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NovinyKežmarok
ročník: XXII. 12. marec 2014 dvojtýždenník Cena 0,30 €

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

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

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

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

Čiastočne zmenená časť ti-
tulnej strany novín a zmene-
né perovky to sú jemné no-
vinky, ktoré sa rozhodli re-
daktori novín KEŽMAROK 
zakomponovať do novín od 
tohto čísla. Veríme, že čias-
točné zmene-
ný dizajn náš-
ho dvojtýž-
denníka oživí trošku samot-
né čítanie periodika. 

Už samotné zvýšenie ceny 
za výtlačok novín, ktoré sme 
v novinách zaviedli od no-
vého roku, pri vyššom počte 
strán, malo za cieľ, aby sme 
dostali trochu väčší priestor 
na prezentovanie informácií, 
ktoré chceme ponúkať našim 
čitateľom. Doterajší limit poč-
tu strán bol už príliš úzky na 
to, aby sme niektoré informá-
cie mohli ponúknuť v širšom 
rozsahu.

Ako je už vidieť i na dru-
hom širšom vydaní, zaujíma-
vých informácií a tém, o kto-
rých je hodné písať, je v mes-
te stále dosť.

Najväčšia zmena v redak-
cii sa udiala na internetovom 

poli. Noviny 
KEŽMAROK 
sú od 5. marca 

2014 už aj na oficiálnej face-
bookovej stránke: www.face-
book.com/noviny.kezmarok, 
pričom aktuálne vydanie tam 
bude uverejnené s týždňo-
vým posunom. Je našim cie-
ľom, aby sme cez túto strán-
ku boli, postupom času, bliž-
šie k čitateľovi, či už rôznymi 
anketami, ale aj aktuálnejšou 
komunikáciou.

Jednoducho sa snažíme o 
trochu viac priestoru a dostať 
sa ku každému nášmu čitate-
ľovi.                            Redakcia

Redakčné novinky – titulka, 
perovky a facebook

V rámci revitalizácie cen-
trálnej mestskej zóny dôjde 
aj k úprave kruhového ob-
jazdu na ulici Dr. Alexandra. 
Podľa informácií z Oddelenia 
územného plánu, životného 
prostredia a stavebného ko-
nania na mestskom úrade ob-
jazd už nebude mať vo svo-
jom strede provizórny ostrov-
ček vytvorený z betónových 
ihlanov, ale klasický vyvý-
šený a vydláždený ostrovček 

ako pri bežných kruhových 
objazdoch.

Zároveň sa od neho v sme-
re ku Hotelu Club položí no-
vá dlažba na celú cestnú ko-
munikáciu. Dlhšie časové ob-
dobie bolo potrebné na to, 
aby sa po rekonštrukcii ka-
nalizácie zemina definitívne 
uložila. V budúcnosti by sa 
tak malo predísť nerovnos-
tiam na novej komunikácii.

 Loránt Paugsch

Kruhový objazd dostane novú podobu
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Kežmarská MHD spá-
ja dva najvzdialenejšie kon-
ce mesta, pričom najväčšia 
vzdialenosť, ktorú spoj prej-
de je 11 kilometrov. V meste 
sa nachádza 15 zastávok, na 
ktorých premáva jedna lin-
ka s celkovým počtom osem 
spojov Kežmarok – Pradiareň 
a späť.

„Súčasný stav MHD vychá-
dza z aktuálnych potrieb občanov 
mesta s prihliadnutím na ekono-
mické možnosti,“ priblížil si-
tuáciu Ladislav Tomaškovič 
z Oddelenia územného plánu, 
životného prostredia a staveb-
ného konania MsÚ Kežma-
rok. „Spoje hromadnej dopravy 
boli redukované a obmedzené na 
ranné a popoludňajšie spoje, ktoré 
slúžia hlavne pre obyvateľov mes-
ta na cestu do práce, či do školy 
a späť,“ uviedol.

Podľa jeho slov v súčas-
nej finančnej situácii nie sú re-

álne možnosti, ako zatraktív-
niť mestskú hromadnú dopra-
vu v Kežmarku. Zakúpenie no-
vého vozidla prepravcom by sa 
opakovane premietlo do nákla-
dov, ktoré musí znášať mesto. 

„Prevádzkovateľ MHD Slo-
venská autobusová dopra-
va (SAD) Poprad trvalo vytvá-
ra stratu, ktorú musí financovať 
mesto, ale v posledných rokoch 
je, vďaka prijatým opatreniam zo 
strany mesta, jej výška ekonomic-
ky únosná,“ vysvetlil systém fi-
nancovania Miroslav Karpiš, 
hlavný ekonóm mesta.

Pre neefektívnosť dopravy 
muselo mesto v roku 2011 fi-
nancovať stratu vo výške viac 
než 41-tisíc Eur. „Cestovný po-
riadok platný od 1. januára 2012 
sme museli upraviť a zrušiť nie-
ktoré neefektívne spoje. V rámci 
prípravy racionalizačných opat-
rení sme pripravili aj rokova-
nia so zamestnávateľmi v sever-

Slovenský vodohospodársky podnik,  
š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, 

Správa Povodia Dunajca a Popradu Poprad
oznamujú

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 dňa 26. marca 2014 na Okresnom 

úrade v Kežmarku, klientske centrum (prízemie)
ul. Dr. Alexandra 61, Kežmarok 

v čase od 8.00 do 12.00 hod.

Ranné a popoludňajšie spoje MHD sú vyťažené, strata klesla
Mestská hromadná doprava (MHD) v Kežmarku nie je 

dostatočne vyťažená už niekoľko rokov. Mesto jej stratu, 
ktorá v poslednom období klesla takmer o polovicu, musí 
vykrývať z vlastného rozpočtu.

nej časti mesta, kde smeruje naj-
viac cestujúcich využívajúcich 
MHD,“ povedal Karpiš.

Po prijatí týchto opatrení 
klesla strata dopravcu takmer 
o polovicu. Výška úhrady mes-
ta bola v roku 2012 viac než 
21-tisíc Eur, v minulom roku 
20,5-tisíc Eur a v tomto roku je 
z mestského rozpočtu vyhra-
dených presne 22-tisíc Eur

Jednou z možností ako 
znížiť výdavky mesta by bolo 
aj využitie menšieho autobu-
su. „Pre MHD je vyčlenený je-
den klasický autobus. Ak by sme 
ho nahradili menším, nastal by 
problém s odvozom cestujúcich, 
ktorí využívajú MHD v špičke, 
teda ráno do práce, resp. do školy 
a poobede späť,“ objasnil eko-
nóm mesta.    Loránt Paugsch

Už niekoľko dní je reduta 
pri vchode do mestskej polí-
cie ohraničená výstražnou 
páskou. Bezpečnosť chod-
cov ohrozovala opadávajúca 
omietka, ktorej eróziu spôso-
bila pravdepodobne vlhkosť a 
dažďová voda. 

Mesto však problém s 
ohrozením bezpečnosti 

chodcov rieši a v najbližších 
dňoch by malo ďalšie časti 
omietky odstrániť a upraviť 
ju tak, aby bol prechod pri 
redute bezpečný. Úplné vy-
riešenie problému však pri-
nesie až v budúcnosti pláno-
vaná kompletná rekonštruk-
cia budovy.

 Loránt Paugsch 

V prebiehajúcom mesiaci kni-
hy sa v spolupráci s pani Mravo-
vou rozhodla redakcia vyhlásiť 
čitateľskú súťaž o knihy. Tie do-
dala do súťaže práve pani Mra-
vová.

Súťaž bude mať dve kolá. 
V každom z nich bude vyžrebova-
ný víťaz, z tých súťažiacich, ktorí 
správne odpovedia na všetky polo-
žené otázky v danom čísle novín. 
Vyžrebovaný súťažiaci dostane 
dve knihy. Po dvoch kolách budú 
vyžrebovaní ešte traja súťažiaci, 
a to zo všetkých súťažiacich, kto-
rí sa zapojili do súťaže, bez ohľadu 
na to, či odpovedali správne.

Otázky 1. kola: 1. Knihy 
ktorého autora u dospelých, sú 
najviac požičiavané v kežmar-
skej knižnici? 2. Napíš najmenej 
tri názvy kníh od kežmarských 
spisovateľov. 3. Vieš čo zname-
ná alter ego? 4. Kde by ste na-
šli v Kežmarku diela od Homé-
ra, Sofoklesa, Petrarcu, či Hipo-
crata? 5. Ktorý pracovný deň má 
Mestská knižnica v Kežmarku 
zatvorené? Knižné tituly si mô-
žete pozrieť priamo v redakcii. 
Odpovede múžete poslať e-ma-
ilom, vhodiť do schránky redak-
cie, alebo doručiť priamo do kan-
celárie redakcie.         Redakcia

Marcová redakčná súťaž o knihy

Redute škodí vlhko a voda
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Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Kežmarok predložil 
návrh na vyznamenanie, kto-
ré udeľuje Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky za mimo-
riadne zásluhy, prínos a vý-
sledky v oblasti práce, sociál-
nych vecí a rodiny a výnimoč-
né činy a úspechy v oblasti 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny ocenením ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

Z nominovaných pracov-
níkov bola vybratá na oce-
nenie aj naša kolegyňa pa-
ni Marta Šulejová. Minister  
práce, sociálnych vecí a ro-
diny Ján Richter na slávnost-
nom odovzdávaní rezortných 
vyznamenaní dňa 13. febru-

ára 2014 v priestoroch Mest-
ského divadla P. O. Hviezdo-
slava v Bratislave osobne oce-
nil ďakovným listom pani Šu-
lejovú za dlhoročnú úspešnú 
prácu v oblasti sociálnych ve-
cí a rodiny, ktorá „svojim prí-
stupom, po odbornej aj ľud-
skej stránke, pri legislatívnych 
zmenách praktickými návrh-
mi, vo vzťahu ku klientom, ale 
aj v pracovnom kolektíve prispe-
la k skvalitneniu sociálnej práce 
nielen v rámci okresu Kežmarok, 
ale aj celého Slovenska“, zdôraz-
nil pán minister pri oceňova-
ní takto vzácneho človeka ži-
júceho skromne medzi nami.

Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny 

Kežmarok

Rezortné vyznamenanie

Jednou z originálnych 
kompetencií  samospráv a 
teda aj Mesta Kežmarok,  je 
okrem iného, aj   zabezpečo-
vanie verejnoprospešných 
služieb, udržiavanie čisto-
ty  na území mesta, sprá-
va  a údržba verejnej zelene. 
Kompetencie na úseku čisto-
ty Mesto Kežmarok zabez-
pečuje prostredníctvom prí-
spevkovej organizácie Verej-
noprospešných služieb mes-
ta Kežmarok, ale aj za pomoci  
pracovníkov z radov dlhodo-
bo nezamestnaných. 

Vzhľadom na rozlohu mes-
ta a nezodpovedný prístup  
niektorých obyvateľov mesta, 
či návštevníkov sa  darí udr-
žať čistotu mesta s väčším, či 
menším úspechom. Častokrát 
je to akoby boj s veternými 
mlynmi  a tak je samosprá-
vakritizovaná  za nedostat-
ky  pri zabezpečovaní čisto-
ty v meste.

Povinnosť chrániť život-
né prostredie a vyvarovať sa 
akejkoľvek činnosti negatív-
ne ovplyvňujúcej prostredie, 
v ktorom žijeme, je právne re-
gulovaná  nielen vo vzťahu k 

samosprávnym  orgánom, ale 
aj vo vzťahu ku každému ob-
čanovi. Každý občan má prá-
vo na zdravé životné prostre-
die, ale aj povinnosť ho chrá-
niť a zveľaďovať. Bez aktívnej 
súčinnosti občanov a obyva-
teľov  mesta nie je možné tr-
valo udržať čistotu v meste.

Chceme týmto požiadať 
všetkých občanov mesta o sú-
činnosť, samozrejme  v rám-
ci svojich možností, v snahe  
o zdravé a čisté mesto, nielen 
v tomto predjarnom období, 
ale aj počas celého roka. Stačí 
len nevytvárať skládky odpa-
du, odpadky vyhadzovať do 
smetných košov a kontajne-
rov a nebyť ľahostajný k oko-
liu svojho obydlia, či vodným 
tokom. 

Súčasne chceme požia-
dať všetkých vlastníkov ro-
dinných domov, aby vo ve-
getačnom období zrealizova-
li orez stromov a kríkov, kto-
ré presahujú do verejného 
priestranstva,  chodníkov, ko-
munikácií, prípadne zakrý-
vajú konármi dopravné znač-
ky. Presahujúca zeleň takto 
znemožňuje realizovať čiste-

Čistota a zeleň v meste
nie chodníkov mechanizma-
mi, prípadne ohrozuje bez-
pečnosť dopravy.

Upozorňujeme tiež vlast-
níkov pozemkov na území 
mesta na povinnosť udržia-

vať zeleň a odstraňovať buri-
nu na vlastnom pozemku.

Veríme, že udržanie čisto-
ty a poriadku na území mes-
ta je naším spoločným záuj-
mom.

Ing. Eva Kelbelová
Oddelenie ÚPŽPSK 

MsÚ v Kežmarku

Foto: lp



4 KežmaroK 5/2014

Kandidáti na funkciu prezidenta 
Slovenskej republiky

1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r. advokát, Bratislava
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slo-

venskej republiky, Bratislava
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - 

kardiochirurg, Bratislava
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej ra-

dy Slovenskej republiky, Nitra
7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bra-

tislava
8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spo-

ločnosti, Košice
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškol-

ský pedagóg - vedec, Bratislava
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej 

rady Slovenskej republiky, Poprad
13. OSUSKÝ Peter, MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, po-

slanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava- 29. 1. 
2014 sa vzdal kandidatúry

14. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., PhD., 41 r., posla-
nec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pe-
dagóg, Bratislava

15. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská So-
bota, Rimavská Sobota

Prezidentské voľby 2014
Predseda NR SR svojím 

rozhodnutím č. 430/2013 Z. 
z. zo dňa 19. decembra 2013 
vyhlásil voľbu prezidenta 
Slovenskej republiky.

Deň konania voľby je urče-
ný na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidá-
tov na prezidenta Slovenskej 
republiky nezíska nadpolo-
vičnú väčšinu platných hla-
sov oprávnených voličov, deň 

konania druhého kola voľby 
prezidenta Slovenskej repub-
liky je určený na sobotu 29. 
marca 2014.

Voľba sa vykoná v súlade 
so zákonom č. 46/1999 Z. z. 
o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvo-
laní a o doplnení niektorých 
ďalších zákonov v znení ne-
skorších predpisov.

Ak by ani jeden z kandidá-
tov na prezidenta Slovenskej 
republiky nezískal nadpolo-
vičnú väčšinu platných hla-
sov oprávnených voličov, bu-
de sa druhé kolo voľby konať 
v sobotu 29. marca 2014.

Volebné okrsky a voleb-
né miestnosti pre Voľby pre-
zidenta Slovenskej republiky 
2014.

OKRSOK č. 1 - ZŠ Nižná 
brána, ul. Nižná brána 8: Bie-
la voda, Hradská cesta, Mi-
chalská, Možiarska, Nad tra-

ťou, Pod traťou, Poľná, Pra-
diareň, Pri zastávke, Strelni-
ca, Tehelňa, Továrenská.

OKRSOK č. 2 – ZŠ Nižná 
brána, ul. Nižná brána 8: Pod 
lesom, Severná, Nižná brána.

OKRSOK č. 3 – Domov 
mládeže, ul. Garbiarska 1: 
Fraňa Kráľa, Garbiarska, Kos-
tolné námestie, Nová, Starý 
trh, Toporcerova, Slavkovská.

OKRSOK č. 4 – Hotelo-
vá akadémia, ul. Dr. Alexan-
dra 29: Baštová, Dr. Alexan-
dra, Hlavné námestie, Hrad-

Mesto určilo volebné okrsky pre Voľby prezidenta Slovenska
V sobotu 15. marca 2014 sa uskutočnia na Slovensku voľ-

by na prezidenta Slovenskej republiky. Mesto Kežmarok 
pre tieto voľby zriadilo 11 volebných okrskov, ktoré budú 
otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny.

né námestie, Hviezdoslavova, 
J. Kraya, Priekopa, Trhovište, 
Mesto Kežmarok.

OKRSOK č. 5 - Klub dô-
chodcov, ul. Martina Lá-
nyiho 3: Cintorínska, Hun-
covská, Martina Lányiho, 
Nábrežná, Sihoť, Záhradná.

OKRSOK č. 6 - ZŠ Dr. D. 
Fischera, ul. Dr. D. Fischera 
2: Dr. Daniela Fischera, Gaš-
tanová, I. Stodolu, Krvavé po-
le, Ľubická cesta, Mučeníkov, 
Suchá hora, Tatranská, Vyšný 
mlyn, Gen. Štefánika.

OKRSOK č. 7 – Domov 
mládeže SOUP, ul. J. Kraya 
8: J. Jesenského, J. Záborské-
ho, S. Tomášika, J. Chalúp-

ku, Kamenná baňa, Kláštor-
ná, Komenského, Kukučíno-
va, P.J. Šafárika, Rázusova, 
Štúrova, Tvarožnianska, Zo-
chova, Hradný vrch.

OKRSOK č. 8 – ZŠ sv. 
Kríža, ul. Petržalská 21: 
Lanškrounská.

OKRSOK č. 9 – Materská 
škola, ul. Karola Kuzmány-
ho 41: Karola Kuzmányho, 
Obrancov mieru.

OKRSOK č. 10 – ZŠ sv. 
Kríža, ul. Petržalská 21: Bar-
dejovská, Južná, Levočská.

OKRSOK č. 11 – ZŠ sv. 
Kríža, ul. Petržalská 21: Petr-
žalská, Košická, Weilburská.

Pavol Humeník

Partnerom výstavy je Mestské 
kultúrne stredisko v Kežmarku

spraVodajstVo
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stĺpček

Podľa organizátora 
stretnutia Ota Rozložníka 
je stretnutie podobné tomu, 
ktoré organizuje už niekoľko 
rokov na mieste Kežmarskej 
chaty. „Keďže sa do Tatier ne-
môžu dostať všetci, rozhodli sme 
sa urobiť stretnutie v meste, aby 
mohol každý spoznať ľudí, ktorí 
majú ku chate blízky vzťah,“ po-
vedal.

Primátor mesta Kežmarok 
Igor Šajtlava registruje záu-
jem o postavenie chaty už od 
jeho nástupu do funkcie v ro-
ku 2003. „Vždy to však skonči-
lo na zonácii či na stanovisku 
ochranárov,“ povedal a dodal, 
že v súčasnosti sa ľady pohli 
a situácia je na dobrej ceste.

„Momentálne je otázkou to, či 
sa poradí skĺbiť dve skupiny ľudí, 
ktoré majú o chatu záujem, aby 
sme mohli poskytnúť pozemok. 
Financovanie celej stavby však 
bude na investorovi,“ pokračo-
val Šajtlava.

Chata musí spĺňať pasívny 
štandard

Prvý projekt novej chaty 
s názvom Biela chata prezen-
toval Ivan Urban s partner-
kou Táňou Kopkovou, ktorej 
rodičia prežili na chate veľmi 
veľa. „O chatu sa zaujímame od 
roku 2010, na mesto sme podali 
žiadosť o jej výstavbu a prevádz-
kovanie. Technické výkresy, kto-
ré máme, sú v rozsahu, aby sme 
mohli získať stavebné povole-
nie,“ objasnil Urban.

Táňa Kopková sa pri tvor-
be skíc a náčrtov inšpirova-
la niekoľkými chatami v Ra-
kúsku a vo Švajčiarsku. Na-
koniec sa jej podarilo pripra-
viť vizualizácie chaty, ktorá 
by mala vyzerať z každého 
pohľadu inak. Samozrejmos-
ťou je jej pasívny štandard.

OZ vyhlásilo medzinárodnú 
súťaž

Občianske združenie (OZ) 
Kežmarská chata projekt eš-
te nemá. Iba pred niekoľký-
mi dňami vyhlásilo medzi-
národnú architektonickú sú-
ťaž. „Projekt sme mali už vypra-
covaný, ale keďže sme videli, ako 
veľmi je táto téma živá, nedovoli-
li sme si ho odprezentovať a zvo-

Chatár pri záchrane omrzol
Kežmarská chata vyhore-

la v októbri 1974, ale zážitky 
z nej ostávajú v pamäti aj Ru-
dovi Horehájovi, jej posled-
nému chatárovi. Na chate ne-
bol, keď požiar vypukol, ale 
čoskoro sa o ňom dozvedel. 
„Z Lomnického štítu mi vola-
li kamaráti, že mi horí chata. Už 
niekoľkokrát takto žartovali, ale 
tentoraz nie,“ opisoval.

„Sneh bol takmer po pás, 
k tomu 14 pod nulou. Cestou ho-
re sme počuli, že niečo vybuch-

lo. Ako sa ukázalo, bol to sud 
s naftou. Požiar sme však chceli 
zahasiť. Rozbíjal som ľad na ja-
zere, kde som aj trochu omrzol. 
Našu striekačku sme nenaštar-
tovali, museli sme ísť po novú 
až na Brnčalovu chatu. Nako-
niec sa to podarilo, striekačka sa 
však zadrela a už sme nemohli 
nič robiť. Snažili sme sa zachrá-
niť čo najviac. Dúfam, že chata 
bude obnovená. Ona tam patrí,“ 
uzavrel.

t/f: Loránt Paugsch

Tatranský večer venovali Kežmarskej chate
V kine Iskra videla verejnosť aj prvý projekt novej chaty, 

ktorá by mala stáť na mieste bývalej „Kežmarky“.
lili sme si formu verejnej súťaže. 
Víťazný návrh by mal byť pod-
ľa nás verejne akceptovaný,“ po-
vedal jeden z členov Vladimír 
Moravský.

Dalibor Kišš, 1. podpred-
seda združenia si je vedomý 
toho, že chatu nemusí posta-
viť práve OZ. Aj v prípade 
neúspechu by chcel, aby na 
projekte obnovy chaty naďa-
lej spolupracovali. „V súčas-
nosti nie sme jediným záujem-
com o postavenie chaty. Ak by sa 
to nášmu združeniu nepodarilo, 
chceme v rámci toho robiť nie-
čo za samosprávu – určovať isté 
hranice a mantinely s pomocou 

odborníkov. Taktiež chceme spo-
jiť ľudí, ktorí majú o túto tému 
záujem. Zberom materiálov ju 
chceme ďalej propagovať. V za-
čiatkoch sa nám totiž  stávalo, že 
ľudia si chceli objednať ubytova-
nie,“ vysvetlil Kišš.

Vyhodnotenie medziná-
rodnej architektonickej súťaže 
by malo byť v júni a predpo-
kladá sa, že pre vysoký počet 
záujemcov bude porota zasa-
dať niekoľko dní. „Do hodnote-
nia by sme chceli zapojiť aj verej-
nosť, prípadne médiá či neziskové 
organizácie. V lete máme pripra-
vených niekoľko brigád, ktorý-
mi by sme chceli priestor vyčistiť. 
Ľudí chceme zmobilizovať a uká-
zať sa im,“ dodal.                  (lp)

Nedávno ma zaujali v obchodoch 
pokladničné bločky vylepené na výkla-
de, na vstupných dverách či priamo pri 
pokladni. Každá predajňa „vycapila“ 
niekde jeden vzor svojho pokladničné-
ho lístka a pekne farebne na ňom nie-
ktoré veci vyznačila. Myslela som, že 
to súvisí nejako s bločkovou lotériou. 
No zo zvedavosti som sa opýtala, či je 
to tak. To som nemala robiť. Pani pre-
davačka pri tejto téme zjavne stratila 
náladu. Údajne je to nová povinnosť 
obchodníkov, zo zákona: „Keby prišla 
kontrola!“ Priznám sa, radšej som už 
viac otázok nekládla, zjavne nový druh 
byrokracie. Stačí mi z času na čas, pár 
informácií od kamarátov, ktorí podni-
kajú a uznávam, nie vo všetkých sfé-
rach je podnikanie výhrou. Ako ktosi 
povedal „No koho to má baviť?“. 

A presne tú otázku si musí človek 
položiť, keď ide cez víkend na pohoto-
vosť. Na detskej pohotovosti je bežným 
javom, že s jedným dieťaťom príde aj 
„celá osada“, prípadne príde tých detí z 
okolia viac, než by človek na víkend ča-
kal. Na dospelej pohotovosti, keď prí-
dete s úrazom, alebo nejakou bolesťou, 
môžete si gratulovať, keď neodídete s 
nejakým vírusovým alebo infekčným 
ochorením, ktoré si prišli spoluobčania 
liečiť cez víkend. Darmo existujú ob-
vodní lekári, niektorí pacienti sa nebu-
dú cez deň, cez týždeň zapodievať náv-
števou lekára. Zvykli si využívať ve-
černú alebo víkendovú pohotovosť na 
bežné ochorenia, ktoré väčšina rieši cez 
týždeň u obvoďáka. . Predsa, vždy iný 
lekár má svoje výhody. A keď tak sedí-
te v jednej chodbe na pohotovosti s nie-
ktorými pacientmi, tiež si poviete „no 
koho to má baviť“?

V uplynulých dňoch som sa pár 
krát ocitla v úlohe občana, ktorý po-
treboval služby našich úradov. Kým 
v jedných dverách som natrafila na 
milú ochotnú pani, v iných mi dvihli 
tlak a mala som pocit, že sa musím hl-
boko ospravedlniť, že existujem. Kým 
pred rokom pár nadšencov vysadilo 
na novom ihrisku pri Tescu aj niekoľ-
ko vlastných stromčekov, teraz tam už 
minimálne sedem z nich nie je. Na kaž-
dom kroku mi napadne tá otázka, koho 
to tu má baviť? Sami sebe znepríjem-
ňujeme život, namiesto toho, aby sme 
tých pár dní, ktoré sme dostali do daru, 
využili čo najlepšie. Nevieme si upra-
tať v spoločnosti, aby bol náš život lep-
ší a kvalitnejší. Aby nebol o tom, že 
jedni sa snažia, iní im hádžu polená 
pod nohy a ďalší sa len vezú. A hoci 
vieme neprávosti a problémy  pomeno-
vať, v konečnom dôsledku nám nako-
niec nič nevadí.                         -Adri-
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Vždy druhý marcový štvr-
tok patrí Svetovému dňu ob-
ličiek. Tento deň vyhlási-
la v roku 2006 Medzinárod-
ná nefrologická spoločnosť 
spolu s Medzinárodnou fe-
deráciou nadácií pre ochore-
nia obličiek. Deň je veľakrát 
vhodným dátumom na ko-
nanie rôznych edukačných 
kampaní, zdôrazňujúce dô-
ležitosť kontroly cukrovky 
a krvného tlaku, ktoré vý-
znamne ovplyvňujú zdravot-
ný stav obličiek.

Sviatok sv. Jozefa je, sa-
mozrejme, vždy 19. marca. 
Svätý Jozef je patrónom ot-
cov, tesárov a umierajúcich. 
Patronát drží aj nad ďalšími, 
avšak nikde neexistujú ofici-
álne záznamy, čoho všetké-
ho je patrónom. Pod jeho zá-
štitou je uvedených mnoho 
náboženských rádov a spolo-
čenstiev.

Jeden z najmladších medzi-
národných dní je Medziná-
rodný deň šťastia, ktorý bol 
vyhlásený Organizáciou spo-
jených národov (OSN) v roku 
2012. Vyhlásenie iniciovalo hi-
malájske kráľovstvo Bhután, 
ktoré meria prosperitu ukazo-
vateľom hrubého národného 
šťastia. OSN v tento deň vy-
zýva jednotlivých členov, aby 
deň oslavovali vzdelávaním či 
verejnými aktivitami.

Ak máte radi spánok, ne-
zabudnite na 21. marec. Práve 

Je tu mesiac marec a s ním 
aj Svetový deň obličiek. 

Firma DIALCORP t.j. dia-
lyzačné stredisko a nefrolo-
gická ambulancia, bude zno-
va šíriť osvetu v našom mes-
te.

Ani tento rok sme neza-
budli a znova chceme pokra-
čovať v úspešnej každoročnej 
akcii čo sa týka  PREVENCIE 
OCHORENÍ OBLIČIEK  a 
MERANIE TLAKU KRVI 
verejnosti.

Rok 2014 bude zase trošku 
zaujímavejší, lebo v tento deň 
t.j. 13. 3. 2014 sa chceme zame-

rať aj na mladú populáciu zá-
kladných škôl. Deviatakom 
chceme zmerať krvný tlak 
a vyšetriť moč.

Minulý rok sme krvný tlak 
merali na stredných školách.

Ako tradične, krvný tlak 
budeme merať aj po meste, 
na  určených a označených 
stanovištiach.

Vieme, že nemáte čas na-
vštíviť Vášho lekára a dať si 
premerať krvný tlak! 

Aj My zdravotníci sa sprá-
vame k svojmu zdraviu ne-
zodpovedne! 

Práve preto tu budeme 

v tento deň pre VÁS a krvný 
tlak Vám odmeriame!

Tak nezabudnite, že 13. 
3. 2014 v dopoludňajších ho-
dinách zase budú po celom 
meste označené stanovištia, 
kde fundovaní pracovníci bu-
dú merať krvný tlak.

Tešíme sa, že tak ako po 
minulé roky, aj tento rok, 
v hojnom počte prídete a vy-
užijete možnosť, aby ste zisti-
li, aký máte 

KRVNÝ TLAK a urobili 
niečo pre svoje zdravie!

Mája Bílá, Vrchná sestra 
strediska DIALCORP

Vyšetrovateľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zbo-
ru v Kežmarku vzniesol obvi-
nenie trom mužom  pre pre-
čin neoprávneného použí-
vania cudzieho motorového 
vozidla spáchaného formou 
spolupáchateľstva.

Mladíci vo veku 18,18 a 23 
rokov pochádzajúci z Kež-
marku a jeden z obce Len-
dak, mali v nočných hodi-
nách zo soboty (1. 3. 2014) na 
nedeľu (2. 3. 2014) si „požičať“, 

osobné motorové vozidlo zn. 
Suzuki, ktoré bolo zaparko-
vané a riadne uzamknuté 
pred jedným z rodinných do-
mov v obci Ľubica, okr. Kež-
marok. S uvedeným vozid-
lom vtedy odišli na neznáme 
miesto, čím pre majiteľa vo-
zidla vznikla škoda 4000 Eur. 
Kežmarskí policajti páchate-
ľov vypátrali už v priebehu 
dvoch dní. Obvinení sú stí-
haní na slobode. 

KR PZ

Zlodej si odniesol 
aj masážnu vaňu

V jednej z novostavieb v obci Ľu-
bica, okres Kežmarok došlo ku krá-
deží, ktorou bola majiteľke spôsobe-
ná škoda viac ako 4 300 Eur.

Doposiaľ neznámy páchateľ 
v dobe od 26. 2. 2014 do 27. 2. 2014 
vylomil zámok na vchodových dve-
rách a odniesol  masážnu vaňu, kera-
mické obkladacie dlaždice, sprchova-
cí kút, keramické kachličky, drevené 
okrasné lišty a zo zadnej miestnosti 
aj drevenú podlahu. Poverený prís-
lušník Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Kežmarku začal v tom 
to prípade trestné stíhanie pre pre-
čin krádeže.                             KR PZ

Chlapci sa chceli len povoziť

DIABELKO-
VÁ  BIBIÁNA, 
nar. 5. 7. 1988, by-
tom Batizovce.

Na 26-ročnú 
Bibiánu Diabel-

kovú z Batizoviec vydal Okresný 
súd v Poprade príkaz na zatknu-
tie pre prečin podvodu. V mieste 
bydliska sa nezdržiava a doteraz 
vykonanými opatreniami sa jej 
pobyt zistiť nepodarilo. Menova-
ná by sa mohla zdržiavať v mes-
te Bratislava, pričom presná adre-
sa zistená nie je. I naďalej pácha 
trestnú činnosť podvodu. 

Popis osoby: Menovaná  je 170 
cm vysoká, plnoštíhlej postavy,  
čierne vlasy, hnedé oči.

Popis oblečenia: nezistený.
Popis znamenia: nad hornou 

perou v pravo – znamienko (bliž-
šie nezistené).

SSSSS
GAŽI  Ján, 

nar. 29. 4. 1961, 
trvale bytom No-
vá Lesná č. 35.

Na 53-roč-
ného Jána Gaži-

ho z Novej Lesnej vydal Okresný 
súd v Poprade príkaz na zatknu-
tie pre prečin zanedbania povin-
nej výživy. V mieste bydliska sa 
nezdržiava a doteraz vykonaný-
mi opatreniami sa jeho pobyt zis-
tiť nepodarilo. 

Popis osoby: nezistený.
Popis oblečenia: nezistený.

SSSSS
Akékoľvek poznatky k hľada-

ným osobám – DIABELKOVÁ Bi-
biána a GAŽI Ján – oznámte na 
Okresnom riaditeľstve Policajné-
ho zboru Poprad, č. t. 0961 89 33 70, 
resp. na linku 158.                 KR PZ

Hľadané osobyWKD – Svetový deň obličiek v Kežmarku – 13. marec 2014

V marci si pripomenieme šťastie či spánok
Počas 14 dní je počas marca vyhlásených spolu 23 medzi-

národných či svetových dní. Na jeden deň, konkrétne 21. 
marca, pripadá až sedem z nich. My vám prinášame tie naj-
zaujímavejšie z nich.

tento deň je Svetovým dňom 
zdravého spánku už 12 ro-
kov. Ľudia trpiaci nespavos-
ťou sú náchylnejší na ische-
mickú chorobu srdca, trpia 
bolesťami hlavy, depresiami, 
podliehajú závislosti od al-
koholu a ďalších drog. Deň je 
ako stvorený na oslavu zdra-
vého spánku a na riešenie je-
ho porúch. 

Voda patrí medzi vý-
znamné slovenské bohat-

stvá, ktoré nám môže závi-
dieť veľký počet krajín pre-
dovšetkým mimo Európy. 
Práve voda má svoj sveto-
vý deň 22. marca a pripomí-
na sa od roku 1993. Členské 
krajiny OSN boli vyzvané, 
aby v tento deň informova-
li o nevyčísliteľnej hodnote 
vody.

Pre zaujímavosť, počas naj-
bližších dní budú mať svoj 
deň aj spotrebitelia, plane-
táriá, lesy, invalidi, tulene či 
bábkarstvo, poézia a meteo-
rológia.

Loránt Paugsch

Klub filatelistov v Popra-
de pozýva zberateľov na Po-
pradskú zberateľskú bur-
zu, ktorá sa uskutoční v so-
botu 15. marca 2014 od 7.00 
do 12.00 v Poprade v priesto-
roch Strednej odbornej školy 
na Okružnej ulici 25. Na svo-

je si určite prídu zberatelia z 
odborov filatelia (známky), 
filokartia (pohľadnice), nu-
mizmatika (mince) a notafi-
lia (bankovky) materiály. Os-
tatné zberateľské odbory sú 
vítané.

Rastislav Ovšonka

Popradská zberateľská burza

moZaIKa
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Mestské kultúrne stredisko pripravuje
10. 4. 2014 o 19.00 hod. 

„LÁÁÁSKA“ 
… je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí ostať nažive... 
Most - miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť  

a ukončiť tak svoje trápenie. Na jednom z nich dochádza  
k stretnutiu úspešného Milta a večne nešťastného Harryho. 
Z ich stretnutia sa rozvinie dialóg o úspechu, šťastí a naopak 
o smole. A samozrejme o láske. To je tá motivácia, ktorou sa 
podarí Miltovi odhovoriť Harryho od skoku. LÁSKA!!! Aby 
sa Miltovi uvoľnila cesta novým životom, dohodí Harrymu 
vlastnú manželku Ellen ... Po čase sa na moste  stretajú bývalí 
manželia Milt a Ellen. Čo keby sa k sebe vrátili? V ich „šťastí“ 
im stojí jediná prekážka - nešťastník Harry …

Obsadenie: Martin Mňahončák, Marek Majeský a Lenka 
Barilíková /alter. Lucia Lapišáková v réžii Michala Spišáka

red.

Združenie Región „Tat-
ry“ so sídlom v Kežmarku 
v partnerstve so Zväzkom 
Euroregión „Tatry“ so sídlom 
v Nowom Targu, Slovenským 
cykloklubom a mestami Dol-
ný Kubín, Kežmarok, Vysoké 
Tatry, Nowy Targ a Zakopa-
ne realizuje od júna 2013 ak-
tivity naplánované v projek-
te pod názvom Dobudovanie 
cyklistickej infraštruktúry 
na území Euroregiónu „Tat-
ry“ – Orava a Spiš. 

Celková výška rozpočtu 
projektu podporeného z roz-
počtovej kapitoly Minister-
stva dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky v rámci Vý-
zvy na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie finančného prí-
spevku na projekty, ktoré sú 
zamerané na realizáciu euro-
regionálnych aktivít v roku 
2013 je 19 961,56 €.

Územie Oravy a Spiša má 
veľmi vhodné prostredie na 

pestovanie a rozvoj cyklotu-
ristiky. Na tomto území je už 
vybudovaných niekoľko častí 
cyklotrás, ktoré sa nachádza-
jú na hlavnej trase Historic-
ko-kultúrno-prírodnej Cesty 
okolo Tatier alebo sú jej od-
bočkami. Vzhľadom na vyťa-
ženosť a medzinárodný vý-
znam týchto trás je potreb-
né neustále zabezpečovať ich 
údržbu, rekonštrukciu a do-
budovávať doplnkovú cyklis-
tickú infraštruktúru.

V meste Kežmarok bola 
v mesiaci marec 2014 ukonče-
ná realizácia aktivity zamera-
ná na výrobu a osadenie oddy-
chových lavičiek. Celkovo 20 
oddychových lavičiek v kom-
binácii kov – drevo bolo osa-
dených na existujúcej cyklotra-
se Vrbov – Kežmarok – Zlat-
ná. Táto doplnková infraštruk-
túra určite zlepší podmienky 
a zvýši komfort cykloturistov 
prechádzajúcich touto trasou 
s možnosťou oddýchnuť si. 

Nové lavičky pre cykloturistov

E  
U R O R E G I O

 N

„Tieto projekty boli podporené z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  

Slovenskej republiky“

V najbližších mesiacoch bu-
dú v rámci projektu osadené 
tri prístrešky na frekventova-
nej cyklotrase v okolí Dolného 
Kubína, ktorá prechádza orav-
skou prírodou a má vyústenie 
až za poľskou hranicou. Reali-
záciou výstavby prístreškov sa 
zabezpečí skvalitnenie vyzna-
čených cyklotrás pre cyklistov 
z oboch strán hranice. Ku kon-
cu minulého roka sme zároveň 
ukončili aktivity spojené s ob-
novou a modernizáciou vybra-
ných 17 km cykloturistických 
trás v teréne v katastri mesta 
Vysoké Tatry,  ktorá pozostáva-
la z kompletnej obnovy maľo-
vaného značenia tzv. „céčok“, 
obnovy a údržby cykloturis-
tických smerovníkov, osadenia 
nových cyklosmerovníkov a 

imidžových miest, demontáže 
starých a poškodených prvkov 
cykloturistického značenia. 
Celkovo bolo namontovaných 
6 ks nových cyklosmerovní-
kov, 15 ks veľkých cyklosme-
roviek, 10 ks obrázkových cyk-
losmeroviek a 5 ks donorských 
cyklotabuliek.   

Cieľom nášho projektu je 
zlepšiť a dobudovať cyklistic-
kú infraštruktúru na území 
Oravy a Spiša prostredníc-
tvom dobudovania doplnko-
vej cyklistickej infraštruktú-
ry a zvýšenia atraktivity cyk-
listického športu vyznačením 
existujúcich cyklotrás. 

Mgr. Jana Majorová 
Garstková

riaditeľka kancelárie 
Združenia Región „Tatry“

moZaIKa
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Po tom, čo doterajšia riadi-
teľka Mestského kultúrneho 
strediska v Kežmarku Mgr. 
Gabriela Kantorková požiada-
la primátora mesta o uvoľne-
nie z funkcie riaditeľky MsKS 
v Kežmarku, muselo sa vede-

nie mesta zaoberať ako vyrie-
šiť vzniknutú situáciu. Preto v 
súlade s § 5 zákona č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verej-
nom záujme bolo vyhláse-
né Výberové konanie č. 1/2013 
na obsadenie funkcie riadite-

Mesto má novú riaditeľku mestského 
Od 1. marca 2014 má Mestské kultúrne stredisko v Kež-

marku novú riaditeľku.  Stala sa ňou Mgr. Barbora Kaprálo-
vá, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní. Z troch uchá-
dzačov práve ju odporučila výberová komisia za novú riadi-
teľku MsKS Kežmarok.

ľa Mestského kultúrneho stre-
diska, Starý trh 47, Kežmarok, 
príspevkovej organizácie Mes-
ta Kežmarok. To sa uskutočni-
lo 7. januára 2014, z ktorého ako 
víťazka vzišla práve doterajšia 
pracovníčka Mestského kul-
túrneho strediska Mgr. Barbo-
ra Kaprálová.

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) 
zákona č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení je mestské za-

stupiteľstvo vyhradené na 
návrh primátora vymenová-
vať riaditeľov príspevkových 
organizácií mesta. Z toh-
to dôvodu na návrh primá-
tora mesta vymenovalo Mgr. 
Barboru Kaprálovú do funk-
cie riaditeľky Mestského kul-
túrneho strediska v Kežmar-
ku, príspevkovej organizá-
cie Mesta Kežmarok dňom  
1. marca 2014. 

Určite nie je jednoduché pre-
vziať žezlo prvej dámy kežmar-
skej kultúry po takej osobnosti, 
akou bola vaša predchodkyňa 
Gabriela Kantorková. Tá latka 
náročnosti je asi dosť vysoko...

Rada by som nadviazala na bo-
hatú paletu podujatí, ktoré sa pod 
taktovkou Mestského kultúrneho 
strediska v Kežmarku organizujú. S 
tímom spolupracovníkov chceme po-
kračovať v tradičných a rokmi ove-
rených  koncertoch klasickej hud-
by - Kežmarská hudobná jar (máj – 
jún 2014 pripravujeme 39. ročník) 
a Kežmarská hudobná jeseň (sep-
tember – október 2014 pripravuje-
me 33. ročník) – už teraz máme te-
maticky zamerané atraktívne kon-
certy, napríklad francúzskej baroko-
vej hudby, či šansónový večer s Viki 
Rákovou a úžasným klaviristom La-
dislavom Fančovičom. Čoraz väčšej 
obľube sa tešia rozprávkové nede-
le pre najmenších – už teraz sa mô-
žete tešiť na júnové stretnutie s Fí-
hou tralala a jej novým programom 
„Farebný svet dúhy“. Naďalej bude-
me prinášať minimálne raz mesač-
ne večerné divadelné predstavenia v 
naštudovaní renomovaných hercov 
a divadiel, prípadne zaujímavé hu-
dobné programy – do Kežmarku za-
vítajú okrem známych tvárí TV ob-
razovky aj herečky SND, či obľúbe-
ný Radošinci. Pokračovať v orga-
nizácii podujatia a súťaže v písaní 
poézie a prózy s celoslovenskou pô-
sobnosťou Literárny Kežmarok ( 12. 
– 13. 6. 2014, 49. ročník venovaný 
Gašparovi Fejerpatakymu Belopo-
tockému a vzniku kežmarského diva-
delníctva ), byť nápomocní pri orga-
nizácii Európskeho ľudového remes-
la (11. – 13. 7. 2014), Festivalu slo-
venskej a svetovej divadelnej klasiky 
na kežmarskom hrade (21. – 25. 7. 
2014), Kultúrneho leta, programové-
mu zabezpečeniu Kežmarského via-

nočného trhu, silvestrovskej rozlúč-
ky so starým rokom a vítaním ro-
ka nového, kultúrnych programov 
pri príležitosti Dňa matiek a mesia-
ca úcty k starším, festivalu krásnej 
hudby Musica nobilis a samozrejme 
pokračovať v dobrej spolupráci so 
školami – materskými, základnými a 
strednými pri príprave podujatí ur-
čených deťom, žiakom a študentom. 
Po minuloročnej premiére sa pokúsi-
me opäť pripraviť festival regionál-
nych kapiel aj so zaujímavým hu-
dobným hosťom. Chceme pripravo-
vať projekty aj v spolupráci s Múze-
om v Kežmarku, oboma základnými 
umeleckými školami v meste, s Cen-
trom voľného času a farskými úrad-
mi evanjelickej, či rímskokatolíckej 
cirkvi. Ponuka je naozaj bohatá, čas 
preverí, čo sa nám podarí udržať, o 
čo diváci prejavia záujem a naopak a 
čo zapadne do histórie a pokúsime sa 
to nahradiť niečím novým.

Ako vnímate fakt, že ste to 
teraz práve Vy, kto bude určovať 
smer kežmarskej kultúry? Aký 
bude? Čo budete preferovať?

Nerada by som sa stavala do úlo-
hy nejakého vodcu, skôr manažéra, 
ktorý vie čo chce, ale je ochotný po-
čúvať a nápady a vízie chce pretaviť 
do kultúrneho života. Som otvore-
ná akémukoľvek dialógu, dvere mo-
jej kancelárie v administratívnej bu-
dove Mestského kultúrneho stredis-
ka v Kežmarku na Starom trhu 47 
sú otvorené všetkým aktívnym Kež-
marčanom s ochotou pridať ruku k 
dielu. 

Pracovali ste v kežmarských 
novinách, v televízii, ste Kež-
marčanka, lokálpatriotka. Mô-
žete si povedať, že máte dobrý 
prehľad o situácii v kežmarskej 
kultúre?

Neskromne si dovolím povedať, 
že istý prehľad mám. Mnohé podu- 
jatia som, či už z titulu predchádza-

júcich pracovných pozícií, ale aj ob-
ľuby navštevovať, sledovala. Kvalitu 
a úroveň hodnotiť nechcem, ale vždy 
som si vážila ľudí, od tých, ktorí stáli 
na javisku a odvádzali umelecký vý-
kon, až po tých, ktorí stáli v zákulisí 
a celý program pripravili... mnoho-
krát len tak z nadšenia a chuti niečo 
pre náš kraj a mesto urobiť.  

V čom by bolo treba pridať a 
čo už teraz máme v Kežmarku 
v kultúrnej oblasti na výbornej 
úrovni?

Veľkou výzvou je pre mňa ob-
lasť propagácie kultúrnych poduja-
tí. Ako som už spomínala, tých ak-
tivít na poli kultúry je dosť, a to te-
raz nemyslím len zo strany Mest-
ského kultúrneho strediska. Aktívni 
sú aj iní – miestne múzeum, evan-
jelický a.v. cirkevný zbor, cestova-
teľ Jadro, Hotel Hviezdoslav, základ-
né umelecké školy, súkromné osoby, 
záujmové združenia a agentúry, fil-
mový klub pôsobiaci pri jednom zo 
stredísk Mestského kultúrneho stre-
diska Kine Iskra. Je výborné, že Kež-
marská informačná agentúra vydáva 
mesačný kalendár kultúrnych podu-
jatí, ktorý by mal byť uceleným pre-
hľadom kultúrnych podujatí pre ten 
– ktorý mesiac. Budeme sa snažiť 
informácie o podujatiach situovať do 
mesta, sídlisk i celého okresu. Zria-

dili sme profil na facebooku „Kultúra 
v Kežmarku“. Ambíciou je, aby fa-
cebookoví užívatelia získali aj tako-
uto formou informácie o kultúrnom 
dianí v meste, nielen v MsKS. Aby 
si prečítali pozvánky, prezreli fotky, 
našli výsledky súťaží (aktuálne sú 
tam zverejnené výsledky z okresné-
ho kola recitačnej súťaže žien a diev-
čat Vansovej Lomnička). Skvalit-
niť vizuál plagátov, tlače a distribú-
ciu cez všetky dostupné prostriedky. 
Určite by si žiadala zmenu aj web 
stránka kultúrneho strediska. 

Za jednotku považujem to, že 
máme v lete kultúrno-spoločenský 
projekt – festival európskeho formá-
tu. Čo je úžasná devíza, ktorú nám 
mnohé mestá môžu len závidieť a ja 
ako Kežmarčanka som na túto sku-
točnosť patrične hrdá. Takisto súťaž 
v písaní poézie a prózy žiakov a štu-
dentov má úžasný cveng, len my do-
máci, ktorí máme možnosť v rám-
ci programu vyhodnotenia súťaže 
(tohto roku to vychádza 12. – 13. 6. 
2014) zúčastniť sa zaujímavých li-
terárnych seminárov a hodnotných 
programov sme k tomuto sviatku pí-
saného slova apatickí. 

Mestské kultúrne stredisko 
je vlastne 5 výkonných prevá-
dzok – samotné kultúrne stre-
disko, knižnica, kino, výstavná 

S Mgr. Barborou Kaprálovou, novou riaditeľskou Mest-
ského kultúrneho strediska v Kežmarku, sme sa porozprá-
vali o jej plánoch v novej funkcii.

Kultúra
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kultúrneho strediska
sieň a redakcia novín. Ste spo-
kojná s ich činnosťou?

Doposiaľ som každé zo spomí-
naných stredísk vnímala cez kolegi-
álne vzťahy a tiež služby, ktoré kaž-
dé z nich poskytuje. O spokojnos-
ti, či nespokojnosti s ich činnosťou 
je pre mňa ešte predčasné hovoriť, i 
keď stále je čo zlepšovať a určité ná-
vrhy pre ich ďalšiu prácu mám pri-
pravené, ale to už budem riešiť pri 
osobných návštevách, na ktoré sa už 
počas týchto dní chystám.

Po čom siahnete ako po pr-
vom, ak by ste mali na jednom 
stole zaujímavú knihu, CD-eč-
ko dobrej hudby, pozvánku na 
výstavu, program kežmarského 
kina a najnovší výtlačok novín 
KEŽMAROK?

Po Kežmarských novinách samo-
zrejme . Vážne, rada  si ich prečí-
tam, postupne od informácií z kul-

túry až po tie o rekonštrukciách, či 
mestskej politike. Obľubujem aj stĺp-
ček, recepty aj vyskúšam, niektoré sa 
udomácnia aj v mojom receptári a 
odkedy máme kolegynku volejbalist-
ku sledujem aj športové výsledky tej-
to kolektívnej hry. 

Predstavy máte, nápady tiež, 
ešte aby tých financií bolo na to 
dostatok, či nie?

Kultúra je žiaľ stále podfinanco-
vaná, i keď ako príspevková organi-
zácia mesta sme financovaní z mest-
ského rozpočtu, tržby nám plynú z 
nájmu. Verím, že sa nám podarí ísť 
aj cestou sponzoringu a aspoň čo – 
to finančné, či materiálne získame od 
kultúrnych nadšencov z radov našich 
podnikateľov – vyskúšame – uvidí-
me. Chystám nejaké návštevy a osob-
né stretnutia, tak uvidíme ako to do-
padne a či sa nám niečo aj týmto sme-
rom podarí...

Máte predstavy aj o oživení 
kežmarského amfiteátra?

Amfiteáter má už viac ako šty-
ridsať rokov, zub času sa podpí-
sal na jeho výzore aj vybavení, kto-
ré už nespĺňa štandardy súčasné-
ho kultúrneho stánku. Toalety, šat-
ne pre účinkujúcich i celé zázemie 
je z dnešného pohľadu zastaralé, i 
keď lokalita je bezpochyby úžasná 
... je určite aj snahou mesta hľadať 
grantové výzvy, ktoré by amfiteáter 
zmodernizovali a tým opäť obnovi-
li k životu. I keď takzvaný „Jeruza-
lemský vŕšok“ už nemá ten cveng 
ako kedysi – funkčný hotel, športo-
vý areál, ... zostal už len amfiteáter. 
Do istej miery úlohu kultúrneho 
stánku pod holým nebom prebralo 
hradné nádvorie, ktoré je k ľuďom 
bližšie, má historický ráz a úžasnú 
atmosféru.

Môžete nám zhrnúť Vaše zá-

Z tohto množstva podujatí, ktoré 
sme za predchádzajúce obdobie orga-
nizovali medzi najvýraznejšie a mne 
možno najbližšie, patrí celosloven-
ská autorská súťaž Literárny Kež-
marok, festival remesiel a kultúry 
EĽRO, ale i koncerty klasickej hud-
by v rámci Kežmarskej hudobnej jari 
a jesene, či letný festival divadiel na 
hradnom nádvorí. Stále spomínam 
na koncerty Lucie Bílej, Hany Zago-
rovej, Martina Babjaka,..

S ktorými pracovníkmi v 
kultúre ste si dobre rozumeli a 
spolupracovali?

Začiatky mojej práce v kultúre sú 
späté s menami spolupracovníkov pp. 
Anny Korecovej, Margity Tfirstovej, 
Márie Fábryovej, Alžbety Dudášo-
vej, Eleny Gančovej, Jozefa Vernar-
ského, Karola Purtza, s ktorými sa mi 
veľmi dobre spolupracovalo. Neskôr k 
nim pribudli Norika Baráthová, Ger-
trúda Scholtzová, Juraj Švedlár, Mi-
lan Choma, Erika Cintulová, Andrej 
Jánovský. Nesmierne som si vážila 
prácu vedúcich našich súborov ZUČ 
– Kamila Pitoňáka, Martina Legut-
kého, Eduarda Fertáľa, Márie Šiman-
skej, Terézie Klempárovej. Všetkým 
tým, ale i mnohým ďalším spolupra-
covníkom úprimne ďakujem za vyko-
nanú prácu v oblasti kultúry.

Je niečo, čo sa Vám nepodari-
lo zrealizovať?

Nepodarilo sa mi zabezpečiť kli-
matizáciu vo veľkej sále, finančné 
prostriedky na úpravu nádvoria a 
fasády budovy na Starom trhu č. 47, 

Zažili ste krásnych 40 rokov 
v čele kežmarskej kultúry. Na 
ktoré obdobia budete najradšej 
spomínať?

Snáď na tie začiatky, ale vždy ma 
veľmi potešilo, keď sa podarilo získať 
finančné prostriedky, upraviť priesto-
ry kultúrneho zariadenia. Tešilo ma, 
keď sa návštevníkom páčil priprave-
ný kultúrny program, keď naše súbo-
ry záujmovej umeleckej činnosti (dy-
chová hudba, divadelný súbor, spevác-
ky zbor Slovenka, klub spoločenského 
tanca, DFS Goralik,..) získavali ocene-
nia, keď účastníci kurzov (jazykových, 
tanečných, varenia, šitia,..) nadobudli 
nové vedomosti a zručnosti.

Na ktoré osobnosti mesta, či 
kultúrneho života, počas tých 

40 rokov v kultúre, sa nedá za-
budnúť?

Počas môjho pôsobenia vo funk-
cii riaditeľky som stretla mnoho vy-
nikajúcich i zaujímavých ľudí, me-
dzi ktorých určite patrí pán Jozef 
Varga -  bývalý predseda MsNV v 
Kežmarku. Nedá sa zabudnúť na 
Prof. Imricha Sedláka, Csc., Ing. La-
dislava Lajčiaka, PhDr. Vlastu Bel-
lovú z Matice slovenskej v Marti-
ne. Nezabudnuteľné boli stretnu-
tia u nás pri vystúpeniach osobností 
kultúrneho života Ladislava Chudí-
ka, Viliama Záborského, Juraja Sar-
vaša, či koncerty Bohdana Varchala, 
Václava Hudečka, Petra Michalicu.

Organizovali ste tisícky pod-
ujatí. Ktoré sú Vaše srdcovky?

Kežmarok si nevedel predstaviť 
na jej mieste nikoho iného, lebo prá-
cu vždy vykonávala zodpovedne, pre-
cízne a k spokojnosti poslucháča, či di-
váka. Nebolo potrebné meniť to, čo je 
dobré, kvalitné a s čím bola široká ve-
rejnosť spokojná. Taká bola totiž práca 
Mgr. Gabriely Kantorkovej, bývalej 
riaditeľky Mestského kultúrneho stre-
diska v Kežmarku. Čas je ale neúpros-

ný a aj keď s ním každý počíta, vždy nás nejako prekvapí. Tak 
je to i s výmenou na poste riaditeľky kultúrneho strediska, že 
prišiel čas na zmenu, aby mal človek čas aj na oddych, pokoj, 
kľud a mohol sa venovať už aj iným svojim záľubám, na ktoré 
nemal čas pri svojej každodennej práci. 

Vždy si ale budeme pamätať, že za ten čas, keď bola riaditeľ-
kou kežmarskej „kasky“ Gabriela Kantorková, kultúra v mes-
te si udržiavala vždy vysoký štandard. I preto sme sa s býva-
lou riaditeľkou trochu porozprávali, aby nám povedala niečo 
o tom, aké to bolo za tých 40 rokov vo funkcii.

kladné ciele, ako nová riaditeľ-
ka kežmarskej „kasky“?

Zachovať minimálne to množ-
stvo a charakter kultúrnych poduja-
tí, ktoré tu boli doteraz, majú svoju 
atmosféru a divácku základňu. Dať 
im možno trošku modernejší šat, 
robiť programom kvalitné PR. Ve-
rím, že sa nám podarí priniesť nový 
dizajn lístkov na kultúrne podujatia 
a elektronický spôsob predaja. Aj v 
súvislosti so 49. ročníkom Literár-
neho Kežmarku venovanému aj di-
vadelníctvu obnoviť tradíciu ochot-
níckeho divadla v Kežmarku. Mo-
jou túžbou je napomôcť k tomu, aby 
mali Kežmarčania opäť svoju dy-
chovú hudbu. Rozpracovaná je re-
konštrukcia a sťahovanie mestskej 
knižnice do nových priestorov a do 
leta sa hádam podarí zrealizovať in-
teriérovú rekonštrukciu kina. Čas 
ukáže ďalšie zmeny a výzvy, kto-
ré verím, že v súčinnosti so zriaďo-
vateľom a kolektívom pracovníkov 
zvládneme.

Kežmarská kultúra má jej rukopis tiež sa mi nesplnil môj sen o krásnej 
koncertnej sále v našom meste.

Čo si naopak veľmi ceníte, že 
sa Vám podarilo zrealizovať? 

Teší ma, že počas môjho pôsobe-
nia vo funkcii riaditeľky sa činnosť 
jedného zariadenia – Osvetovej bese-
dy, do ktorej som nastúpila pracovať 
pred vyše 40. rokmi rozšírila o ďal-
šie priestory, neskôr o kino, knižni-
cu, výstavnú sieň. Boli zrekonštruo-
vané priestory kultúrneho strediska, 
kina a podarilo sa nám zabezpečiť aj 
modernú technológiu premietania – 
digitalizáciu.  Teší ma, že medzi tra-
dičné podujatia v našom meste, ako 
je Literárny Kežmarok pribudlo pod-
ujatie známe v celej Európe EĽRO, 
Kežmarská hudobná jar a jeseň, fes-
tival divadelný aj filmový a opäť sme 
začali organizovať festival rockovej 
a populárnej hudby mladých kapiel.

Po čom siahnete ako po pr-
vom, ak by ste mali na jednom 
stole zaujímavú knihu, CD-eč-
ko dobrej hudby, pozvánku na 
výstavu, program kežmarského 
kina a najnovší výtlačok novín 
KEŽMAROK?

No samozrejme po výtlačku no-
vín Kežmarok a až potom po zaují-
mavej knihe, CD,..

Čo by ste chceli popriať no-
vej riaditeľke kultúrneho stre-
diska?

Novej riaditeľke prajem, aby sa 
jej darilo, množstvo pekných podu-
jatí, dostatok finančných prostried-
kov a veľa spokojných návštevníkov.

Dvojstranu pripravil  
Pavol Humeník

Kultúra
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Predstavenstvo Obvodnej 
poľovníckej komory v Kež-
marku Vás pozýva na Chova-
teľskú prehliadku trofejí  zve-
ri  ulovenej v poľovníckej se-
zóne 2013/2014. 

Prehliadka sa uskutoční 
v dňoch 23. – 26. 3. 2014 v bu-
dove riaditeľstva SOŠ v Kež-
marku na Garbiarskej ulici č. 
1 (spoločenská miestnosť).

Oficiálne otvorenie pre-
hliadky bude dňa 23. marca  
t. j. v nedeľu o 9.30 hodine.

Záujemcovia si budú môcť 
prezrieť o. i. aj kapitálne tro-
feje u nás žijúcej poľovnej 
zveri, rôzne preparáty, filmy 
s poľovníckou tematikou, vý-
robky drevorezbárov a iné 
zaujímavosti denne v čase od 
8.00 – 17.00 hod.

Predstavenstvo OPK Kež-
marok  sa teší na Vašu hojnú 
účasť a praje vám krásne zá-
žitky.

Predstavenstvo Obvodnej 
poľovníckej komory

Od 1. januára 2014 vstúpila do účin-
nosti novela zákona  č. 609/2007 Z. z. o 
spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zem-
ného plynu a o zmene a doplnení zákona  
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z mine-
rálneho oleja v znení neskorších predpi-
sov. Od tohto dátumu sa zmenili povin-
nosti podávať daňové priznanie zo spot-
rebnej dane z elektriny, uhlia a zemné-
ho plynu.

V zmysle vyššie uvedenej novely už 
nie je potrebné, aby daňové subjekty po-
dávali na colný úrad daňové priznanie 
zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a 
zemného plynu v prípade, ak:

- v zdaňovacom období uskutočnili len 
dodávky elektriny bez dane alebo len do-
dávky elektriny oslobodenej od dane,

- daňová povinnosť za zdaňovacie ob-
dobie nepresiahne 5 eur.

Uvedená zmena povinnosti podávať 
daňové priznanie zo spotrebnej dane 
z elektriny, uhlia a zemného plynu sa tý-
ka zdaňovacích období od zdaňovacieho 
obdobia január 2014. Daňové subjekty, 
ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmien-
ky, nemusia k 25. februáru 2014 a násled-
ne v ďalších zdaňovacích obdobiach, za-
sielať na colný úrad daňové priznanie. 

(du)

Colný úrad Prešov dáva 
do pozornosti  podnikateľ-
ským subjektom skutočnosť, 
že dňom 1. januára  2014 na-
dobudol účinnosť zákon č. 
381/2013 Z. z. (okrem čl. I bo-

dov 16 až 30, ktoré nadobú-
dajú účinnosť 1. marca 2014, 
čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 
až 33, 35 až 38 a 42, ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. ok-
tóbra 2014 a čl. I bodov 7 a 

Chovateľská prehliadka trofejí

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Upozornenie pre subjekty, ktoré podnikajú v oblasti ta-

bakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca no-
vý predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie 
o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovi-
nou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. 
marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou 
oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu. 

41, ktoré nadobúdajú účin-
nosť 1. januára 2015), kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z tabakových výrobkov 
v znení neskorších predpi-
sov.

Ako uviedla hovorkyňa 
Colného úradu Prešov Re-
náta Kravcová, hlavným cie-
ľom novely zákona účinnej 
k 1.3.2014 je ochrana zdravia 
obyvateľov elimináciou ne-
legálne vyrobených tabako-
vých výrobkov a obmedzenie 
daňových únikov na pred-
metnej spotrebnej dani. 

Novela zákona prináša 
komplexnú úpravu sledova-
nia obehu tabakovej surovi-
ny (sušených tabakových lis-
tov) a jej zdaňovanie v prípa-
de, že sa použije na konečnú 
spotrebu. V praxi to zname-
ná, že od 1. marca sa zavádza 
nový premet dane, ktorým 
je tabaková surovina. Zák-
ladom dane je množstvo ta-
bakovej suroviny vyjadrené 
v kilogramoch a sadzba dane 
sa stanovuje vo výške 71,11 
eur/kg. 

Zároveň sa upravu-
jú podmienky obchodova-
nia s tabakovou surovinou. 

Osoba, ktorá chce obchodo-
vať s tabakovou surovinou, 
požiada colný úrad o vyda-
nie povolenia na obchodo-
vanie s tabakovou surovi-
nou. Potvrdenie o zaradení 
do evidencie obchodníkov 
s tabakovou surovinou vy-
dané podľa zákona, účinné-
ho do 28. februára 2014 za-
niká k 1. marcu 2014. Dote-
rajší obchodníci s tabakovou 
surovinou sú povinní do 
15. marca 2014 oznámiť col-
nému úradu stav zásob na 
sklade k 1. marcu 2014 (Pre 
podrobné informácie pozri-
te § 44 zákona o spotrebnej 
dani z tabakových výrob-
kov).

V prípade nesplnenia tej-
to povinnosti sa podnikateľ 
dopúšťa správneho deliktu a 
colný úrad mu udelí pokutu 
od 60 do 20 000 eur.

Od 1. januára 2014 platí, že 
spotrebiteľské balenie taba-
ku nemožno do 30. septem-
bra 2014 predať na konečnú 
spotrebu za cenu nižšiu, ako 
je výška dane pripadajúca na 
spotrebiteľské balenie taba-
ku a dane z pridanej hodnoty 
pripadajúcej na toto spotrebi-
teľské balenie tabaku.        CÚ

Škola bola úspešná v pro-
jekte „Modernizácia vzdelá-
vania na Hotelovej akadémii 
Otta Brucknera v Kežmarku 
v súlade s potrebami vzde-
lanostnej spoločnosti“ v 
operačnom programe vzde-
lávanie spolufinancované-
ho z Európskeho sociálneho 
fondu a z ŠR SR, v ktorom sa 
učitelia školy preškolia v no-
vých trendoch v gastronó-
mii a v hoteliérstve a škola 
bude vybavená najnovšou 
gastronomickou technikou, 
ktorá umožní zmodernizo-
vať celý vyučovací proces v 
odbornom vzdelávaní žia-
kov.

Nemenej dôležitým pro-
jektom je tiež možnosť ško-
ly ako jedinej v našom regió-
ne participovať na reforme 
odborného školstva v oblasti 
hoteliérsva a cestovného ru-
chu v rámci projektu „Rozvoj 
stredného odborného vzdelá-
vania“. 

V rámci tohto projektu po-
núka Hotelová akadémia Ot-

ta Brucknera v Kežmarku 
žiakom, ktorí sa hlásia na od-
bor kuchár možnosť uzavrieť 
pre žiaka učebnú zmluvu so 
špičkovými zariadeniami – 
hotelmi, penziónmi a reštau-
ráciami v tatranskom regió-
ne. Žiak takto získa možnosť 
pripravovať sa už počas tr-
vania školskej dochádzky 
pre konkrétny hotel alebo 
reštauráciu , ktoré môžu per-
spektívnym žiakom posky-
tovať podporu vo forme šti-
pendia a tak žiaka motivovať 
k záujmu o svoj odborný roz-
voj. 

Žiakovi sa tak otvára mož-
nosť získať nielen vzdelanie, 
ale aj prácu po skončení ško-
ly v našom regióne.

Veríme, že oba projek-
ty nielen skvalitnia výučbu 
na našej škole, ale prispejú aj 
k rastúcemu záujmu žiakov 
základných škôl o štúdium 
na našej škole a ešte zlepšia 
uplatniteľnosť našich absol-
ventov v praxi.

Ing. Jozef Ondrášik

Projektová činnosť na kežmarskej 
„hotelovke“ zvyšuje kvalitu vzdelávania

Vo februári tohto roka sa na škole začali realizovať via-
ceré dôležité projekty, ktoré v blízkej budúcnosti výrazne 
zlepšia kvalitu vzdelávania na našej škole a ponúknu žia-
kom nové možnosti vzdelávania.

moZaIKa
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Chrámový zbor Bazili-
ky svätého kríža v Kežmar-
ku pod vedením Petra Pav-
lička dňa 26. 1. 2014 účinko-
val spolu s ďalšími súbormi 
z Poľska na koncerte vianoč-
ných kolied v Novom Tar-
gu. Koncert organizovali 
farnosť Najsvätejšieho srd-
ca pána Ježiša Krista, Mest-
ský úrad Nowy Targ a Pod-

halanske hudobné združe-
nie chór „Echo Gorczanskie“. 
Zbor ďakuje za pozvanie a 
srdečné prijatie organizáto-
rom koncertu a taktiež ob-
čianskemu združeniu Do-
mov v Kežmarku za finanč-
nú podporu určenú na ces-
tovné náklady.   

Chrámový zbor 
Baziliky sv. Kríža

Zapojte sa do projektu Aktívne starnutie v Kežmarku

Chrámový zbor účinkoval v Poľsku  
(alebo Kto v chráme spieva dvakrát sa modlí)

Mesto Kežmarok získa-
lo nenávratný finančný prí-
spevok z  Operačného progra-
mu Vzdelávanie, prioritná os 
2 - Ďalšie vzdelávanie ako ná-
stroj rozvoja ľudských zdrojov, 
opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho 
vzdelávania vo výške 97 002,62 
EUR (ESF - 82 453,07 EUR 
a štátny rozpočet 14 550,55 
EUR)  na  realizáciu projek-
tu „Aktívne starnutie v Kež-
marku“, ktorý je určený pre 
seniorov nad 50 rokov v na-
šom regióne. Projekt  pozostá-
va z uskutočňovania vzdeláva-
cích programov zameraných 
na zvýšenie ich vzdelanostnej 
úrovne a tiež zvýšenie miery 
ich sociálnej integrácie. 

Hlavnými aktivitami  
projektu sú:

1.  Informačné a komunikačné 
technológie pre seniorov
Vzdelávací program je za-

meraný na oboznámenie sa 
s výpočtovou technikou trie-
dy PC,

získanie a rozvoj prak-
tických zručností pre prácu 
s osobným počítačom v pros-
tredí operačného systému MS 
Windows a textového edito-
ra Word, osvojenie si základ-
ných princípov vyhľadávania 
informácií prostredníctvom 
Internetu, oboznámenie 
sa s problematikou sociál-
nych sietí a využitia Interne-
tu na komunikáciu s rodin-
nými príslušníkmi a priateľ-

mi, získanie informácií o bez-
pečnosti a ochrane osobných 
údajov na Internete.

Vzdelávací program má 
rozsah 56 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 20 osôb, ktoré budú roz-
delené do 2 skupín.

2.  Kľúčové kompetencie pre 
seniorov 

Vzdelávací program je za-
meraný na osvojenie si účin-
ných techník na lepšie zvlá-
danie psychickej záťaže, 
osobnostný rozvoj seniorov 
nad 50 rokov, sebapoznáva-
nie, rozvoj asertívneho sprá-
vania, schopnosť otvorene 
ventilovať svoje emócie, prá-
cu s frustráciou, ale tiež efek-
tívnu organizáciu času a ur-
čovanie si priorít, zvládanie 
akútneho a chronického stre-
su, techniky na zvládanie 
krízových a konfliktných si-
tuácií a spôsoby zlepšovania 
pracovných podmienok.

Vzdelávací program má 
rozsah 30 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 10 osôb (1 skupina).

3. Zdravé starnutie 
Vzdelávací program je za-

meraný na zvýšenie informo-
vanosti o otázkach zdravot-
nej a sociálnej problematiky 
seniorov s dôrazom na pre-
venciu a liečbu najčastejších 
chronických ochorení osôb 

vyššieho veku a význam po-
hybovej aktivity u osôb vyš-
šieho veku.

Vzdelávací program má 
rozsah 48 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 20 osôb, ktoré budú roz-
delené do 2 skupín.

4. Záhradníctvo pre seniorov 
Vzdelávací program je za-

meraný na sprostredkova-
nie informácií o aktuálnych 
trendoch v hortikultúre, na-
učiť účastníkov rozpoznávať 
rastliny a poznať ich nároky 
na prostredie a starostlivosť, 
popísať základné práce v zá-
hradníctve a vysvetliť ich výz-
nam, poukázať na rozdielnosť 
postupov a špecifikácia prác 
v rôznych pestovateľských 
prostrediach, informovanosť 
o najnovších trendoch vysá-
dzania, presádzania a črepní-
kovania rastlín, pomôcť účast-
níkom osvojiť si teoretické ve-
domosti a praktické zručnos-
ti vo výžive a ochrane rastlín.

Vzdelávací program má 
rozsah 120 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 20 osôb, ktoré budú roz-
delené do 2 skupín.

5. Zdravotná výchova 
Vzdelávací program je za-

meraný na zvýšenie informo-
vanosti o otázkach zdravé-
ho životného štýlu seniorov 
s dôrazom na význam výživy 

a vplyv stravovacích návykov 
na kvalitu života.

Vzdelávací program má 
rozsah 80 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 15 osôb (1 skupina).

6. Ľudovoumelecké remeslá  
Vzdelávací program je za-

meraný na rozvoj kreatívneho 
myslenia seniorov a získanie 
praktických zručností z oblas-
ti ľudovoumeleckej tvorby. Se-
niori si osvoja viacero tvorivých 
techník a naučia sa ich vhod-
ne kombinovať a vytvárať zau-
jímavé produkty. Program má 
tie terapeutický efekt – pomáha 
seniorom eliminovať sociálne 
vylúčenie a osamelosť, zlepšuje 
ich psychickú kondíciu a pod-
poruje ich sebavedomie.

Vzdelávací program má 
rozsah 80 hodín/osoba (1 ho-
dina = 60 minút) a bude rea-
lizovaný skupinovou formou 
pre 20 osôb, ktoré budú roz-
delené do 2 skupín.

Záujemcovia o jednotlivé 
kurzy si nájdu prihlášky na 
webovej stránke mesta Kež-
marok alebo na Mestskom 
úrade u informátora. Vyplne-
né prihlášky môžu záujemco-
via odovzdať na Mestskom 
úrade u informátora.

Nakoľko je kurz limitova-
ný vyhradzujeme si právo za-
plniť kurz podľa dátumu pri-
jatia prihlášky. Kontaktovať 
budeme iba  záujemcov, ktorí 
budú do kurzu zahrnutí.

„Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť“

„Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ“

Mgr. Lucia Pisarčíková
MsÚ Kežmarok

moZaIKa
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KuLTúRNe PROgRAMy

Kam za kultúrou

13. 3. 2014 (štvrtok) o 19.00 h
Ruský večer  

s DONSKÝMI KOZÁKMI 
- bohatý program sólistov 
zboru „Volnij don“ (Rostov 

na Done – Rusko). S bajanom, 
gitarou, perkusiami, 

nezameniteľnými vokálmi 
a autentickými piesňami 

(Kaťuša, Kalinka, 
Podmoskovskie večera 

a ďalšie) pobavia, vnesú 
pozitívnu energiu a radosť. 

Hosť programu: Ľudová 
hudba DFS Maguráčik. 
Pre každého dospelého 

diváka je pripravený uvítací 
drink. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
18. 3. 2014 (utorok)  

o 8.30 a 10.00 h 
BEAT LES ACOUST IC 

– hudobný program 
inšpirovaný fenoménom 
Beatles, legendy rockovej 

scény s hudobným 
a kultúrnym vplyvom 

po celom svete. Hudobné 
majstrovstvo a známe 

skladby zaujmú divákov bez 
obmedzenia veku. 

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok
19. 3. 2014 (streda)  
o 08.30 a 10.00 h

OUTSIDERI A VÍťAZI      
– motivačný koncert kapely 
Joker popretkávaný vstupmi 

známych osobností a 
psychologičkou  

MUDr. Danicou Caisovou. 
Koncertom a diskusiou 

sprevádza Jaroslav Mottl.
Uvádza Divadlo Maska 

Zvolen                                                                                                  
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok
21. 3. 2014 (piatok)  
o 08.30 a 10.00 h

PSÍČKOVO  
  PES JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ 

ČLOVEKA – aj my jeho?                                                                                                                             
– rozprávkové predstavenie 

s prvkami detského 
muzikálu. Pôsobivo 

stvárnený príbeh rozpráva 
o tom, že aj psíci sú živé 

bytosti. 
V naštudovaní hercov 

Mestský karneval sa vydaril
Krásne a vydarené podujatie sa uskutočnilo v nedeľu 2. 

marca 2014 v telocvični Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kež-
marku, kde sa uskutočnil Veľký mestský karneval. Mesto 
Kežmarok, Centrum voľného času v Kežmarku, Mestské 
kultúrne stredisko a Mládežnícky parlament zorganizovali 
pre deti výborné podujatie s pekným programom.

Takmer dvesto detí s mas-
kami bola jasným dôkazom, 
že podujatie si našlo svojich 
priaznivcov. Výbornú atmo-
sféru umocnilo aj vystúpenie 
kúzelníka Wolfa, ktorý svo- 
jim programom zaujal všetky 
deti, a nejedno z nich 
vtiahol aj do svojho 
programu. Vhodne 
ladená hudba pre det-
ského poslucháča od 
tradične výborného 
DJ Eda bola už iba če-
rešničkou na výbor-
ne zorganizovanom 
podujatí pre kežmar-
ské deti.

O r g a n i z a č n ú 
stránku podujatia si 
vzali na svoje ple-
cia najmä riaditeľka 
Centra voľného ča-
su v Kežmarku Beáta 
Oravcová a riaditeľ-
ka Mestského kultúr-
neho strediska v Kež-

marku Barbora Kaprálová, 
ktoré sa na podujatí taktiež 
prezentovali vhodnými a za-
ujímavými maskami, tak ako 
aj ostatné ich spolupracovníč-
ky.

Okrem vystúpenia kúzel-

níka nechýbala ani prome-
náda v maskách, tancovač-
ka i slávnostné odovzdáva-
nie diplomov a sladkostí, kto-
ré dostalo každé dieťa, ktoré 
prišlo v maske.

Rodičia kežmarských de-
tí sa tak môžu tešiť na ďalšie 
podujatia, ktoré im pripravia 
tieto dve výborne spolupra-
cujúce mladé riaditeľky mest-
ských organizácií.

T/f: Pavol Humeník

(pokračovanie na 14. strane)

Kultúra
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V Mestskom kultúrnom 
stredisku sa v posledný feb-
ruárový utorok uskutočnil 
ďalší ročník Vansovej Lom-
ničky.

Okresné kolo súťaže v 
prednese poézie a prózy žien 
a dievčat pod záštitou Únie 
žien Slovenska – Okresnej or-
ganizácie Kežmarok a Mest-
ského kultúrneho strediska 
Kežmarok napísalo v roku 
2014 už svoj 47. ročník.

Z dvadsiatky súťažiacich 
reprezentovalo 14 vekovú ka-
tegóriu od 16 do 25 rokov, ďal-
ších šesť kategóriu nad 40 ro-
kov. Zaujímavosťou je, že za-
tiaľ čo v mladšej kategórii 
dominovala próza, v staršej, 
naopak, poézia.

V mladšej kategórii zví-
ťazila s poéziou študent-
ka kežmarského Gymná-
zia P. O. Hviezdoslava Klau-
dia Garstková, ktorá si báseň 
Som od Lýdie Vadkerti-Ga-
vorníkovej pripravila nielen 
pre túto súťaž. „S textom som 

Vansovej Lomnička prilákala všetky vekové skupiny

sa zúčastnila už aj Hviezdosla-
vovho Kubína. Bola to báseň, 
ktorá vyjadruje, že som všet-
kým, čo je okolo nás. Všetkým, 
čo je abstraktné, konkrétne,“ 
priblížila.

V deň súťaže sa však ne-
cítila najlepšie. „Išla som tu 
s tým, že to chcem aspoň odreci-
tovať, keďže som sa necítila veľ-
mi dobre. Bála som sa, že text za-
budnem, ale nestalo sa, a som ra-
da, že som vyhrala. Na krajské 

kolo sa teším, ale zároveň sa aj 
bojím. Chcem to opäť aspoň od-
recitovať a ďalej uvidíme,“ do-
dala.

V próze sa na prvom mies-
te umiestnila Sandra Strache-
ová s úryvkom z diela Deň – 
Námestie sv. Alžbety od Ru-
dolfa Jašíka.

Staršiu kategóriu bude na 
krajskom kole zastupovať ví-
ťazka v kategórii próza Hele-
na Pivovarová. Už 75-ročná 
dôchodkyňa si pripravila his-
torický text od Nory Barátho-
vej o poprave Kraya, Lányiho 
a Toporcera.

„Do Kežmarku som priš-
la pred 40 rokmi, inak pochá-
dzam od Vranova. V Kežmar-

Prozaička, prekladateľ-
ka a etnografka sa narodila 
18. apríla 1857 vo Zvolenskej 
Slatine. Pochá-
dzala zo šľach-
tického rodu, 
ktorý význam-
ne ovplyvnil aj 
jej literárnu čin-
nosť. Vzdelanie 
nadobudla nie-
len v ľudovej 
škole v rodnej 
obci, ale neskôr 
aj v Banskej Bys-
trici a v Rimav-
skej Sobote. 

V roku 1875 sa vydala za 
evanjelického farára Jána 
Vansu a následne sa za ním 
presťahovala do Lomničky. 
Práve v malebnej obci zača-
la tvoriť prvú poéziu a pró-
zu nielen v slovenčine, ale aj 
v nemčine. Od roku 1882 pô-
sobila v Rimavskej Sobote, 
kde sa začala aktívne venovať 
spisovateľskej kariére.

Vansová počas svojho ži-
vota založila prvý ženský 
časopis na Slovensku Den-
nica, ktorý sa stal orgánom 
slovenskej moderny. Okrem 

toho redigovala časopis Slo-
venská žena, podporovala 
ochotnícke divadlo, rozširo-

vala slovenskú 
tlač, zaslúžila 
sa o založenie 
rodinnej ško-
ly a miestneho 
odboru Živeny 
v Banskej Bys-
trici.

Bola autor-
kou Novej ku-
chárskej knihy 
(1914), románu 
Sirota Podhrad-
ských (1889) - 

prvého románu slovenskej 
ženskej spisovateľky, v roku 
1927 získala štátnu cenu za 
román Kliatba.

V živote musela bojo-
vať s nepriazňou osudu. Eš-
te v Lomničke jej zomrel ma-
lý syn, v roku 1922 spáchal jej 
manžel samovraždu. Okrem 
toho musela zápasiť aj s exis-
tenčnými problémami.

Terézia Vansová zomre-
la 10. októbra 1942 v Banskej 
Bystrici.

Loránt Paugsch
Foto: blog.martinus.sk

Poznáme Teréziu Vansovú?

Dňa 25. 2. 2014 sa v MsKS 
v Kežmarku uskutočnil  47. roč-
ník Vansovej Lomničky. Okresné 
kolo súťažnej prehliadky v pred-
nese poézie a prózy žien a dievčat 
organizovali: Únia žien Sloven-
ska, Okresná organizácia Kež-
marok a Mestské kultúrne stre-
disko Kežmarok.

Chcela by som sa touto cestou 
poďakovať všetkým zanieteným 
a zodpovedným za túto krásnu 
súťaž.

Už veľmi dlho recitujem a na 
okresné kolo Vansovej Lomničky 
sa každoročne veľmi teším. Je to 
pre mňa krásny zážitok, ktorý si 
vždy rada užijem.  Tento rok re-
citovalo vo svojich kategóriách 19 
recitátoriek. Ako učiteľka, ktorá 
chodieva   do porôt recitačných 
súťaží pre žiakov základných 
škôl, sa stretávam s množstvom 
detských talentov, ktoré vo mne 
zanechajú stopu. Tento rok som 
mohla aj na Vansovej Lomničke 

poďakovanie

ku však bývam, Kežmarok mám 
veľmi rada. Je to krásne historic-
ké mesto, sú tu dobrí ľudia, dob-
rý vzduch a blízko sú aj Tatry,“ 
vysvetlila, prečo si vybrala 
práve text o kežmarských vý-
znamných osobnostiach.

Prednes poézie a prózy 
jej však nie je cudzí. „Na sú-
ťažiach sa zúčastňujem pravi-
delne. Text som sa učila približ-
ne dva mesiace. Opakovala som 
si ho, keď som išla spať, keď som 
pracovala. Musíte s tým jedno-
ducho žiť,“ prezradila návod 
na úspech.

Poézia Miroslava Váleka 
Zvony na nedeľu priniesla ví-
ťazstvo Marte Devečkovej.   

t/f: Loránt Paugsch

vidieť a počuť bývalé žiačky, kto-
ré už teraz študujú na strednej 
škole- ako recitujú a úspešne pô-
sobia v tejto oblasti ďalej. Potešilo 
ma to a vždy ma to poteší. Je pre 
mňa tiež veľkým zadosťučinením 
postaviť sa s nimi do jednej línie 
a súťažiť spolu s nimi, nedať sa 
zahanbiť a poznávať nové recitá-
torské hviezdy. V tomto roku ma 
veľmi oslovila nová tvár- víťazka 
v kategórii poézia nad 40 rokov, 
p. Devečková, ktorá ma presved-
čila , že  i dôchodca žije aktívnym 
životom , ktorá mi priniesla neu-
veriteľný zážitok pri počúvaní jej 
prednesu a tiež to, ako sa mám sa-
ma zlepšiť.

Chcem ešte raz  poďakovať, 
že je nám umožnené každý rok 
sa takto stretávať. Je to pre mňa 
vždy krásny deň- byť spolu s Va-
mi , s básňami, ich autormi, s po-
rotou, s účinkujúcimi i organizá-
tormi. Už teraz sa teším na ďal-
šie ročníky.

Mgr. Eva Raffajová

Vansovej Lomnička

Ocenené v kategórii nad 40 rokov.

Klaudia Garstková.

Kultúra
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Kam za kultúrou

Divadla J. Záborského 
v Prešove

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

22. 3. 2014 (sobota) o 10.00 h
Z TAT R ANSKéHO 

PR AMEŇA 
Regionálna súťažná 

postupová prehliadka 
hudobného folklóru detí, 

sólistov tanečníkov  
„Šaffova ostroha“, súťaž 

choreografií FS.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok
28. 3. 2014 (piatok) o 19.30 h 

BOH T RóNI 
NA CH VÁLE SVOJ HO 

ĽU DU  
– koncertné vystúpenie 

gospelovej hudobnej 
skupiny „Lamačské chvály“ 

s lídrom Braňom Letkom. 
V kapele úspešne účinkuje aj 

Kežmarčan Matúš Uriga.
Vstupné dobrovoľné.

V Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

30. 3. 2014 (nedeľa) o 16.00 h
O HLÚPEJ ŽENE 

– rozprávková nedeľa bude 
patriť príbehu na motív 

ľudovej rozprávky ,,O hlúpej 
žene“. Diváci sa v ňom 

dozvedia, že hlúposť kvitne 
v každom veku. Žartovná 

činoherná rozprávka s 
pesničkami pripomenie 

známu múdrosť, že láska 
prekoná aj hlúposť na svete.

V naštudovaní divadla 
PORTÁL – komorného 

divadla bez opony Prešov.
V Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

VýSTAVy
Výstavná sieň BARÓNKA

Hlavné námestie 46
Moje (ne)istoty

Výstavný projekt  
žiackych a študentských prác

Výstava je otvorená od  
11. 3. do 21. 3. 2014.

galéria u anjela
Starý trh 53, Kežmarok

Xénia Bergerová
ANJ EL A ŽENA
Výstava je otvorená  

od 14. 3. do 15. 5. 2014.
Vernisáž – 14. 3. o 18.00 h

Druhý februárový týždeň 
od 10. 2. – 14. 2. 2014 sa stal pre 
skupinu 6 žiačok a 2 učiteliek zo 
Základnej školy – Grundschule 
v Kežmarku týždňom plným 
zážitkov, pretože sa zúčastnili 
v rámci projektu Comenius po-
bytu v nemeckom Würzburgu. 

Na cestu sme sa vydali už 
v nedeľu nočným rýchlikom. 
Pre väčšinu to bolo malé dob-
rodružstvo. Po 16 hodino-
vej ceste sme konečne vystú-
pili na železničnej stanici vo 
Würzburgu, kde sme sa zvíta-
li s nemeckými žiakmi a kole-
gami. Žiačky boli ubytované 
v hostiteľských rodinách.

V utorok sme sa všet-
ci (Würzburg, Viedeň a Kež-
marok) stretli v aule David-
-Schuster Realschule, kde nás 
srdečne privítala p. riaditeľ-
ka Borns. Následne boli žia-
ci rozdelení do 5 zmiešaných 
skupín a v mediálnej učebni 
začali pracovať na prezentáci-
ách, ktoré sa týkali témy „Eu-
rópa a Európska únia“. Po nie-
koľkohodinovej práci žiaci od-
prezentovali svoje výtvory: 1. 
skupina – Dejiny EÚ, 2. sku-
pina – Úlohy EÚ, 3. skupina – 

Euro – spoločná európska me-
na, 4. skupina – Rozširovanie 
EÚ a 5. skupina – Budúcnosť 
EÚ. Prezentácie sú uverejnené 
na domovskej stránke projektu 
Comenius http://www.come-
nius.ms1-oelsnitz.de . Večer sa 
niesol v znamení zábavy, žia-
ci si zmerali svoje sily pri hra-
ní bowlingu, biliardu a šípiek. 

V stredu sme prežili ne-
zabudnuteľný deň prehliad-
kou stredovekého mestečka 
Rothenburg ob der Tauber. 
Žiaci spoznávali nielen histó-
riu, ale aj súčasnosť tohto ro-
mantického mesta zisťovaním 
odpovedí na rôzne otázky do 
mestskej rally, ktoré pre nich 
pripravili nemeckí kolegovia. 
Námaha bola adekvátne od-
menená. Obrovským zážitkom 
bola pre všetkých návšteva kri-
minálneho múzea. Mali sme 
možnosť vidieť rôzne stredo-
veké mučiace nástroje a formy 
trestu. Ochutnali sme miest-
nu špecialitu, tzv. Schnneebäl-
le (snehové gule), ktoré sa vy-
rábajú z krehkého cesta podľa 
tradovanej receptúry. 

Na štvrtok bola naplánova-
ná prehliadka radnice – naj-

staršej stavby v meste. Pracov-
níčky informačnej agentúry 
pre nás pripravili vyčerpáva-
júci výklad s dôkladnou pre-
hliadkou radnice. Po 95 scho-
doch sme sa dostali do radnič-
nej veže, odkiaľ sme mali nád-
herný výhľad na celé mesto. Za 
mesto nás privítala 3. primátor-
ka mesta Würzburg p. Marion 
Schäfer-Blanke. Po prehliadke 
mesta sme sa naobedovali. Ke-
ďže celý deň pršalo, plánované 
korčuľovanie na klzisku sa ne-
konalo. Pracovný týždeň sme 
zakončili rozlúčkovou večerou 
s nemeckými a  rakúskymi ko-
legami.

V piatok sme odchádzali až 
v popoludňajších hodinách, 
preto sa naše žiačky zúčastni-
li riadneho vyučovania a tak 
mohli vidieť, ako sa vyučuje 
v cudzej krajine. 

Na vlakovej stanici vládla 
rušná atmosféra. Všetci sme sa 
lúčili, ale nie nadlho, pretože 
už v marci na nás čaká ďalšie 
stretnutie , tentokrát vo Viedni, 
na ktoré sa veľmi tešíme.

Mgr. Ivana Belejkaničová
Koordinátorka projektu 

Comenius

Stretnutie vo Würzburgu v rámci projektu Comenius

MAReC 2014 – AKTIVITy ZŠ 
Dr. D. Fischera 2, Kežmarok    

Testovanie 9-2014 - 12. 3. 
2014.

Fyzikálna olympiáda – ob-
vodné kolo (8. - 9. roč.) - 14. 3. 
2014.

Slávici z lavice – obvodné 
kolo.

Kultúrne podujatia:  Muzi-
kál Quo Vadis – Prešov (žiaci 
8. roč.).

Pytagoriáda 3. – 8. roč. – ob-
vodné kolo - 18. a 19. 3. 2014.

Matematická olympiáda – 
krajské kolo (9. roč.) - 19. 3. 2014.

Chemická olympiáda – ob-
vodné kolo - 27. 3. 2014.

Slávnostná pedagogická ra-
da s kultúrnym programom ku 
Dňu učiteľov - 28. 3. 2014.

ZŠ grundschule,  
Hradné námestie, Kežmarok

Okresné súťaže: Hviezdo-
slavov Kubín, Fyzikálna olym-
piáda, Chemická olympiáda, 
Pytagoriáda, Florbal.

Ďalšie podujatia:
Celoslovenské testovanie 

Kalendár školských akcií 

(dokončenie z 12. strany)

deviatakov T 9 – 2014.
Jazykový kvet (prednes 

v anglickom a ruskom jazyku, 
školské kolo a postupové kolo 
v Prešove).

Číta celá rodina.
Návšteva mestskej knižni-

ce (ŠKD).
Výroba leporela (ŠKD).
Návšteva Kežmarského hra-

du (ŠKD).
MŠ Cintorínska 

3. 3. 2014 sa uskutočnil v MŠ 
sociálno- psychologický vý-
cvik pre zamestnancov MŠ 
v spolupráci s CPPPaP v KK

18. 3. 2014 deti v materskej 
škole budú súťažiť v predne-

se poézie a prózy pod názvom 
Malý recitátorik. Víťazi z troch 
kategórií postupujú na okres-
né kolo, ktoré sa uskutoční 19. 
3. 2014 v kežmarskom lýceu. 
Súťaž organizuje MŠ Cintorín-
ska v spolupráci so spoločnos-
ťou pre predškolskú výchovu 
v regióne Kežmarok. Na okres-
nú prehliadku sú pozvaný aj 
rodičia a diváci so širokej ve-
rejnosti.

CVČ Kežmarok
20. 3. 2014 Okresné kolo ZŠ v 

basketbale – Sp. Stará Ves
25. 3. 2014 Krajské kolo v 

basketbale SŠ – Kežmarok
tatti, ph

Pozvánky na kultúrne, alebo školské 
podujatia môžete posieať na adresy:

lorant.paugsch@kezmarok.sk, 
alebo na 

noviny@kezmarok.sk

moZaIKa
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Program bol pestrý, ukáž-
kou latinsko-amerických tan-
cov sa predstavila žiačka 4. roč-
níka Radka Karabinová so svo-
jím tanečným partnerom a ve-
čer svojim spevom spríjemnili 
aj žiaci 3. ročníka Denisa Re-
gecová a Marián Liščinský. Sú-
časťou programu bola aj tom-
bola, v ktorej naši hostia mohli 
vyhrať rôzne ceny od našich 
sponzorov. Do tanca hrala hu-
dobná skupina Rytmix. 

Jedlá a nápoje boli pripra-
vované a podávané našimi 
žiakmi pod vedením učiteľov. 
Hostia si mohli pochutnať na 
skvele pripravenom menu, na 
teplých a studených bufetoch 
a aj na pečenom prasiatku. Po-
dávaný bol aj široký sortiment 
nápojov vrátane miešaných 
nápojov. Atmosféra plesu bola 
veľmi príjemná, účastníci ple-
su sa skvelo zabávali. 

Hotelová akadémia plesala
Dňa 21. 2. 2014 sa v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici konal 

19. ročník reprezentačného plesu, ktorý ako každoročne or-
ganizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. 

Sme radi, že ples organizo-
vaný našou školou má tak dl-
hodobú tradíciu spojenú s bo-
hatou účasťou stálych, ale aj 
nových hostí. Tešíme sa na 
vás v roku 2015 - na 20. roční-
ku nášho aj vášho plesu.   

Nikola Gáboríková

S týmito nezastupiteľný-
mi kvalitami mlieka sa stre-
távame ako konzumenti. Jeho 
cesta k nám je niekedy zloži-
tá, avšak proces jeho výroby 
a spracovania je ešte zložitej-
ší a náročnejší. Potešujúca je 
preto skutočnosť, že táto ži-
votodárna tekutina má me-
dzi stredoškolákmi svojich 
priaznivcov, nielen ako kon-
zumentov, ale ako mladých 
odborníkov,  ktorí o mlie-
ku, o jeho zložení, získavaní  
a spracovaní vedia dosť, a do-
kážu to verejne prezentovať.

Skoro dve desaťročia to 
platí o študentoch Strednej 
odbornej školy na Kušnier-
skej bráne v Kežmarku, ktorá 
už tradične organizuje kraj-
ské kolo súťaže o mlieku pod 
názvom Mladý ekofarmár, 
ktorá preveruje teoretické ve-
domosti i praktické zručnosti 
študentov stredných odbor-
ných škôl s poľnohospodár-
skym a veterinárnym zame-
raním.  

Aj koncom februára toh-
to roku si víťazi školských 
kôl zmerali sily v štyroch sú-
ťažných disciplínach. V prvej 
časti absolvovali test o mlie-
ku, ktorý preveril ich teore-
tické vedomosti. 

V mikrobiologickom la-
boratóriu súťažiaci hodno-
tili kvalitu mlieka a absol-
vovali degustačné skúšky. 
Ich úlohou bolo podľa vône, 
vzhľadu, farby a chuti roz-
líšiť jednotlivé druhy mlieč-
nych výrobkov podľa tučnos-
ti, podľa vône, vzhľadu, kon-

zistencie a farby mlieka sta-
noviť chyby v senzorických 
vlastnostiach surového krav-
ského mlieka a podľa znakov 
kvality zatriediť ho do akost-
nej triedy podľa Slovenskej 
technickej normy  a hygienic-
kého balíčka.

V chemickom laborató-
riu absolvovali laboratórne 
skúšky surového kravského 
mlieka na základe jeho reak-
cie s chemikáliami. Ich úlo-
hou bolo laktodenzimetrom 
určiť správnu mernú hmot-
nosť mlieka, stanoviť kys-
losť mlieka titračnou metó-
dou a NK-testom  zistiť hod-
notu mastitídy, čo je zápalo-
vé ochorenie mliečnej žľazy 
u kráv, čiže rozlíšiť, či mlie-
ko pochádza od chorej, alebo 
zdravej kravy. 

Skutočné vyvrcholenie sú-
ťaže sa udialo v dojárni farmy 
Poľnohospodárskeho druž-
stva podielnikov v Kežmar-
ku, ktorá je vybavená dojacím 
zariadením pre automatické 
ukončovanie dojenia.  Neroz-
hodovalo množstvo nadoje-
ného mlieka, ale  úlohou sú-
ťažiaceho bolo dodržať pra-
covný postup zodpovedajúci 
tejto technike, berúc do úva-
hy nielen správnosť vykoná-
vania postupov pri dojení, ale 
aj zručnosť. Komisia hodnoti-
la prípravu pomôcok na doje-
nie, prípravu súťažiaceho na 
dojenie, hodnotenie tvaru ve-
mena, prípravu stojiska, kon-
trolu zdravotného stavu ve-
mena, hygienu vemena, nasa-
denie súpravy a kontrolu do-

Prvé tri miesta v súťaži o mlieku na Kušniersku
Mlieko pozná azda úplne každý. Je to tekutina, ktorá dá-

va život, a to doslova. Mlieko je prvou potravou, s ktorou sa 
stretáva každý z nás po svojom narodení a sprevádza nás po 
celý život. Je jednou zo základných potravín pre všetky ve-
kové skupiny populácie vzhľadom na nezastupiteľný prínos 
pre zdravie človeka.     

jenia, ukončenie dojenia.
Po vyrovnanom priebehu 

komisia určila konečné pora-
die. Stupne víťazov komplet-
ne obsadili študenti veteri-
nárneho zdravotníctva a hy-
gieny zo Strednej odbornej 
školy Kežmarok v poradí Ta-
deáš Nebus, Ľudmila Moj-
cherová a Kristína Doľáko-
vá. Spolu so štvrtým v pora-
dí Marcelom Ďuricom zo SOŠ 
Lipany budú reprezentovať 
školu, mesto i kraj v celoslo-
venskom kole v Banskej Bys-
trici

Súťaž preverila teoretickú 
aj praktickú pripravenosť štu-
dentov a zároveň umocnila 
presvedčenie, že nám na SOŠ 
v Kežmarku medzi mladou 
generáciou vyrastajú absol-

venti s výbornými odborno-
-teoretickými vedomosťami 
o zložení, získavaní a spraco-
vaní mlieka, ako aj s odbor-
no-praktickými schopnosťa-
mi a zručnosťami pri labora-
tórnom rozbore, hodnotení 
a vlastnom dojení.

Kežmarskí študenti aj 
v tomto roku budú určite pat-
riť medzi najlepších, čím nad-
viažu na výborné výsledky 
z posledných ročníkov. V ce-
loslovenskej konkurencii im 
budeme držať palce v boji 
o medailové pozície, aby zno-
vu potvrdili dobré renomé 
SOŠ z Kušnierskej, ktorá pri-
pravuje dobrých odborníkov 
pre tak dôležitú oblasť hospo-
dárstva, akým dorábanie po-
travín rozhodne je.       Angel

šKolstVo
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O 225 čitateľov viac ako v 
predchádzajúcom roku. Ta-
kýmto pozitívnym číslom sa 
môže pochváliť vedenie kež-
marskej knižnice. O jej potreb-
nosti svedčí i ďalšie číslo. Den-
ne ju navštevuje približne 150 
čitateľov, čo svedčí o tom, že 
Kežmarčania knihy čítajú!

Základné informácie nám o 
knižnici poskytla jej vedúca Ja-
na Schönová. Prezradila nám 
zaujímavosť, že z celkového 
počtu čitateľov je až 73 percent 
žien a iba 27 percent mužov. A 
keď už sme pri tých percen-
tách, tak vedenie kežmarskej 
knižnice sa teší z toho, že kniž-
nicu navštevuje až 40 percent 
detských čitateľov do 15 rokov.

Keď sme sa opýtali na kon-
krétne tituly, ktoré sú najviac 
požičiavané, tak nám vedú-
ca knižnice potvrdila, že det-
ský čitateľ preferuje rozpráv-
kové série, či už Grázlika Ga-
ba, alebo Denník odvážneho 
bojka, knihy o upíroch, čaro-
dejníkoch, rôznych záhadách 
a fantasy.

U dospelých čitateľov je jas-
nou jednotkou autor Dominik 
Dán, bez určenia konkrétneho 
titulu a tradične Majster šar-
kanov autorom ktorej je Kha-
led Hosseini.  A často sa po-
žičiavajú aj príbehy napísané 
podľa skutočných udalostí.

Čo sa číta v Kežmarku?
Zaujímalo nás, na čo sa 

špecializuje ženský a na čo 
mužský čitateľ, okrem vychy-

tených kníh. „Čitateľky vyhľa-
dávajú ženské romány, ale ur-
čitou zaujímavosťou je, že urči-
tá skupina čitateliek sa orientuje 
výlučne na zahraničných auto-
rov a iná zas výlučne na sloven-
ských autorov. U mužských čita-
teľov dominujú výpožičky z ob-
lasti sci-fi, detektívky a z „vojen-
ského a špionážneho prostredia,“ 
uviedla vedúca kežmarskej 
knižnice Jana Schönová.

A čo by doporučila vedúca 
knižnice? „Jednoznačne od Cor-
bana Kroky k slnku a  Záhrada 
horúceho piesku a silným emoci-
onálnym zážitkom pre mňa bola 
kniha Rovnako iný ako ja od Hal-
la a Moora a Medený jazdec od 
Pauliny Simons.“

Mravčia práca  
v zákulisí knižnice

Kežmarská knižnica, v 
ktorej pracuje 5 odborných 
pracovníkov, má ročný prí-
rastok okolo tisícku nových 
kníh. V roku 2013 mala 101 
tisíc výpožičiek. V knižnici 
momentálne evidujú 3814 či-
tateľov.

Okrem tradičnej práce pri 
výpožičkách pracovníčky 
knižnice pripravujú aj rôzne 
podujatia pre žiakov mater-
ských, základných, špeciál-
nych i stredných škôl. Venujú 
sa ale aj výberu literatúry, te-
da hľadaniu nových zaujíma-
vých knižných titulov, ale aj 
nepopulárnym upomienkam, 
či objednávkam, alebo výpo-
žičnej službe medzi knižnica-

Čitateľov v kežmarskej 
knižnici stále pribúda
Marec je tradične mesiacom knihy. I preto sme sa aj tento-

raz bližšie pozreli na situáciu v kežmarskej knižnici. Zisťo-
vali sme nielen to ako sa jej darí, ale aj informácie o čo majú 
čitatelia najväčší záujem.  

mi na Slovensku i v zahrani-
čí. Práce v zákulisí knižnice je 
teda dosť, a aj preto je tradič-
ne v stredu knižnica zatvore-
ná, aby všetky tie práce stači-
lo vedenie knižnice urobiť.

Raz do týždňa pracujú aj 
vo svojej pobočke na Základ-
nej škole Nižná brána, pravi-
delne raz do mesiaca zas pri-
chádzajú školáci zo Základ-
nej školy dr. Fischera a ve-
dúca knižnice nám potvrdila 
výbornú spoluprácu s tunaj-
ším kníhkupectvom.

Týždeň slovenských knižníc
Prvý aprílový týždeň (31. 

3. – 6. 4. 2014) sa bude niesť v 
znamení Týždňa slovenských 

knižníc. Je to obdobie počas 
ktorého knižnice na celom Slo-
vensku organizujú rôzne ak-
cie pre svojich čitateľov. V Kež-
marku to bude napríklad au-
torská beseda so spisovateľom 
Erikom Jakubom Grochom. 
Beseda bude organizovaná pre 
žiakov prvého a druhého roč-
níka základných škôl.

V rámci tohto týždňa sa 
uskutoční aj tradičný Deň bez 
poplatkov, kedy sa budú nie-
len noví, ale aj dlhoroční či-
tatelia, ktorým prepadol čita-
teľský preukaz, môcť zdarma 
zaregistrovať. Malo by to byť 
vo štvrtok 3. apríla 2014.

Pavol Humeník
Foto: Loránt Paugsch

KnIžnICa
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Základná škola Nižná brána 
8, Kežmarok otvára v školskom 
roku 2013/2014 PRÍPRAVNÝ 
LOGOPEDICKÝ ROČNÍK. 
Kontaktná osoba: Mgr. Lýdia 
Bednarčíková, logopéd (0904 
242 542).

Je určený pre deti s poru-
chami reči a deti s odkladom 
školskej dochádzky. Príprav-
ný ročník zabezpečí bezprob-
lémový vstup dieťaťa do prvé-
ho ročníka.

Ponúka:
Celodenná prevádzka v prí-

pravnom ročníku v rozsahu 22 
vyučovacích hodín týždenne, 
s rannými hrami a popoludňaj-
šími hrovými aktivitami.

Celý vyučovací proces bude 
vedený formou hry a tvorivých 
aktivít, cielený k zlepšeniu rečo-
vého prejavu, výslovnosti, slov-
nej zásoby, rečovej pohotovosti, 
prípadne odstraňovaniu strachu 
z rečového prejavu. V jednot-
livých zložkách vyučovacieho 
procesu sa zameriame aj na roz-
voj zrakového a sluchového vní-
mania, pamäti, koncentrácie, 
rozvíjame hrubú motoriku, oro-
motoriku, grafomotoriku.

Bezplatnú logopedickú sta-
rostlivosť pre deti, ktoré ma-
jú problémy s rečou (nespráv-
nu výslovnosť, zníženú slovnú 

zásobu, znížený jazykový cit, 
nedostatočné fonetické uvedo-
movanie, s ktorým súvisí pri-
pravenosť dieťaťa na úspešné 
zvládnutie čítania a písania a  
majú IQ v norme).

Deti sa naučia  vnímať hlás-
kovú štruktúru slova, čo je jed-
nou z kľúčových podmienok 
na zvládnutie čítania a písania. 
Všetky činnosti sú jazykovo 
sýtené, s cieľom pripraviť die-
ťa pre bezproblémový vstup do 
prvého ročníka.

Výhodou je, že prípravný 
ročník sa nachádza v objekte 
základnej školy, kde si deti  zvy-
kajú na školský rytmus, strieda-
nie vyučovacích hodín a prestá-
vok, stávajú sa ozajstnými žiak-
mi a tak plnohodnotne využijú 
rok na prípravu do školy. 

Pri výbere budeme spolupra-
covať s logopédom, psychológom 
a CŠPP (Centrom špeciálno-pe-
dagogického poradenstva).

Rozdiel medzi nultým roč-
níkom a prípravným logopedic-
kým ročníkom: Nultý ročník je 
zameraný pre deti zo sociálne 
a výchovne nedostatočne pod-
netného prostredia, a prípravný 
ročník je zameraný na deti s lo-
gopedickými problémami a od-
loženou školskou dochádzkou. 

PaedDr. Dušan Tokarčík

Súťaž ponúkala inšpira-
tívny priestor pre prezentá-
ciu mladých výtvarníkov, bo-
la prehliadkou originálnych 
nápadov a priestorom, ktorý 
otvára galéria pre návštevní-
kov. Žiaci sa do súťaže mohli 
zapojiť do 20. decembra 2013. 
Súťaže sa zúčastnil rekordný 
počet 909 žiakov z 55 škôl.

Súťaž aj tento rok zaujala 
svojou nezvyčajnou origina-
litou a tvorivosťou. V rámci 
výtvarnej prezentácie, nechý-
bajú klasické výtvarné tech-
niky, maľba, kresba, všet-
ky druhy grafických techník 
ako aj keramika, kombinova-
né techniky, fotografia, maľ-
ba na sklo, kovová plastika, 
drevorezba, a mnohé nové 
výtvarné formy- anjel z cesto-
vín, cesta, textilu či  anjelské 
leporelo. 

Na záver projektu je pri-
pravená slavnostná verni-
sáž spojená s odovzdávaním 
diplomov a cien žiakom, kto-
rí získali ocenenie ako aj žia-
kom, ktorým bolo udelené 
čestné uznanie. Na súťažné 
výtvarné práce sa môžu náv-
števníci prísť pozrieť do no-
vootvorených priestorov Tat-
ranskej galérie v Poprade do 
konca marca.

Kežmarskí výhercovia, 
jednotlivci, stredné školy: 

1. miesto - spoločná práca 
Lukáš Hangurbadžo a Mi-
loš Hangurbadžo 18 r. SSOŠ 
Biela voda 2, Kežmarok.

Čestné uznanie - Kristína 
Majerčáková, 19 r. SUŠ Slav-
kovská 19, Kežmarok; spoloč-
ná práca Jaroslav Čureja, Va-
sil Mirga, Boris Vidlička, 
18r. SSOŠ Biela voda 2, Kež-
marok.

Základné umelecké ško-
ly:

3. miesto - Katarína Ho-
dorovičová, 5 r. ZUŠ Antona 
Cígera, Kežmarok.

Čestné uznanie: Gabika 
Čaplovičová, 11 r. ZUŠ Petr-
žalská 21, Kežmarok; Anna-
-Mária Duľová, 13 r. ZUŠ 
Petržalská 21, Kežmarok; Si-
mona Habiňáková, 6 r. ZUŠ 
Antona Cígera, Kežmarok; 
Romanka Svocáková, 6 r. 
ZUŠ Petržalská 21, Kežma-
rok; Ivana Švedlárová, 6 r. 
ZUŠ Antona Cígera, Kežma-
rok; Sabína Tyrpáková, 6 r. 
ZUŠ Antona Cígera, Kežma-
rok.

Kolektívne ceny:
Čestné uznanie - SUŠ 

Slavkovská 19, Kežmarok 
(za kolekciu papierových ob-
jektov); ZUŠ Antona Cíge-
ra, Kežmarok (za kolekciu 
priestorových objektov).

Pavol Humeník

Víťazné práce nájdete priamo 
na výstave v Poprade

Aj v roku 2013 Tatranská galéria pripravila pre všetkých 
žiakov a pedagógov materských, základných, stredných 
a umeleckých škôl ďalší ročník obľúbenej celoslovenskej 
výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. 

program kina

Základná škola Nižná brána 8, Kežmarok
vyhlasuje v školskom roku 2014/2015

ZÁPIS DO PRÍPRAVNÉHO  
LOGOPEDICKÉHO ROČNÍKA

Termín: 13. 3. 2014 – 15. 3. 2014
V čase: od 8.00 do 15.00 hod

Kontaktná osoba:  
Mgr. Lýdia Bednarčíková, logopéd (0904 242 542)

Poskytujeme bezplatnú logopedickú starostlivosť pre deti, 
ktoré majú problémy s rečou (nesprávnu výslovnosť,  

zníženú slovnú zásobu. 
Celý vyučovací proces bude vedený formou hry a tvorivých 
aktivít, cielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti, 

slovnej zásoby, rečovej pohotovosti, prípadne odstraňovaniu 
strachu z rečového prejavu.

Rozdiel medzi nultým ročníkom a prípravným  
logopedickým ročníkom:

Nultý ročník je zameraný pre deti zo sociálne a výchovne 
nedostatočne podnetného prostredia, a prípravný ročník  

je zameraný na deti s logopedickými problémami  
a odloženou školskou dochádzkou.

Prípravný logopedický ročník
V poslednom období vzrastá v našom meste počet žiakov 

s odloženou školskou dochádzkou, ktorí navštevujú logope-
dickú ambulanciu a majú naďalej problémy s rečou - potre-
bujú intenzívnejšiu logopedickú starostlivosť.

PAMIATKÁRI – 12. - 13. 
marec (streda, štvrtok) o 19.00 
hod. Vojnový film podľa sku-
točnej udalosti. 112 min, titul-
ky. Príbeh vojenskej jednotky, 
ktorej úlohou bolo zachrániť 
cenné umelecké diela. Vstup-
né: 3,5 €.

ARCIBISKUP BEZÁK 
ZBOHOM – 14. marec (pia-
tok) o 19.00 hod. Dokument. 
90 min, pôvodné sloven-
ské znenie. Svedectvo člove-
ka, ktorý prežíva najväčšiu 
skúšku svojho života a viery. 
Vstupné: 3,5 €.

DOBRODRUŽSTVÁ PÁ-

NA PEABODYHO A SHER-
MENA (3D) – 15. - 16. marec 
(sobota, nedeľa) o 17.00 hod. 
Animovaná komédia. 92 min, 
dabing. Príbeh o človeku a 
psovi, ktorí vďaka časomatu 
cestujú do minulosti. Vstup-
né: 5 €.

NEED FOR SPEED - 15. - 
16. marec (sobota, nedeľa) o 
19.00 hod. Akčný. 130 min, ti-
tulky. Filmová adaptácia rov-
nomernej počítačovej hry. 
Vstupné: 3,5 €.

Od 17. marca 2014 je Kino 
Iskra uzatvorené z dôvodu re-
konštrukcie interiéru. O jeho 
znovuotvorení vás budeme 
informovať.

šKolstVo, Kultúra
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Colníci počas roka vyko-
návali kontrolné nákupy aby 
zistili, či jednotlivé prevádz-
ky riadne evidujú platby pri-
jaté od zákazníkov a či im ná-
sledne vydajú aj pokladničný 
doklad, ktorý musí spĺňať ná-

ležitosti zákona. Okrem po-
kladničných dokladov sa col-
níci zamerali aj na dodržia-
vanie ustanovení zákonov 
o spotrebných daniach a zá-
kona o ochrane práv dušev-
ného vlastníctva. 

Pre plynulé používanie 
zaručeného elektronického 
podpisu (ZEP) finančná sprá-
va odporúča podnikateľom 
nainštalovať si aktualizáciu 
podpisovej politiky. Platnosť 
doterajšej skončila 31. 1. 2014. 
Aktualizácia platí tri roky. 

Predmetom aktualizá-
cie softvéru je nainštalova-
nie novej podpisovej politiky 
na všetkých počítačoch, kto-
ré podnikateľ či občan pou-
žíva pri podpisovaní elektro-
nických správ a dokumentov 
pri komunikácii s finančnou 
správou.  

Pokyny k elektronickej ko-
munikácii v daňovej oblasti:

https://www.financnaspra-
va.sk/sk/elektronicke-slu-
zby/elektronicka-komunika-
cia/elektronicka-komunika-
cia-dane/ziskanie-pristupu-
-k-aes

Pokyny k elektronickej ko-
munikácii v colnej oblasti:

https://www.financnaspra-
va.sk/sk/elektronicke-sluzby/
elektronicka-komunikacia/
elektr-komunikacia-clo-emcs

Predpokladom správnej 
funkčnosti novej podpiso-
vej politiky je nainštalova-
nie komponentov z aktuali-
začného inštalačného balíčka, 
ktorý bol vytvorený pre tento 
účel. Inštalačný balíček si mô-

žete stiahnuť na stránke. Po-
stup pri inštalácii odporúča-
me konzultovať s dodávate-
ľom/správcom vášho softvé-
rového vybavenia.

V prípade ďalších otázok 
alebo problémov súvisiacich 
s inštaláciou softvérových 
komponentov kontaktujte 
technický helpdesk na e-ma-
ilovej adrese: helpdesk.ekr-
tech@financnasprava.sk.

Viac informácii o proble-
matike nájdete aj na:

https://www.financnaspra-
va.sk/sk/archiv-noviniek/de-
tail-novinky/_zmena-softve-
rovych-komponentov

CÚ Prešov

Kontroly elektronických registračných pokladníc
Prešovskí colníci skontrolovali v roku 2013 vo svojom re-

gióne takmer 1 200 elektronických registračných pokladníc. 
Podnety im nahlásili aj samotní občania, ktorým sa nepoda-
rilo zaregistrovať svoje bločky do Národnej bločkovej lotérie.

V  roku 2013  vykonali  
v   prešovskom  regióne  ta-
kýmto  spôsobom 1 172 kon-
trol, pričom porušenie zákona 
bolo zistené v 444 prípadoch. 
Najčastejším porušením zá-
kona zo strany obchodníkov 
bolo nezaevidovanie tržby 
v pokladnici či nevydanie po-
kladničného dokladu (za ne-
vydanie dokladu hrozí sank-

Nová podpisová politika finančnej správy

cia vo výške 330 až 3 300 eur, 
pri opakovanom porušení až 
6 600 eur). Colníci sa v praxi 
stretli aj s tým, že na prevádz-
ke sa nenachádzala žiadna re-
gistračná pokladnica. 

V niektorých prípadoch 
boli colníci pri kontrolných 
akciách v reštauračných za-
riadeniach zo strany podna-
pitých osôb fyzicky napad-
nutí. Takéto konanie sa kva-
lifikuje ako útok na verejného 
činiteľa, pričom útočníkovi 
hrozí trestná sadzba od 1 do 
5 rokov. 

V súvislosti s registračný-
mi pokladnicami vykonáva-
li colníci koncom minulého 
roka aj tzv. validáciu údajov 
z pokladničných dokladov. 
Ide o skontrolovanie správ-
nosti údajov na výherných 
pokladničných dokladoch. 
V prešovskom regióne takto 
vykonali kontrolu v 22 pre-
vádzkach, z ktorých pochá-
dzali výherné bločky. Pod-
ľa pravidiel Národnej bločko-
vej lotérie sú colníci povinní 
skontrolovať správnosť úda-
jov do 48 hodín.

CÚ

moZaIKa
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Boc h n ia 
je jedným 
z najstarších 
miest na ju-

hu Poľska, v Malopoľskom voj-
vodstve. Prvé písomné zmien-
ky sa objavujú už v roku 1198, 
pričom v rovnakom roku sa 
spomína už aj soľná baňa. Ofi-
ciálne bola založená až v ro-
ku 1248 a o päť rokov boli mes-
tu udelené mestské privilégiá. 
Zaujímavosťou je, že neďaleký 

Dvadsať rokov partnerstva s mestom soli
Najznámejšou atrakciou poľskej Bochnie 

je najstaršia soľná baňa v Európe, ktorá bola 
otvorená nepretržite 742 rokov.

Krakov získal tieto privilégiá 
až o štyri roky neskôr.

Mesto sa rýchlo rozvíjalo 
predovšetkým počas panova-
nia kráľa Kazimíra Veľkého, 
ktorý našiel nové miesta s do-
pytom po soli. Od tých čias 
má ťažba soli výrazný vplyv 

na rozvoj mesta a vďaka nej 
sa sformoval charakter mesta 
do dnešnej podoby.

Soľná baňa je zatvorená od 
roku 1990 a v súčasnosti pred-
stavuje významnú turistickú 
atrakciu. Nachádza sa v hĺb-
ke približne 200 metrov pod 
zemou, vlhkosť vzduchu do-
sahuje 70% a teplota sa pohy-
buje na úrovni približne 15°C. 

Pre turistov sú sprístup-
nené komory s unikátnymi 

charakteristickými tvarmi a 
geologickým usporiadaním. 
Expozíciu banských strojov 
a zariadení dopĺňa kaplnka, 
ktorej súčasťou sú sochy a ol-
tár zo soli. Lákadlom pre náv-
števníkov je aj unikátny lod-
ný priechod v hĺbke 230 met-

rov pod zemou či menšia te-
locvičňa.

K ďalším pamiatkam mes-
ta patrí Bazilika sv. Mikuláša, 
sochy Leopolda Okulického a 
Kazimíra III., katolícky cinto-
rín a historické centrum sta-
rého mesta.

Mesto na juhu Poľska 
vzdialené od Kežmarku 150 
kilometrov má v súčasnosti 
približne 30-tisíc obyvateľov.

Spolupráca oboch miest sa 
začala podpisom zmluvy 12. 
augusta 1994 a aj po dvadsia-
tich rokoch stále pretrváva. 
„V súčasnosti sú kontakty s poľ-
skou Bochniou na veľmi dobrej 
úrovni. Dôkazom toho je širo-
ké spektrum spolupráce v oblas-

ti športu, kultúry, školstva či sa-
mosprávy,“ povedal primátor 
Kežmarku Igor Šajtlava.

Ako dodal, so Základnou 
školou Dr. D. Fischera spolu-
pracuje Szkoła podstawowa 
bocheńska, Múzeum hrad 
rozvíja spoločné aktivity 
s múzeom Stanisława Fische-
ra, folklórne súbory z oboch 
miest vystupujú na význam-
ných kultúrnych podujatiach, 
mestá vzájomne navštevujú 
aj vojenskí dôchodcovia. Ne-
menej známou spoluprácou 
sú aj futbalové zápasy a tur-
naje.

Lorant Paugsch
Foto: nileguide.com, foto-

polska.pl, emonety.pl

Interiér najstaršej soľnej bane v Európe.

Bazilika svätého Mikuláša

Vstup do najstaršej soľnej bane v Európe. Hlavné námestie v Bochni

partnerstVo
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Kežmarská  
informačná agentúra  

(Kia)
Hlavné námestie 46,  
060 01  Kežmarok  

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

PReDAJ
Predám palivové drevo, tvrdé aj 

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

Predám nový elektronický ne-
používaný bojler TATRAMAT EO 
120380, 180 €, tel. 0907 920 439. P-4/14

Predám veľmi lacno kombino-
vanú chladničku s mrazničkou, au-
tomatickú práčku (zhora plnenie), 
kombinovaný sporák (plynová var-
ná doska a elektrická rúra) a kuchyn-
skú linku 2,7 m. Aj jednotlivo. Kon-
takt: 0918405225.  P-11/14

Predám, šaty na 1. sv. prijímanie + 
doplnky. Tel.: 0915/949 769.  T-4/14

MOTO
Predám garáž na ul. Gen. Štefáni-

ka. 0907 275 693.

Predám prívesný vozík STK 2/100 
2016. Cena dohodou. Tel.: 0903 64 76 36.  
 L 1/14

Predám autá na LPG: Skoda Feli-
cia 1,6 a Volvo V40 1,8 kombi, tazne, 
letne/zimné obutie na diskoch, okna 
a zrkadla v elektrike, Vo výbornom 
technickom stave. 0903 800 165. 

T-5/14
Dám do dlhodobého prenájmu 

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

ZAMeSTNANIe
Hľadáme zdravotnú sestru do 

zubnej ambulancie v Kežmarku. Tel. 
0905 544 185.  P-8/14

KúPA
Kúpim starožitnosti – obrazy, sklo, 

porcelán, nábytok, hracie stroje, rôzne 
iné ako aj ľudovú tvorbu, súčasti kro-
jov, kamenné mlyny – žarnovy a rôznu 
ľudovú tvorbu. Informácie na tel. 0903 
43 90 92, 0918 03 84 08.  P-1/13

INÉ
Brúsim lyže, snowboardy, kor-

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

Ponúkam jednoduché aj podvoj-

né účtovníctvo. Kontakt: 0903 
904 156.  D-2/14

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

Odstúpim zabehnuté kvetinár-
stvo v centre KK. 0915 866393.

Expresné pôžičky pre zamestna-
ných, živnostníkov a dôchodcov na 
čokoľvek bez poplatkov, predschvá-
lenie okamžite. www.pozicajsi.sk  
0918 359 588.

Prevádzame montáž striech, te-
sárske práce, rodinné domy na 
kľúč, vymeriavanie stavieb, mon-
táž podlách, drevené prístrešky, al-
tánky, pergoly. Informácie na tel. č.: 
0910/508 074, 0907/496 131.  T-3/14

Hľadám nebytový priestor v 
okrese Kežmarok na prenájom (diel-
ňa – sklad). Podmienky: rozloha 
priestoru min. 25 m2, e. energia a vo-
da.... Tel. kontakt: 0911/631 203 – Mi-
chal.  T-4/13

ByTy, DOMy, POZeMKy
PREDÁM ZÁHRADKU PRI 

HORÁRNI (za čističkou, Sever), po-
zemok takmer 500 m2, v osobnom 
vlastníctve. Na pozemku elektrina, 
chatka pred dokončením (obývateľ-
né prízemie,dlažba, nová kuch. linka 
a sedenie,nové schody so zábradlím, 
WC na septik, elektrina. Obytná plo-
cha v chatke cca 20 m2). Cena 22 000 
€, pri rýchlom jednaní dohoda mož-

ná. Tel. 0940 733 070.  
Prenajmem 3-izbový byt v Kež-

marku na Kuzmányho ulici. Tel. 0919 
142 782.  P-9/14

Predám 2-izbový byt na Juhu 
v Kežmarku. 0904497874.  P-7/14

Predám dom v Ľubici na Budova-
teľskej ulici 4, so záhradou, 1060 m2. 
Kontakt: Kruhová 42, Ľubica, 0902 
275 103. Cena dohodou.  P-6/14 

Dám do prenájmu 1-izbový byt 
s dvoma balkónmi v KK-Sever. 0903 
361 390.

Dám do prenájmu 1-izbový byt v 
súkromí v Kežmarku. Tel. 0905 688 
580.  P-10/14

Prenajmem 1-izbový byt v Kež-
marku, v rodinnom dome, so samo-
statným vchodom. Tel.: 052/452 33 17.  
 T-5/13

Predám slnečný neprerobený 
3-izb. byt s balkónom 75 m2 + zá-
hrada cca 300 m2 + pivnica + garáž 
v Kežmarku časť Pradiareň. Cena 
52 000 €, tel.: 0917 650 843. T-10/13

drobná inzercia

spomienky

Hľadáme záujemcu 
o vykonávanie 

absolventskej praxe na 
pozíciu administratívny 

pracovník.
Miesto výkonu práce 

Kežmarok
Podmienky: 

stredoškolské vzdelanie 
ekonomického zamerania

evidencia na UPSVaR
vek do 26 rokov

Kontakt:  0911 280 005
P-5/14

Chcel som žiť, 
žiaľ prišla moja ho-
dina. Zavrel som 
oči, srdce prestalo 
biť, nestihol som sa 
ani rozlúčiť. 

Dňa 6. marca uplynu-
lo 6 mesiacov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec, 
manžel, dedo a pradedo Jozef 
OGU RČÁK . 

So spomienkou v srdci 
spomína manželka Magda-
léna a synovia Jozef a Peter.

Kytičku kve-
tov ti na hrob mô-
žeme dať, chvíľku 
oistáť, ticho spo-
mínať. Sveičku 
zapáliť, slzy vyro-

niť a pošepkať ako nám chýbaš. 
Láskavé slová chýbajú, no v srdci 
stále ostávajú. 

Dňa 17. 3. 2014 si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia na-
šej mamky, babky a prababky 
Zlatici GALIIKOV EJ. 

S úctou spomína smútiaca 
rodina.

Dňa 19. marca 2014 si pri-
pomenieme 26. výročie, čo 
nás navždy opustil náš brat 
Jozef VNENČÁK.

S láskou a úctou spomí-
najú sestry s rodinami.

Venujte mu s nami tichú 
spomienku.

Vínotéka Plucinsky, Baštová 4, Kežmarok 06001; 
vinoteka@plucinsky.sk; +421 907200 801

Ponúkame kvalitné slovenské vína. Zabezbečíme dovoz 
na rôzne oslavy, jubileá, svadby a iné. Pri odbere nad 30 l 

dovoz do 10 km zdarma.

Inzerujte v novinách 
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

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

Kežmarská informačná agentúra

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

InZerCIa, spomIenKy
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V dňoch 20. - 23. februá-
ra 2014, sa Kežmarčania M. 
Legutky ml., David Pristač 
a Terezka Pristačová zúčast-
nili na pretekoch Deaf Euro-
pa Cup v rakúskom St. Lam-
brecht, kde dosiahli popred-
né umiestnenia. 

Najviac sa darilo Davidovi 
Pristačovi, ktorý v disciplíne 
SG juniorov obsadil 2. miesto, 
v disciplíne Superkombinácia 
1. miesto a v Slalome 1. miesto 
a M. Legutky ml. v super-
kombinácii masters 3. miesto. 
Terezka Pristačová si doniesla 
pohár za slalom.            M. L.

Tradičná zimná a historic-
ky prvá akcia na horských bi-
cykloch na území SR s ná-
zvom Čergovská stopa 2014 

sa uskutočnila 22. 2. 2014 v 
Raslaviciach.

Na  trať (24 km): Raslavi-
ce – Vaniškovce – Osikov – 

Ďalšími zápasmi pokračo-
vali stolnotenisové súťaže.

3. liga – Západ
17. kolo: TJ STO Slovenská 

Ves A – TJ Severka Kežma-
rok A 13:5 (Popovič, Habiňák 
2, Š. Vnenčák 1), MŠK Fortuna 
Kežmarok B – Geológ Rožňa-
va D 9:9 (Kovalčík 3,5, Kocúr 
2,5, Milan, Harabin 1,5).
1. Rožňava C   17  208:98  66
2. Levoča B    17  209:97  62
3. Slov. Ves  17 189:117  55
4. Poprad  17 197:109  49
5. Spiš. Štiavnik  17  181:125  47
6. Spiš. Vlachy  17  145:161  40
7. Jablonov n/T  17  146:160  39
8. Severka KK  17 135:171  33
9. Rožňava D           17  118:188  32
10. St. Ľubovňa B  17  109:197  31
11. Letanovce  17  121:185  27
12. Fortuna KK B  17   78:228  21

4. liga – Podtatranská
17. kolo: TJ STO Slovenská 

Ves B – TJ Severka Kežmarok 
B 7:11 (Koša 4, Groman, Poje-
dinec 3, Kvasňák 1).          (ph)

stolný tenis

Kežmarská 
MARCO POL-
LO hokejbalo-

vá liga pokračovala ďalšími 
zápasmi.

Výsledky: The Red Rats 
Kežmarok A – Hell Kežma-
rok 12:7 (Teplický, Lukáč 4, 
Lipták 3, Šlachtič – T. Janku-
ra 4, Špáta 2, Lux), Fighters 
Spišská Belá – South Park 
Kežmarok 4:5 pp (M. Siska 
2, Britaňák, Krempaský – Iš-
tocy 2, M. Jankura, Koval-
čík, Šúpala), Tornádo Kežma-
rok – The Red Rats Kežma-
rok A 2:8 (Cvaniga, T. Šaliga 
– Dejneka 3, Lipták, Vašaš 2, 
Lukáč), South Park Kežma-
rok – The Red Rats Kežma-
rok B 7:2 (Ištocy 4, M. Koval-
čík, K. Jankura, Kišidaj – Ma-
zurek, Knapik), The Red Rats 
Kežmarok B – Hell Kežma-
rok 8:1 (R. Dejneka, Knapik 2, 
Gorel, Tóth, Duchnitzký, Ko-
valčík – T. Jankura).           (ph)
1. Rats KK A  11  86:34  29
2. South Park KK  10  71:27  24
3. Rats KK B 10  55:48  18
4. Tornádo KK    9  43:44  15
5. Fighters SB  10  48:55  10
6. Hell KK  12  28:72    6
7. Podolínec    8  19:69    3

Hokejbal

Kežmarskí cyklisti začali sezónu na stupni víťazov
Fričkovce – Hertník – Bar-
tošovce – Chata Čergov sa 
postavilo 145 pretekárov.  
Cyklistický klub MŠK Kež-
marok úspešne zastupovali v 
pretekoch iba dvaja členovia 
Jozef Potok a Tomáš Raffaj. 
Jozef Potok v kategó-
rii  Muži B: 40 r. – 59 r. ob-
sadil druhé miesto a To-
máš Raffaj v kategórii Junio-
ri 15 r. – 19 r. zvíťazil! 
Od štartu pretekári nasadili 
vysoké tempo a vytvorila sa 
12 členná skupina. V posled-
nom stúpaní pred cieľom sa 
skupinka rozpadla a prete-
kári došli do cieľa po jednom. 
Tomáš a Dody došli spolu do 
cieľa.

CK MŠK Kežmarok

úspešný štart na medzinárodných pretekoch

šport

SKI ALP gRAND TOuR  
s účasťou Kežmarčanov 

Dňa 7. marca 2014 sa usku-
točnil 3. ročník Tatranských 
nočných skialpinistických 
rallye pretekov pre verejnosť.

V týchto pretekoch mal 
svoju účasť aj Cyklistický 
klub MŠK Kežmarok, a to 
Moniku Hlinkovú, Richarda 
Krafčíka, Milana Filipského a 
Jozefa Potoka.

Najlepšie trať zašiel Jozef 
Potok, ktorý v silnej konku-
rencii mladších pretekárov 
obsadil neuveriteľné 7. miesto 
časom 28:18,44. Výborne za-
šiel aj Milan Filipský, ktorý 
časom 31:56,60 skončil na 19. 
mieste.

Humeník
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Muži – 1. liga, sk. Východ

Pozvánky na športové podujatia v meste Kežmarok 
môžete zasielať na adresy: noviny@kežmarok.sk,  
lorant.paugsch@kezmarok.sk, resp. telefonicky  

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

Za účasti štyroch extrali-
gových hráčov MŠK Vego-
mont Kežmarok sa zúčast-
nila slovenská reprezentácia 
do 20 rokov medzinárodného 
turnaja v Plzni. Erik Kopkáš, 
Filip Lukáč, Marek Fečunda 
a Patrik Kromka si v štyroch 
odohraných zápasoch vyskú-
šali rôzne hokejbalové štýly, 
čo im určite pomôže v ich ho-
kejbalovej budúcnosti.

Turnaj vyhral bez straty 
bodu domáci extraligový tím 
z Plzne. Slovenská dvadsiat-

ka skončila horším skóre na 
štvrtom mieste. Vyhrala i pre-
hrala dva zápasy.

Výsledky SR 20: SR 20 – 
Ružinov Bratislava 4:2, SR 20 
– Plzeň 0:4, SR 20 – Švajčiar-
sko 3:2, SR 20 – Česko 20 0:8.

Turnaj bol prvom previer-
kou pred tohtoročnými maj-
strovstvami sveta juniorov a 
je potešiteľné, že tréner Du-
šan Danko nezabúda ani na 
kežmarských hráčov.

Aj reprezentační tréne-
ri, ktorí majú na starosti ka-

Počas ôsmych dní odohrali 
Kežmarčania tri náročné zá-
pasy, v ktorých dvakrát ťaha-
li za kratší koniec.

Prvý z dvojice zápasov 
proti Rožňave Kežmarčanom 
nevyšiel. Chyby v obrane do-
máci trestali, ktorí poľahky 
prekonali aj oboch kežmar-
ských brankárov. Strelecky sa 
však darilo Kopkášovi, ktorý 
strelil všetky štyri góly hostí.

HKM 98 Rožňava  
– MHK Kežmarok  
9:4 (2:0, 4:2, 3:2)

Góly Kežmarku: 22., 35., 
46. a 46. Kopkáš

V nervóznej odvete bol 
bezgólový stav viac než 35 
minút. Vylúčenia domácich 
však posadili Kežmarčanov 
na koňa a dvoma rýchlymi 
gólmi v závere druhej treti-
ny položili základ svojho ví-
ťazstva. Domáci síce v úvode 
poslednej časti hry znížili, ale 
ďalšie dva rýchle góly im de-

finitívne vzali nádej na lepší 
výsledok.

HKM 98 Rožňava  
– MHK Kežmarok  
1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Góly Kežmarku: 36. Lux, 
39. Vojtička, 40. Ugray, 54. 
Špata, 55. Kopkáš.

V 35. sekunde druhej tre-
tiny vsietili hostia svoj druhý 
gól a zastavili tak pokus Kež-
marčanov o rýchle vyrovna-
nie. Snažili sa, tvorili hru, ale 
v 35. minúte bolo už 0:3. Po 
štyroch minútach záverečnej 
časti hry bol rozdiel už štvor-
gólový. Čestný úspech domá-
cich zaznamenal v presilov-
ke Špata.

MHK Kežmarok  
– HK Slovan gelnica  

1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Gól Kežmarku: 52. Špata.

(lp)
1 MHK Kežmarok  11  55:46  14
2 HKM 98 Rožnava  10  50:53    9
3 HK Slovan Gelnica  11  39:48    9

Náročné zápasy 
kežmarských hokejistov

Kežmarčania v hokejbalových reprezentáciách
tegóriu do 16 rokov, povolali 
na prvý reprezentačný zraz, 
ktorý sa uskutočnil v Gaja-
roch 2. marca 2014, viacerých 
kežmarských hráčov. Branká-
rov Talára (MŠK) a Šturmu 
(Worms) a hráčov Boris Kan-
toreka, Róberta Friča, Petra 
Šimčáka, Kristiána Janáčka, 

Adriána Miškovca (MŠK), Fi-
lipa Vašaša, Dávida Modriča, 
Daniela Slaninu, Pavla Krajča 
(Worms).

S hráčmi na zraze boli tré-
neri spokojní a je tak pre no-
minovaných hráčov je tu šan-
ca účasti na ďalších sústrede-
niach.             Pavol Humeník

Regionálne derby zvládli 
lepšie Kežmarčania

šport

V predposlednom dvojko-
le prvej šachovej ligy druž-
stiev prehrali kežmarskí 
šachisti na domácich šachov-
niciach obidva zápasy a ocitli 
sa v dolnej časti tabuľky.

8. kolo: MŠK CORA GEO 
KdV Kežmarok – MŠK Dol-
ný Kubín 3:5 (Štoček 0, E. Ha-
gara jun. 1, Štočková 0, M. Ha-
gara 0,5, Andráš 0,5, Hoták 1, 
Lukáč 0, Hennel 0).

9. kolo: MŠK CORA GEO 
KdV Kežmarok – Liptovská 
šachová škola 3,5:4,5 (Štoček 
1, E. Hagara jun. 1, Štočková 

0, M. Hagara 0, Tauber 0,5, 
Andráš 0,5, Hoták 0,5, Hen-
nel 0).

Pavol Humeník
1. Prakovce  9  48,5  24
2. Michalovce  9  48,0  21
3. Humenné  9  44,0  19
4. Žilina  9  38,5  15
5. Sabinov  9  38,0  15
6. B. Bystrica  9  37,5  15
7. Liptov  9  36,0  13
8. Kežmarok  9  35,0  10
9. Bardejov  9  32,5    8
10. Kysucké NM  9  31,5    8
11. Dolný Kubín  9  21,5    4
12. Fiľakovo  9  21,0    2

Šachisti s dvomi prehrami

V basketbalovom klube BK MŠK Kežmarok sa v ostatných 
dvoch týždňoch zapojili do ligových zápolení družstvá mu-
žov a juniorov. Kým muži svoj domáci zápas vyhrali, juniori 
nezvládli duel v Žiari nad Hronom, ktorý prehrali 93:39.

Prvoligové družstvo Kež-
marku odohralo regionál-
ne derby stretnutie prvej li-
gy mužov medzi Kežmarkom 
a Prešovom. Obe družstvá za-
čali stretnutie útočne, všetci 
hráči dokázali využívať svoje 
strelecké pozície. Obraz hry 
sa nemenil ani v druhej štvti-
ne. Po zmene strán si Kežma-
rok vybudoval mierny nie-
koľkobodový náskok, ktorý 
si udržiaval a v poslednej de-
saťminútovke ho aj zvýšil na 
rozdiel siedmich bodov. Ce-
lok Prešova v snahe otočiť vý-

voj stretnutia faulami kúsko-
val hru, na čo sa zvýšila aj 
nervozita v hľadisku i na ih-
risku. Po jednom z faulov hrá-
čov Prešova došlo ku kontak-
tu hráčov Kyseľu a domáceho 
Lenárta, na jeho základe roz-
hodcovia oboch hráčov vylú-
čili. Domáci hráči však záver 
zvládli lepšie, a aj keď nepre-
mieňali trestné hody, duel na-
pokon vyhrali. 

Výsledok: BK MŠK Kež-
marok – BK Akademik Prešov 
85:83 (43:42). Body Kežmarku: 
Lenárt 37, Harabín 16, Slezák 
14, Žuffa a Laputka 5, Seman 4, 
Šmálik 3, Marhefka 1.          (jmj)
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Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal
Liga juniorov SR juniori MŠH Vlada Jančeka 15. 3., 20.00 h Kežmarok - Komárno

OHK východ žiaci MŠH Vlada Jančeka 22. 3., od 11.00 h Kežmarok – Michalovce

Futbal V. liga, sk. Sever muži futbalový štadión 23. 3., 15.00 h Kežmarok – Pušovce

Hokejbal extraliga seniori hokejbalový štadión 15. 3., 13.00 h Kežmarok – Martin

Stolný tenis

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 23. 3., 10.00 h Fortuna KK – V. Kapušany B

2. liga muži ZŠ sv. Kríža 23. 3., 15.00 h Fortuna KK – Michalovce A

3. liga muži ZŠ Nižná brána 16. 3., 10.00 h Severka KK A – Fortuna KK B

3. liga muži ZŠ sv. Kríža 23. 3., 10.00 h Fortuna KK B – Letanovce  A

Volejbal
extraliga – štvrťfinále ženy MŠH Vlada Jančeka 15. 3., 17.00 h Kežmarok – Pezinok

1. liga juniorky MŠH Vlada Jančeka 15. 3., od 11.00 h Kežmarok – Pov. Bystrica

V sobotu 8. 3. 2014 MŠK KDV 
Kežmarok v spolupráci s CVČ 
Kežmarok usporiadal 10. kolo 
medzinárodnej poľsko-sloven-
skej cezhraničnej ligy v šachu. 
Tejto súťaže sa zúčastňujú druž-
stvá z Poľska a Slovenska – Gor-
lice, Krosno, Brzozów, Biecz, 
Bardejov, Sabinov, Humenné 
a Kežmarok. Súťaž sa hrá sys-
témom „každý s každým“ for-
mou sústredení 4-5 mužstiev 
v jednom meste. Štvorčlenné 
družstvá nastupujú proti sebe 
v rapid šachu na 2x60 minút. Za 
výhru družstvo dostane 3 bo-
dy, za remízu jeden.

Okrem nespornej športo-
vej úrovne má táto súťaž vý-
znam spoločensko-družob-
ný. Jej hlavným cieľom je 
spoznať partnerov a priate-

Rozvíjanie priateľstiev ide aj cez šach

Aktuálna tabuľka po sobote 8. 3. 2014 vyzerá nasledovne:
1. ŠK Sabinov 11 8 0 3 27,5 24
2. BŠK Dlhá Lúka 8 7 0 1 20,5 21
3. GKSz Kornuty Gorlice 11 6 2 3 28,5 20
4. KKSz Urania MOSiR I Krosno 7 6 1 0 22,0 19
5. MŠK KDV CVČ Kežmarok 11 4 1 6 24,0 13
6. CVČ BŠK Bardejov 8 3 2 3 16,0 11
7. Parafia P.W. Św. Jadwigi Gorlice  11 2 3 6 15,0 9
8. UKS SP1 Brzozów 7 3 0 4 11,5 9
9. Reinter Humenné I  6 2 2 2 12,0 8
10. Parva Cracovia Biecz 9 1 2 6 11,5 5
11. Reinter Humenné II 6 1 1 4 8,5 4
12. KKSz. Urania MOSiR II Krosno 7 0 2 5 7,0 2

ľov – šachistov z najbližšieho 
okolia, nadviazať nové kon-
takty, vymeniť si skúsenosti 
a propagovať šachový šport. 
V Kežmarku sme usporiada-
li vydarené podujatie s vyso-
kou spoločenskou úrovňou v 
moderných priestoroch vy-
noveného CVČ. Hosťom sme 
odovzdali propagačné mate-
riály o našom peknom meste 
a celom Euroregióne TATRY. 
Pohostili sme ich chutným 
gulášom majstra kuchára Gá-
borčíka staršieho, na cestu za-
balili bagety. Poďakovanie za 
vydarenú akciu chceme vy-
sloviť aj p. Habiňákovi z fir-
my CORA-GEO a Oddeleniu 
regionálneho rozvoja mesta.

Hagara Eduard st. 
 Gáborčík Michal

V Kežmarku sa uskutočnia krajské 
majstrovstvá stredných škôl

V utorok 25. marca sa v meste 
Kežmarok uskutočnia Majstrov-
stvá kraja Prešov v basketbale 
chlapcov stredných škôl. Jednotli-
vé zápasy budú odohrané v Mest-
skej športovej hale Vlada Jančeka 
a SOŠ Kežmarok – Pradiareň. Or-
ganizátormi sú z poverenia Kraj-

ského školského úradu Centrum 
voľného času Kežmarok a SOŠ 
Kušnierska. Kežmarok na tomto 
turnaji budú reprezentovať žia-
ci Gymnázia P. O. Hviezdoslava. 
Z 11 okresov sa na finálový celo-
slovenský turnaj prebojuje iba ví-
ťaz krajských majstrovstiev.  (jmj)

šport
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V zápase o tretiu priečku 
síce kežmarské volejbalistky 
vyhrali, no jeden vyhraný set 
stačil hráčkam z Nitry, aby v 
Skupine o 1. – 4. miesto nako-
niec skončili na treťom mies-
te. Kežmarské volejbalist-
ky tak vo štvrťfinále play-off 
odohrajú zápasy s Pezinkom, 
najlepším družstvom Skupi-
ny o 5. až 9. miesto.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – Volley projekt UKF 
Nitra 3:1 (-13, 22, 24, 31)

Najviac bodujúce kež-
marské hráčky: Dragašeková 
19, Becková 15, Labudová 11.
1. Doprastav BA  6  18:2  17
2. Slávia BA  6  14:11  11
3. UKF Nitra  6    7:16    4
4. Kežmarok  6    6:16    4

Poradie skupiny o 5. – 9. 
miesto: 5. Pezinok 42, 6. Pa-

neurópa 37, 7. Spiš. N. Ves 37, 
8. COP Nitra 13, 9. Komárno 
8 bodov.

Štvrťfinále play-off
V prvom zápase play-off 

podľahli kežmarské volejba-
listky na domácej palubovke 
družstvu z Pezinka 1:3, keď 
najmä koncovky setov zvládli 
lepšie súperky.

KV MŠK Oktan Kežma-
rok – VISTA real Pezinok 1:3 
(-19, 18, -19, -17)

Najviac bodujúce kež-
marské hráčky: Dragašeko-
vá 12, Becková 9, Labudová 8.

Ďalšie zápasy: Doprastav 
– COP Nitra 3:0, Slávia – Spiš. 
Nová Ves 3:0, UKF Nitra – Pa-
neurópa 3:0.

Pavol Humeník
Foto: bšl

Po úspešnom predligo-
vom  turnaji, na ktorom ob-
sadili kežmarskí hokejbalisti 
druhé miesto prišla nečakaná 
sprcha, keď v úvodnom jar-
nom dvojkole prehrali so sú-
permi obidva zápasy. Najskôr 
u favorita v Skalici a o deň ne-
skôr aj v Bratislave. Najmä zá-
pas v Bratislave bol súbojom 
priamych aktérov o miesten-
ku do play-off. Kežmarčania 
súpera prestrieľali 34:23, no 
brejkové šance súper vedel 
využiť aj gólovo a tak sa te-
šil po zápase nielen zo zisku 
všetkých bodov, ale aj z neča-
kane vysokej výhry. 

Kežmarčania si tak dob-
rú východiskovú situáciu pre 
postup do play-off poriad-
ne skomplikovali. Vzhľadom 
na najťažšie vyžrebovanie z 
ašpirantov na play-off sa ces-
ta do najlepšej osmičky javí 
už ako veľmi tŕnistá.

Najbližšiu sobotu hrajú kež-
marskí hokejbalisti na domácej 
pôde o 13.00 proti Martinu a o 
týždeň cestujú do Pruského.

Výsledky z posledného 
víkendu: HBK hokejmarket 
Skalica – MŠK Vegomont 
Kežmarok 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). 
Góly: Sabol, Janáč, Smetana

Jokerit Petržalka – MŠK 
Vegomont Kežmarok 6:1 (1:0, 
2:1, 3:0). Góly: Božík 2, Sodo-
ma 2, Kostka, Takáč – L. Svi-
tana (Teplický).                  (ph)
1. Martin  16  53:23  38
2. Pruské  16  64:43   37
3. Skalica  16  68:41  34
4. LG Bratislava  16  56:32  32
5. Nitra  15  71:35  31
6. Vrútky  16  59:41  27
7. Ružinov BA  15  48:64  19
8. Jokerit BA  15  47:48  16
9. Svidník  16  47:92  16
10. Pov. Bystrica  15  36:61  15
11. Kežmarok  16  53:66  13
12. Pohronie  16  29:85    4

Zo zápasu Skalica – Kežmarok.                 Foto: Pavol Humeník

Hokejbalisti úspešne 
do jari nevykročili

Prehra v prvom 
zápase play-off

Zo zápasu Jokerit – Kežmarok.                 Foto: Pavol Humeník

Juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga junioriek.
Kežmarok – Zvolen 3:1 

(24, -22, 16, 20), 3:0 (22, 11, 12). 
Lipt. Hrádok – Kežmarok 3:0 
(13, 20, 14), 3:0 (14, 13, 17).
1. Pov. Bystrica  28  83:11  82
2. L. Hrádok  28  79:15  75
3. Spiš. N. Ves  26  56:37  49
4. Hnúšťa  26  51:41  42
5. Kežmarok  26  45:54  37
6. Žiar n/H  26  40:60  28
7. B. Bystrica  28  27:73  18
8. Žilina  26  26:65  17
9. Zvolen  26  18:69  12

Volejbal Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala Oblastné majstrovstvá 
v súťaži volejbalových kade-
tiek.

ŠA Košice – KV MŠK Ok-
tan Kežmarok 0:3 (-6, -12, -9), 
0:3 (-13, -10, -10). Kežmarok – 
Michalovce 3:0 (11, 6, 10), 3:0 
(12, 10, 13)
1. Snina  20  55:11  54
2. TU Košice  20  54:15  50
3. Prešov  20  40:25  36
4. Spiš. N. Ves  20  37:34  33
5. Vranov n/T  20  37:33  31
6. Kežmarok  20  36:33  30
7. ŠA Košice  20    6:65    6
8. Michalovce  20    1:60    0

šport


