4 
(Maník 0,5, Repková 1, Velič-
ka 0.5, Mazur 1, E. Hagara ml. 
0,5, Michenka 0, Bednár 0,5, 
Seelinger  0). 

Pavol Humeník
1. Prievidza  8  39,5  22
2. Kežmarok  8  40,0  19
3. Slovan BA  8  39,0  16
4. Dunajov  8   36,5  13
5. Košice  8  35,5  13
6. Dun. Streda  8  35,0  13
7. Čadca  8  34,5  11
8. Trenčín  8  28,5    9
9. Dubnica n/V  8  28,0    9
10. Nitra  8  28,0    6
11. Hlohovec  8  22,0    4
12. Žilina  8  17,5    3

čaká výjazd do Bratislavy, 
kde odohrá dva zápasy. Naj-
skôr v sobotu dopoludnia 
proti predposlednému muž-
stvu extraligovej tabuľky 
Profis, ktorý na jeseň do Kež-
marku neprišiel. V nedeľu do-
poludnia sa stretne proti maj-
strovi z Ružinova, ktorý pre-
hral v Kežmarku pri otvorení 
nového hokejbalového štadi-
óna a extraligovej sezóny 3:2.

(ph, foto: J. Vaško)
Výsledkový servis: 17. ko-

lo: Kežmarok - Pruské 3:2 
(1:2, 0:0, 2:0). Góly: Sivaninec 3  
Dohrávka 12. kola: Kežma-

rok - Pov. Bystrica 1:7 (0:1, 
0:1, 1:5). Gól: Baran. Predo-
hrávka 20. kola: Vrútky – 
Kežmarok 5:3 (3:2, 0:1, 2:0).  
Góly: Svitana, M. Jankura, 
Šlachtič. 
1. Vrútky  16  75:41  36 
2. Doprastav BA  13  55:32  30 
3. Pruské  14  59:42  30 
4. Martin  14  66:40  28 
5. Ružinov BA  15  55:46  23 
6. Kežmarok  14  34:43  21 
7. Žilina  13  39:41  18 
8. Skalica  15  48:57  17 
9. Pov. Bystrica  15  47:59  17 
10. Profis BA  14  34:74  10 
11. Zvolen  15  34:71    7 

Najvyššia súťaž šachových družstiev na Slovensku po-
kračovala ďalším dvojkolom. V ňom kežmarskí šachisti pri-
vítali na svojich šachovniciach dve družstvá z Kysúc. Favo-
ritom boli v oboch prípadoch hostia, ktorých súpiska bola 
preplnená viacerými hviezdami, no domáci šachisti napriek 
tomu, ani jeden súboj neprehrali. 

Kežmarok – Pruské

Vrútky – Kežmarok


