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Marián Lukniš, konateľ spoločnosti Institute Europharm.

„Sme radi, že po dlhom čase sa začne výro-
ba. Síce som mal prehľad o situácii, ktorá tu v 
uplynulých rokoch nastala, ale som rád, že sa po-
darilo získať úver na dofinancovanie výstavby,“ 
uviedol primátor Kežmarku Igor Šajtlava, 
ktorý si uvedomuje, že situácia v kežmar-
skom regióne je, čo sa týka nezamestnanos-
ti, nepriaznivá. Práve pre to budú vo firme 
pracovať predovšetkým Kežmarčania.

Ruská farmaceutická spoločnosť však 
nie je jedinou, kto-
rá pôsobí a bude 
pôsobiť v priemy-
selnom parku či v 
jeho blízkosti. 

„Podarilo sa mi do 
Kežmarku dostať spo-
ločnosti ako Treves, 
Aspel, Institute Eu-
ropharm a priestory 
ďalšieho zahraničné-
ho investora sú vo vý-
stavbe. Tá chce s výro-
bou začať čo najskôr,“ 
dodal Šajtlava.

Priemyselný park ožije. Rusi finišujú, ďalšia firma stavia
Ruská spoločnosť Institute Europharm ukázala priestory, v ktorých bude od budúceho 
roka vyrábať farmaceutickú substanciu pre výrobu liečiv vo forme kvapiek a injekcií.

Výroba už začiatkom roka
Spoločnosť plánuje začať výrobu tes-

ne po kolaudácii priestorov, ktorá je na-
plánovaná na január, resp. február 2015. 
V prvej etape plánuje firma zamestnať 
približne 60 zamestnancovi, do piatich 
rokov by sa ich počet mal zvýšiť na 200.

„V roku 2007 sme mali schválené všet-
ky stavebné povolenia, o rok neskôr sme zača-
li stavať. Na našej strane nastali isté finančné 

problémy. Výstavbu sme prerušili. Počas minu-
lého roka sa nám podarilo zabezpečiť dofinan-
covanie výstavby z Medzinárodnej investičnej 
banky z Moskvy. Výsledok môžete vidieť práve 
dnes,“ uviedol konateľ spoločnosti Institu-
te Europharm Marián Lukniš.

Spoločnosť bude vyrábať farmaceu-
ticku substanciu, ktorá sa následne bu-
de pridávať do hotového produktu. Tým 
bude imunomodulátor, teda liečivo na 
posilnenie imunity.

„Lieky sú registrované v Rusku, v Bielo-
rusku či na Ukrajine. Momentálne prebie-
ha registrácia aj v Indii,“ povedal Lukniš a 
dodal, že v pláne je aj výroba samotného 
lieku priamo v Kežmarku. 

Liečivo aj z mlieča jesetera
Bezfarebná tekutina vyrobená z mlie-

ča jesetera Derinat sa používa na omrzli-
ny, popáleniny, jazvy, hemoroidy, zápalo-
vé procesy, nádchu či na liečenie slizníc. 
Taktiež sa injekčne využíva na liečbu vre-
dov, zápalových procesov, či pri zlyhaní 
srdca. Okrem toho zvyšuje toleranciu na 
pracovné zaťaženie, eliminuje pocit chla-
du, zvyšuje intenzitu krvného obehu, 
účinne pôsobí na choroby dýchacích ciest 
či zlepšuje funkciu svalových buniek.

Injekčne podávaný liek Ferrovir zvy-
šuje imunitu organizmu voči rôznym in-
fekciám, brzdí ich opakovanie, znižuje ak-
tivitu vírusov. Používa sa pri kombinova-
nej terapii HIV pozitívnych pacientov či na 
liečenie hepatitídy.            Lorant Paugsch

Kandidáti na primátora 
sa stretnú už v nedeľu

V blížiacich sa komunálnych voľbách 
zabojujú o post primátora mesta Kež-
marok piati kandidáti – Ján Ferenčák, 
Michal Gaborčík, Igor Kredátus, Kata-
rína Petijová a Milan Zubal. Spoločne 
sa predstavia občanom na besede, kto-
rá sa uskutoční 9. novembra o 17.00 hod 
v Mestskom kultúrnom stredisku. Na 
stretnutí budú kandidáti pripravení od-
povedať aj na otázky občanov.
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Quo vadis, kežmarská 
nemocnica? 2

Nemocnica v rokoch 
2011 – 2014

Vážení čitatelia novín Kežmarok, 
po prečítaní si článku o našej nemoc-
nici v minulom čísle, ktorý publiko-
val MUDr. Jaroslav Novotný, som pre-
svedčený, že je potrebné hovoriť aj 
o tom, akým ťažkým a náročným ob-
dobím Nemocnica Dr. Vojtecha Ale-
xandra v Kežmarku n.o. prešla v ro-
koch 2011 – 2014. 

2011 – rok stabilizácie
- pokračovanie nastúpeného trendu 

v stabilizácii personálu, výkonov a naj-
mä hospodárenia,

- darilo sa udržiavať vyrovnaný roz-
počet. Čo však nemocnicu veľmi brz-
dilo, boli dlhy z rokov 2004 – 2009 naj-
mä voči Sociálnej poisťovni. Tento his-
torický dlh (viac než 1 milión Eur) stále 
narastal o úroky z omeškaní aj napriek 
tomu, že bežné platby už nemocnica 
voči Sociálnej poisťovni platila,

- členovia Správnej rady vtedy uro-
bili pre nemocnicu životne dôležité roz-
hodnutie – požiadali Krajský súd v Pre-
šove o  reštrukturalizáciu podľa Zákona 
o konkurze a reštrukturalizácii.

2012 – rok reštrukturalizácie
- zníženie záväzkov nemocnice zo 

zničujúcich 3,5 mil. Eur na 450-tisíc 
Eur, čo bolo   potvrdené všetkými ve-
riteľmi a prešovským krajským súdom,

- išlo o jedinečnú a na Slovensku 
prvú takúto akciu, kedy nezisková or-
ganizácia – mestská nemocnica – preš-
la úspešne týmto procesom,

- týmto krokom sme spustili proces 
záchrany nemocnice a zachovania 270 
pracovných miest,

- reštrukturalizácia zachránila 
nášmu mestu približne 5 mil. Eur – 3 
mil. zníženie záväzkov, 1 mil. ukon-
čenie dotačného obdobia z fondov 

Nová Správna rada Nemocnice Dr. V. Alexan-
dra v Kežmarku n.o. pôsobí od roku 2009.
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Reakcia primátora mesta Kežmarok Igora Šajtlavu  
k odmietnutiu popradskej ponuky z roku 2009:  

„Ponuka znela tak, že akútna zdravotná starostlivosť mala byť v Poprade a v Kežmarku,  
malo ostať iba oddelenie dlhodobo chorých. Práve pre to som spomínanú ponuku zamietol.“

Európskej únie (ak by totiž 
nemocnica zanikla, mesto 
Kežmarok by muselo vrátiť 1 
mil. dotácie na zateplenie bu-
dov) a 1 mil. z minulých ob-
dobí pri rokovaní s veriteľmi 
o znížení záväzkov,

- počas doby reštrukturali-
začného konania neboli ani v 
najmenšom ohrození pacien-
ti, ani zamestnanci, a aj v tom-
to období sme investovali do 
zdravotníckej techniky.

2013 – „normálny stav“
- konečne „normálne“ fun-

govanie nemocnice
- všetky oddelenia bo-

li personálne doplnené, ko-
munikovalo sa s poisťovňami 
o nových výkonoch pre ne-
mocnicu, riešili sa investície 
podľa plánu. Hospodárenie 
bolo mierne ziskové (cca 2,5% 
z výnosov) a zisk použitý na 
neuhradenú stratu z minu-
lých rokov.

2014 – príležitosť pre 
„skokový“ rozvoj

- od začiatku roku 2014 rie-
šila Správna rada obštrukcie 
zo strany zdravotných pois-
ťovní – z oficiálnych zdrojov, 
ale aj z neoficiálnych infor-
mácií bolo jasné, že z kežmar-
skej nemocnice má byť iba ne-
mocnica pre starých a odlože-
ných.V terminológii Minister-
stva zdravotníctva Slovenskej 
republiky – Integrovaná ne-
mocnica s následnou starostli-
vosťou.Jednoducho povedané, 
v Kežmarku by malo ostať iba 
oddelenie dlhodobo chorých,

- Správna rada hľadala rie-
šenia ako zachovať nemocni-
cu so všetkými oddeleniami 
a ubránila sa tlaku štátu a po-
isťovní,

- vstup nového strategic-
kého partnera považovala 
Správna rada za jediné mož-
né riešenie. Zabezpečilo by 
sa tak zvýšenie platu sestier, 
nákup novej zdravotníckej 
techniky a prístrojov (CT) 
a, predovšetkým, aj zachova-
nie všetkých oddelení v kež-
marskej nemocnici pre obča-
nov Kežmarku a celej spádo-
vej oblasti bez investícií mes-
ta z mestského rozpočtu.

PhDr. Igor Kredátus
člen Správnej rady 

Nemocnice  
Dr. Vojtecha  

Alexandra v Kežmarku, n.o.
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očami  
prisťahovalca Dieťa je dar. Preto je také je-

dinečné a neopakovateľné. Za-
slúži si našu pozornosť i lásku, 
ktorá mu prináleží ako najcen-
nejšej ľudskej bytosti. Stane sa 
však aj to, že sa dieťatko narodí 
so zdravotným postihnutím. Ak 
konečná diagnóza znie – na ce-
lý život – človek má pocit, že svet 
sa zastavil. Každá matka postih-
nutého dieťa-
ťa sa v tej chví-
li pýta „prečo 
práve ja“. Ale láska je takou veľ-
kou zbraňou, ktorá nám všetkým 
ukáže a dokáže, že postihnuté 
dieťa v rodine je skutočne veľ-
kým darom. Až po čase zistíme, 
že väčšou láskou nás obdarúva-
jú naše postihnuté deti, ako my 
ich. Naučili nás aké hodnoty sú v 
živote človeka dôležité. Čo patrí 
na prvé a čo na posledné miesto. 
Zmenili nám životné priority od 
základov. Zmenili nielen naše 
rodiny, ale aj široké okolie pria-
teľov a známych. 

Život sa nám postaral o sta-
rosti, nuž mu dovoľme, aby pri-
niesol i radosti, ktoré každému 
dieťaťu patria. Hovorí sa, že spo-
ločnosť je taká silná, ako sa do-
káže postarať o chorých, starých 
či postihnutých ľudí. Sila a lás-
ka sa prejavuje aj v tom, ako do-
kážeme s ľuďmi či už zdravými, 
alebo postihnutými nezištne ko-
munikovať, pomáhať im, brať 
ich ako rovnocenných partne-
rov. Nie je ťažké pomáhať dieťa-
ťu zdravému, krásnemu a talen-
tovanému. Iba sila a láska doká-
že pomáhať aj dieťaťu, ktoré nie 
je veľmi pekné, lebo je poznače-
né chorobou, ktoré nie je talen-
tované, lebo je poznačené svojím 
zdravotným postihom. Sú ale tu, 
žijú medzi nami, tak im dovoľme 
dôstojne svoj život žiť.

Práca s postihnutými ľuďmi je 
veľmi ťažká, ale zároveň krásna. 
Túto prácu môžu robiť len ľudia, 
ktorí skutočne vedia načúvať po-
trebám postihnutých. Pomáhať a 
starať sa o túto skupinu ľudí mô-
žu len ľudia s veľkým srdcom.

O Dennom stacionári v Kež-
marku, ktorý poskytuje sociálne 
služby pre klientov s postihom, 
sa už toho v minulosti veľa pí-
salo a rozprávalo. Dôvodom bo-
lo jeho zrušenie. A tak sme my 
rodičia našich postihnutých detí, 
ktoré navštevovali toto zariade-
nie, museli urobiť všetko preto, 

aby naše postihnuté deti mohli 
dôstojne žiť. Dôstojne žiť, zna-
mená pre nás a naše deti mať 
zariadenie, ktoré vyhovuje ich 
zdravotnému stavu, aby sa tam 
mohli stretávať a slobodne tam 
žiť a tvoriť. 

K tomu, aby sa náš sen stal 
skutočnosťou, nám pomohlo veľ-
mi veľa ľudí, ktorým by sme sa 

chceli poďako-
vať. Ako prvé-
ho sme oslovi-

li bývalého prednostu Obvodné-
ho úradu v Kežmarku Ing. Jána 
Soliara. Ten nás prijal, vypočul 
a okamžite začal jednať s predse-
dom Prešovského samosprávne-
ho kraja. Za pomoc Vám, pán Ing. 
Ján Soliar veľmi pekne ďakujeme. 

S prešovským županom 
MUDr. Petrom Chudíkom sme 
sa stretli aj my. Keď sme mu 
vysvetlili, v akých náhradných 
priestoroch v domove dôchod-
cov žijú naše deti, ihneď prisľú-
bil pomoc. Sľúbil, že v žiadnom 
prípade sa toto zariadenie nemô-
že zrušiť a urobí všetko preto, 
aby sa do pôvodnej budovy klien-
ti vrátili. Sám osobne sa prišiel 
na náhradné priestory pozrieť a 
po tejto návšteve ihneď začal ko-
nať. Aj keď to trvalo dlhšie, ako 
sme si mysleli, všetko sa dalo do 
poriadku. Za Váš ľudský prístup 
Vám, pán predseda, MUDr. Pe-
ter Chudík ďakujeme.

V období, kým sa vybavovali 
potrebné náležitosti okolo staci-
onára, našli sa dobrí ľudia, kto-
rí sa o naše deti postarali. Rodi-
na Kolesárová v tom čase otvori-
la súkromný stacionár a hoci ve-
deli, že po otvorení stacionára v 
pôvodnej budove na sídlisku Se-
ver všetci klienti odídu, prichýli-
li nás a s láskou sa o naše postih-
nuté deti postarali. Za toto nád-
herné gesto touto cestou ďakuje-
me rodine Kolesárovej. 

No a prišiel čas na vysvetle-
nie názvu tohto príspevku. Správ-
nym chlapom na správnom mies-
te sme nazvali prednostu Obvod-
ného úradu v Kežmarku PhDr. Já-
na Ferenčáka. V čase, keď problém 
okolo budovy stacionára bol veľ-
mi chúlostivý, nastúpil na miesto 
prednostu obvodného úradu. Náš-
ho problému sa zhostil tak, ako ke-
by ho bol riešil od začiatku. Vždy, 
keď sme sa za ním zastavili, aby 
sme sa informovali, akým sme-
rom sa uberá vybavovanie budovy 

stacionára, vždy nás milo prijal, 
všetko dôkladne vysvetlil a hlav-
ne vždy ubezpečil, že žiadny prob-
lém nie je taký vážny, aby sa nena-
šlo riešenie. Neúnavne riešil a vy-
bavoval, len aby nás nesklamal a 
splnil to, čo sľúbil. Budova staci-
onára sa koncom roka 2012 dosta-
la do správy VÚC Prešov a v jú-
li 2013 bol stacionár po čiastočnej 
rekonštrukcii slávnostne otvore-
ný. Ten správny chlap bol v ča-
se, keď sme to veľmi potrebova-
li, na správnom mieste. Na správ-
nom mieste bol aj prednedávnom, 
keď nielen Kežmarčania, ale aj ob-
čania ostatných obcí, ktoré patria 
do okresu Kežmarok, skoro prišli o 
nemocnicu. Aj vtedy ten správny 
chlap, ktorým je pán Ján Ferenčák, 
bol na tom správnom mieste a s tý-
mi správnymi ľuďmi, aby nemoc-
nicu v Kežmarku zachránili. 

Vo vedúcich funkciách miest 
a obcí by mali pracovať ľudia, 
ktorým záleží na občanovi. Pred-
stavitelia miest a obcí sú vlast-
ne prvým kontaktom pre obča-
na, pre jeho potreby. Starostovia 
a primátori by mali načúvať po-
trebám občana, mali by pomáhať 
nielen tým, ktorí sú zdraví a sil-
ní, ale hlavne tým najzraniteľ-
nejším, ktorí sa o seba sami neve-
dia a nemôžu postarať. Kto nedo-
káže pomôcť chorým, postihnu-
tým a starým, nemôže zastávať 
žiadnu vedúcu funkciu v obci, 
ani v meste. Kto nedokáže po-
môcť, nechce pomôcť, pozná len 
výhovorky ako sa nedá, a nehľa-
dá možnosti a riešenia ako po-
môcť, ten naozaj nemôže zastá-
vať žiadnu vedúcu funkciu.

Pekným príkladom funkcio-
nára, ktorému záleží na občanovi 
je práve ten správny chlap, kto-
rý je vždy na správnom mieste, 
vždy ochotný vypočuť a mať len 
jediné riešenie a to riešenie, ako 
sa to vyriešiť dá. 

Ďakujeme Vám pán prednos-
ta, ďakujeme za pomoc, za po-
vzbudivé slová, za milé prija-
tie, za chlapský prístup v našej 
„neriešiteľnej situácii“, ktorú ste 
nám pomohli vyriešiť. 

Buďte pán Ferenčák vždy 
takým správnym chlapom na 
správnom mieste, aby ste po-
mohli ešte všetkým tým, ktorí 
Vašu pomoc budú potrebovať.

Rodičia postihnutých 
klientov DSS Ľubica – staci-
onár Kežmarok 

Je to správny chlap, na správnom mieste

Napísali ste nám

Voľby sa blížia... Znie to 
priam zlovestne. Na predvo-
lebnom období je niečo ná-
silné rovnako, ako keď v te-
levízii idú vianočné reklamy 
už od septembra. Boj o vašu 
priazeň. Každý kandidát sa 
snaží vo vašich očiach uká-
zať v čo najlepšom svetle. 
Kde sa ale nachádza tá zlatá 
stredná cesta? Kto pre mesto 
a jeho občanov skutočne nie-
čo robil a kto sa snaží len za-
blysnúť a dostať sa do pove-
domia? 

Keď som pracovala v no-
vinách, ktoré vznikli pár 
mesiacov pred posledný-
mi komunálnymi voľba-
mi, videla som silu politic-
kej reklamy v praxi. Novi-
ny sa tvárili, že sú mestské, 
no vznikli s podporou jednej 
jedinej strany v utajení, aby 
nikto nevycítil ich politický 
vplyv. Každý kandidát mal 
dostať rovnaký priestor, no 
strana, ktorá noviny vydá-
vala, tento priestor značne 
porušovala a pod klamlivé 
články sa snažila podsunúť 
mená novinárov, aby v nich 
spomenutí politici vyzerali 
ako dokonalí adepti na po-
litickú funkciu. Články boli 
kontrolované a prepisované 
mnohokrát na úkor správ-
nych žurnalistických fo-
riem. Po voľbách noviny za-
nikli a stovky ľudí nedosta-
li výplaty. Aj takto vyzerá 
slovenská predvolebná kam-
paň, ktorá vám sľubuje isto-
ty a pritom nezaručí prácu aj 
keby len tým stovkám ľudí, 
čo pracovali v ich novino-
vom plátku. 

Preto je veľmi dôležité, 
aby mal človek kritické mys-
lenie a dokázal odlíšiť infor-
mácie, ktoré sa k nemu do-
stanú. Tie, ktoré príliš dobre 
znejú na to, aby boli celkom 
pravdivé a tie, ktoré sú prav-
divé. Netýka sa to len novín 
či televízie, ale aj predvoleb-
ných letákov, plagátov aj ko-
mentárov od suseda. Niekto 
sa pýši cudzím perím a iné-
ho činy sa chvália samé. Pre-
to voľte správne. Voľby sa 
blížia...        Lucia Vričanová
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Ak mám zhodnotiť svoju 
dvanásťročnú prácu, tak za 
jej vrcholy považujem vysťa-
hovanie neplatičov a nepri-
spôsobivých občanov z Hlav-
ného námestia, výstavbu no-
vých bytov na sídlisku Juh, 
opravu komunikácií v mes-
te, záchranu nemocnice, pod-
poru športu, príchod zahra-
ničných investorov do regió-
nu – Treves, Aspel, Institute 
Europharm a ďalšia belgická 
firma a čiastočné vyriešenie 
sporu Kežmarok – Ľubica. Iš-
lo predovšetkým o vybavenie 
podielových daní za sídlisko 

Kežmarok investoval do bytov, kultúry či komunikácií
Na poste primátora mesta Kežmarok som pôsobil tri volebné 
obdobia. Počas nich som často počúval, že v našom meste sa 
nič neurobilo. Dovolím si tvrdiť, že to nie je pravda.

- obnova starého cintorína 
– dom smútku, hospodársky 
objekt, vstupná brána s bez-
bariérovým vstupom, hlavný 
chodník,

- detské ihriská na uliciach 
Košická, Lanškrounská, Hun-
covská.

Komunikácie, parkoviská, 
chodníky

- rekonštrukcia komuniká-
cie Trhovište s chodníkmi – 
ukončenie,

- rekonštrukcia Štúrovej 
ulice, II. etapa – komuniká-
cia s chodníkmi a s dažďovou 
kanalizáciou,

- revitalizácia centrálnej 
mestskej zóny,

- okružná križovatka na 
ulici J. Kraya – súčinnosť pri 
príprave a realizácii,

- svetelná križovatka Mi-
chalská – Nižná brána – Te-
helňa,

- cyklochodník Kežmarok 
– Zlatná – Strážky,

- obnova krytov komu-
nikácií na uliciach: Garbiar-
ska, Nižná brána, Lanškroun-
ská, Baštová, Kušnierska brá-
na, časť Nábrežnej, Pradiareň 

– spodná časť, Hradská ces-
ta, časť Tatranskej, Pri zastáv-
ke, Kostolné námestie, Fraňa 
Kráľa, Suchá hora,

- obnova chodníkov na uli-
ciach: Pod lesom, Toporce-
rova, časť ulice Michalská, 
Lanškrounská, Petržalská, 
Kuzmányho, Južná, Levočská, 
Bardejovská, Jakuba Kraya, 
Ľubická cesta, Nad traťou, Pod 
traťou, časť ulice Poľná.

- a mnoho ďalších investícií.
Touto cestou by som sa rád 

poďakoval poslancom Mest-
ského zastupiteľstva, ktorí 
spolu so mnou počas uplynu-
lých rokov rozhodovali o osu-
de nášho mesta. Chcem však 
poďakovať aj tým, ktorí vec-
ne a konštruktívne kritizova-
li a upozornili na niektoré si-
tuácie v meste. Tie sme sa ná-
sledne snažili vyriešiť k spo-
kojnosti občanov.

Ďakujem aj všetkým obča-
nom a verím, že sa vo veľkom 
počte zúčastnia blížiacich sa 
volieb a rozhodnú sa správne 
pre dynamický rozvoj mesta. 

Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta 

Kežmarok

Juh, ktoré do roku 2008 neboli 
odvádzané mestu Kežmarok, 
ale obci Ľubica.

Počas posledných štyroch 
rokov sme však v Kežmarku 
investovali do mnohých oblas-
tí. Tu sú tie najvýznamnejšie:

Objekty
- Bytová výstavba – 

Lanškrounská 1, 1A – 18 by-
tových jednotiek, Lanškroun-
ská 1B, 1C – 23 b. j., Košická 11, 
13, Lanškrounská 3 – 27 byto-
vých jednotiek + parkoviská, 
chodníky a príslušná infraš-
truktúra,

- rekonštrukcia kina Iskra,
- rekonštrukcia Mestskej 

športovej haly,
- rekonštrukcia MŠ K. 

Kuzmányho, ZŠ Hradné ná-
mestie – ihrisko, kotolňa, 
strecha, osvetlenie,

- rekonštrukcia centra voľ-
ného času,

- zateplenie časti fasády 
Polikliniky,

- nocľaháreň pre bezdo-
movcov,

Slávnostné mestské zastu-
piteľstvo (MsZ) zvolal primá-
tor Kežmarku Igor Šajtlava 
predovšetkým pri príležitosti 
blížiacich sa osláv 745. výro-
čia udelenia mestských práv.

Počas slávnosti bolo čestné 
občianstvo mesta Kežmarok 
udelené Axelovi Hartmano-
vi, bývalému veľvyslancovi 
Nemecka, ktorý, okrem iné-
ho, prevzal záštitu nad Sviat-
kom kultúry a vzájomnosti v 
Kežmarku a finančne a orga-
nizačne účinne pomáhal pri 
jeho zabezpečovaní. 

Čestné občianstvo si pre-
vzala aj Brunhilda Reitme-
ier – Zwick, predsedníčka 
Karpatskonemeckého spol-
ku v Nemecku. Bola organi-
zátorkou mnohých zbierok na 
opravu dreveného artikulár-
neho kostola a kežmarského 
lýcea a podieľa sa aj na pod-
pore a propagácii Slovenska, 

Kežmarok má nových čestných občanov
Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdali primá-
tor a viceprimátor mesta aj Ceny mesta Kežmarok.

Spiša a Kežmarku v zahrani-
čí. 

Tretím oceneným bol zná-
my kňaz Marián Kuffa, kež-
marský rodák, venujúci sa ľu-
ďom v núdzi.

Ocenení aj športovci či lekári
Cenu mesta získal Vladi-

mír Janček, in memoriam, 

dlhoročnú činnosť v oblas-
ti kultúry, riaditeľka múzea 
v Kežmarku Erika Cintulová, 
lekári Ondrej Rusnák a Mar-
tin Kopaničák za rozvoj zdra-
votníctva v meste.

Za propagáciu folklóru bo-
la Cena mesta udelená aj Ka-
rolovi Purtzovi, zakladajúce-
mu členovi folklórneho sú-
boru Magura, Andrejovi Ja-
novskému, za spracovanie 
hudobnej histórie mesta Kež-
marok či dlhoročnú aktív-
nu spoluprácu v kultúrnej či 
športovej oblasti v meste, Vla-
dimírovi Majerčákovi za re-
prezentáciu mesta a Sloven-
ska v lukostreľbe a primáto-
rovi Nového Targu Marekovi 
Fryźlewiczovi.

Cenu mesta Kežmarok si 
prevzdala aj Alžbeta Dudá-
šová predovšetkým za rozvoj 
knižničného fondu a folklór-
ny súbor Magura za repre-
zentáciu mesta na Slovensku, 
ale aj v zahraničí.

športovec a reprezentant, kto-
rý sa zaslúžil o získanie a zria-
denie športovej haly a prípra-
vu knihy o kežmarskom špor-
te, Mária Jančeková za zostave-
nie a vydanie knihy 500 rokov 
športu kežmarského či Jozef 
Vernarský, in memoriam, je-
den zo zakladateľov slovenské-
ho divadla v Kežmarku.

Ocenenie mesta si prevza-
la aj Gabriela Kantorková, za 
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všeobecných tém, no tentoraz vedenie 
školy pristúpilo k netradičnému kroku, 
a to, že sa projektové vyučovanie týka-
lo bezprostredne mesta Kežmarok. Žia-
ci tried druhého stupňa mali prezento-
vať v scénkach konkrétne výjavy z kníh 
kežmarskej historičky a spisovateľky 
Nory Baráthovej. Pre žiakov deviatich 
tried to bola náročná úloha, no zvládli 
ju na výbornú.

Knihy Nad Kežmarkom vietor ve-
je, Hviezdy nad Tatrami, či Tri vianoč-
né príbehy zrazu ožili. Aj stredoškol-
skí študenti z kežmarských stredných 
škôl, ktorí sa prišli na toto projektové 
vyučovanie pozrieť, ocenili nielen vý-
borné herecké výkony žiakov, ale aj ne-
tradičné scény, ktoré žiaci vytvorili zo 
svojich tried. Všetko malo svoju ori-
ginalitu a neopakovateľnosť. O to bo-
lo toto netradičné vyučovanie zaujíma-
vejšie. 

„Oceňujem najmä nápaditosť a vynalie-
zavosť žiakov, ako sa popasovali s určitými 
postavami a konkrétnymi scénkami,“ pove-
dala dr. Baráthová priamo mladým her-
com po ich vystúpeniach. Je poctená už 
tým, že mohla naživo vidieť svoje posta-
vy zo svojich kníh.

Na tohtoročnom projektovom vyučo-
vaní bolo jednoducho vidieť, že žiakov 

Kežmarská téma žiakov na Grundschule chytila

„Súčasné osobnosti mesta Kežma-
rok“, tak sa volala téma projektového 
vyučovania, ktoré sa konalo 29. októbra 
2014 na Základnej škole – Grundschule, 
Hradné námestie 38 v Kežmarku.

Už niekoľko rokov sa na tejto zá-
kladnej škole organizuje tento zaují-
mavý spôsob vyučovania. Doteraz té-
my projektového vyučovania sa týkali 

kežmarská téma chytila a zvládli ju na-
ozaj výborne. Nasadili tak latku nároč-
nosti veľmi vysoko, takže vedenie ško-
ly, na čele s riaditeľom Miroslavom Beň-
kom, už teraz má čo premýšľať, aby aj o 
rok oslovilo novou a zaujímavou témou 
ďalších žiakov, či vlastne mladých her-
cov...

Pavol Humeník
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8 ½  (filmový klub) - 10.november  (pon-
delok) o 19.00 hod.   

Jeden z najradikálnejších filmov velikána 
filmu FedericaFelliniho prináša príbeh filmo-
vého režiséra GuidaAnselmi s dvorným her-
com Marcellom Mastroiannim v hlavnej úlo-
he.  Guido sa ocitá v profesionálnej a osob-
nej kríze. Z tejto situácie ho, zdá sa, nedoká-
žu vymaniť ani nové filmové projekty, no ani 
krásne ženy.

Hrajú: Marcello Mastroianni, Claudia Car-
dinale. Réžia: Federico Fellini. Francúzsko/Ta-
liansko 1963, dráma, titulky, 138 minút, MP 15, 
vstupné: 3,5/2 €.

ČO SME KOMU UROBILI - 12. novem-
ber (streda) o 19.00 hod.

Na živote je kráse to, že sa v ňom nedá nič 
dopredu naplánovať. Napríklad Verneuilovci 
si boli istí tým, že sa ich štyri nádherné a in-
teligentné dcéry vydajú za výnimočných mu-
žov. A výsledok? Tým je kúzelná francúzska 
komédia Čo sme komu urobili?, ktorou tvor-
covia dokázali vyvolať rovnako nadšené re-
akcie, ako nasledovali po fenomenálnych Ne-
dotknuteľných v roku 2011.

Hrajú: Christian Clavier, Chantal Lauby. Ré-
žia: Philippede Chauveron. Francúzsko 2014, ko-
média, titulky, 97 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

ŽELEZNÉ SRDCE - 13. - 14. november  ( 
štvrtok, piatok ) o 19.00 hod.

Seržant Warddady sa ujíma velenia tanku 
nazývaného Fury, a vydáva sa s päťčlennou 
posádkou na osudnú misiu priamo do svá-
rov nepriateľa. Tvárou v tvár početnej presi-
le a s nedostatočnou zásobou munície je War-
ddady odhodlaný preniknúť až do srdca na-
cistického Nemecka a za každú cenu bojovať 
až dokonca.

Hrajú: Brad Pitt, Shia LaBeouf. Réžia: Da-
vid Ayer. USA 2014, akčný, dráma, titulky, 135 
minút, MP 15, vstupné: 3,5 €.

VČIELKA MAJA - 15. - 16. november  
(sobota, nedeľa) o 17.00 hod.

Včielka Maja je späť, do kín prichádza vy-
novený príbeh o včielke Maji a jej priateľov 
Vilka a Filipa. Nezabudnuteľné dobrodruž-
stvo z detských čias ožíva na plátne kina.

Réžia: Alexs Stadermann. Nemecko, 2014, ani-
movaná rozprávka, 88 minút, MP, vstupné: 3,5 €.

INTESTELLAR - 15. - 16. november (so-
bota, nedeľa) o 19.00 hod.

Náš čas na Zemi sa chýli ku koncu. Tím 
výskumníkov sa odhodlá na najodvážnejšiu 
misiu v histórii ľudstva: vycestuje z našej ga-
laxie a ich cieľom bude zistiť, či má ľudstvo 
budúcnosť medzi hviezdami. Oceňovaný re-
žisér Christopher Nolan prichádza s ďalším 
prelomovým filmom.

Hrajú: Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway. Réžia: Christopher Nolan. USA 2014 
,sci-fi, titulky, 169 minút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

LÁSKA NA VLÁSKU - 17. november 
(pondelok) o 17.00 hod.

Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti 
ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s prin-
ceznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využi-
je náhodné stretnutie s tulákom Tomášom, 
ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci 
si vymenia šaty a dohodnú sa, že si na jeden 
deň vyskúšajú život toho druhého

Hrajú: Celeste Buckingham, Samuel Spišák. 
Réžia: Mariana Čengel-Solčanská. SR 2014, ro-
dinný film, rozprávka, slovenské znenie, 114 mi-
nút, MP 12, vstupné: 3,5 €.

2001: VESMÍRNA ODYSEA (filmový 
klub) - 17.november  (pondelok) o 19.00 hod.

Evolúcia a zmysel existencie ľudstva v nie-
koľkých epochách, počas ktorých je  človek 
konfrontovaný so zlovestným, mlčanlivým 

symbolom mimozemského života. Science-
-fiction film, po ktorom už filmové sci-fi nik-
dy nebolo také ako predtým a súbežne napí-
saný rovnomenný sci-fi román, ktorý defini-
tívne zmenil aj sci-fi literatúru.

Hrajú: Keir Dullea, Gary Lockwood. Réžia: 
Stanley Kubrick. VB 1968, sci-fi, titulky, 141 mi-
nút, MP 12, vstupné: 3,5/2 €.

ROZPRAVKÁR -  19. - 20. november  
(streda, štvrtok) o 19.00 hod.

Autorka knižnej predlohy Barbara Ne-
svadbová patrí dlhodobo medzi najpredáva-
nejšie české spisovateľky. Príbeh muža medzi 
dvomi ženami, príbeh o vášni, túžbe, podvo-
de, klamstve a večnom odpustení. Vzhľadom 
k tomu, že pôvodná kniha Barbary Nesvadbo-
vej pracovala predovšetkým s emotívnou ro-
vinou, pre film bolo nutné nájsť nosný príbeh.

Hrajú: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva 
Herzigová. Réžia: Vladimír Michálek. ČR, 2014, 
dráma, pôvodné znenie, 90 minút, MP 12, vstup-
né: 3,5 €.
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Kam za kultúrou

VýstaVy

13. 11. 2014 (štvrtok) o 8.30 h
Zajtrajšok začína dnes

Rockový koncert  
pre žiakov ZŠ.

v Mestskom kultúrnom 
stredisku

14. 11. 2014 (piatok) o 9.30 h
Nedotknuteľní

Filmové premietanie.
v Mestskom kultúrnom 

stredisku

14. 11. 2014 (piatok) o 18.30 h
XXXIII. ročník Kežmarskej 

hudobnej jesene.
Návraty tónov – koncert 
z diel svetových autorov, 
ktorí zanechali stopy na 

Slovensku
Peter Michalica – husle 

a sprievodné slovo
Viera Bartošová – klavír

v ZUŠ A. Cígera v Kežmarku 

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

Škodoradosť najväčšia ra-
dosť? Kamaráti navždy alebo 
ako blízko je od priateľstva 
k nenávisti? Komédia plná 
humorných situácií ale aj dra-
matických zvratov v skvelom 
hereckom obsadení: Csongor 
Kassai, Martin Mňahončák 
a Gregor Hološka. 

v Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

28. 11. 2014 o 8.30 h 
Výchovný koncert  

pre žiakov ZŠ
v Mestskom kultúrnom 

stredisku Kežmarok

30. 11. 2014 (nedeľa) o 16.00 h
Aladinova lampa

Rozprávková nedeľa
Rozprávka z končín bájne-

ho Orientu podnecuje fantá-
ziu divákov otázkou čo by si 
priali oni pri pošúchaní zá-
zračnej lampy, v ktorej už stá-
ročia prespáva mystický džin. 
V naštudovaní Divadla bez 
opony Banská Bystrica.

v Mestskom kultúrnom 
stredisku Kežmarok

5. 12. 2014 (piatok) o 16.00 h
Mikuláš v Kežmarku

6. 12. 2014 (sobota) o 19.00 h
„Franta a Vojta Nedvědovci“ 

Výstavná sieň BaRÓNKa
Hlavné námestie 46, 

Kežmarok
Dominika Csepejová - Ján 

Juhaniak - Mária Živčáková 
- Michaela Julínyová

ŠTVOR_ako 
Výstava výtvarných prác 

mladých autorov. 
Výstava trvá  

od 5. 11. do 27. 11. 2014.

Výstavná sieň múzea
Dr. alexandra 11, 

Kežmarok
Stavebné premeny hradu
Výstava je sprístupnená do 

20. novembra 2014.

Galéria u anjela
starý trh 53, 
Kežmarok

Robert BIELIK
Výstava je vystavená  
do 13. novembra 2014.

 Ako by ste priblížili 
Kumšt divákom?

Martin Mňahončák: Sta-
čí sa prísť pozrieť. Je to nao-
zaj jedna z najlepších vzťaho-
vých hier a je radosť si to za-
hrať, obzvlášť s takými her-
cami ako sú Csongor Kassai a 
Gregor Hološka. Priateľstvo, 
ako aj všetky dôležité veci na 
svete sú veľmi krehké a musí-
me sa o ne starať, nenechávať 
ich len tak plynúť a o tom je 
táto hra. Je plná humoru, zvra-
tov a aj vyhrotených situácií. 
Kam až sa dá zájsť?

Csongor Kassai: Skoro až 
dokonale zobrazený svet troch 
kamarátov ženskými očami. No 
kde na to tie ženy chodia? 

Kumšt je aj o škodorados-
ti a o priateľstve. Ako vní-
mate tieto súčasti života? 

Martin: Nijako inak ako sú-
časť života. Stretávame sa s tým 
dnes a denne, bohužiaľ. Ale to sa 
zmeniť nedá. Môžeme sa pokúsiť 
zmeniť náš postoj k tomu a nau-
čiť sa s tým žiť. Škodoradosť je 

Kežmarčania zistia, čo je to Kumšt
Po hre Všetko o ženách s čisto ženským obsadením sa už 
18. novembra predstavia Kežmarčanom Martin Mňahončák, 
Csongor Kassai a Gregor Hološka v komédii Kumšt.

 Na čo všetko sa môžu di-
váci tešiť v Kežmarku?

Martin: Samozrejme na veľmi 
pekne predstavenie, výborných her-
cov a zážitok z niečoho, čo je úpl-
ne normálne a neskutočné zároveň. 
Snáď tam uvidia aj seba a pobaví 

PRiPRaVujeme

vraj tá najväčšia radosť. Priateľ-
stvo je dôležité a to skutočné je 
žiaľ aj veľmi zriedkavé. Chráňme 
si ho, ak ho stretneme a možno aj 

s pomocou kamarátov obmedzí-
me škodoradosť. Snáď.

Csongor: Jeden z nich je ten 
dobrý a druhý ten zlý čertík pri 
našom uchu a šepkajú nám doň-
ho, čo by sme mali či nemali ro-
biť. Najlepšie urobíme, keď to ne-
cháme medzi nimi a my pôjdeme 
vlastnou cestou.

ich to. Hodinka a pol nefalšovanej 
srandy a drsnej pravdy zároveň.

Csongor: Že na javisku mož-
no spoznajú seba, kamarátov, su-
sedov, svojich šéfov a môžu sa na 
nich smiať bez toho, že by sa tí 
druhí urazili.

 Čo je pre vás osobne naj-
väčším kumštom v živote?

Martin: Stretnúť sa s blb-
com a odísť z toho bez následkov. 
Mám na mysli oboch. 

Csongor: Žiť s ľuďmi akých 
hrám!               Lorant Paugsch
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Pozvánky na kultúrne podujatia 
môžete posielať na adresy:

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

Pokračovanie jarného 
akustického turné, tentoraz 
pod názvom Keď sme sami 
tour 2, zavítalo aj do Kežmar-
ku, kde skupina odohrala je-
den z deviatich koncertov na 
Slovensku. 

V Kežmarku sa Bratislav-
čania predstavili síce prvý-
krát, ale keďže mali z divá-
kov úprimnú radosť, páči sa 
im v meste a v okolí a neraz 
boli v blízkosti aj na dovolen-
kách, určite nie naposledy.

HeXáci boli v Kežmarku prvýkrát
Posledná októbrová streda patrila v Kežmarku dobrej hud-
be. V mestskom kultúrnom stredisku sa predstavila brati-
slavská skupina HEX.

jeDiNý KONCeRt Na sLOVeNsKu  
v tomto období  vo VysOKýCH tatRÁCH!

Pŕíďte si vychutnať atrak-
tívnu hudobnú udalosť. Ak 
môžete, povedzte to ďalej 
svojim známym a priateľom.

Umelecká agentúra Bell 
Canto Poprad  uvedie 26. no-
vembra  2014 (streda) po prvý-
krát vo Vysokých Tatrách, vý-
nimočný, exkluzívny  koncert 
populárnej  a uznávanej čes-
ko-moravskej hudobnej sku-
piny ČECHOMOR.

Nádherné české, morav-
ské, slovenské a dokonca aj 
goralské ľudové piesne, ktoré

skupina interpretuje v ori-
ginálnom rockovom štýle, 
majú veľké čaro a získava

si publikum nielen v Če-
chách , na Slovensku, ale aj 
po celom svete. 

V minulom roku oslávi-
la kapela svoje 25. výročie. 

Vydala mnoho úspešných CD
platní, získala platinové aj 

multiplatinovú platňu a cenu 
českého Leva za hudbu k fil-
mu Rok ďábla. 

Celovečerný 90 minútový 
koncert sa uskutoční v kon-
gresovej sále Grand hotela 
Bellevue v Hornom Smokov-
ci o19.00hod.

Predstaví sa Vám komplet-
ná veľká  hudobná zostava  so 
skvelým novým programom. 
Po koncerte sa uskutoční au-
togramiáda spolu s predajom 
CD platní tejto úspešnej ka-
pely.

Cena vstupenky: 18 Eur 
– predpredaj , 20 Eur – v deň 
koncertu pri vstupe.

Predpredaj:Tatranská in-
formačná kancelária, Starý 
Smokovec: 052/ 4423440, Tat-
ranská.Lomnica: 052/ 4468119, 
kníhkupectvo ALTER EGO 
- Hlavné nám.3 Kežmarok 
– tel. č. 052/452 4021, kníh-
kupectvo CHRISTIANIA – 
Nám. sv. Egídia 108, Poprad, 
tel. č. - 052/ 7722944, umel. 
agentúra BELL CANTO  - 
0903 966 327 (podá aj

všetky informácie),  www.
ticketportal.sk.

Neváhajte a príďte si vy-
chutnať tento kvalitný kon-
cert do Vysokých Tatier!

Bell Canto
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„Čo by bolo, keby bolo 
všetko naopak“ je začiatok 
pesničky, ktorou sme ráno 23. 
10. 2014 vstúpili do sveta roz-
právok. Spojili sme dva roč-
níkové projekty „Z rozpráv-
ky do rozprávky“ a „ Spolu 
dokážeme viac“, čím sme sa 
zapojili do celoslovenského 
projektu „Medzinárodný deň 
školských knižníc“. 

Vytvorili sme patronát-
ne triedy, čím sme podporili 
spoluprácu, súdržnosť a em-
patiu. Cez spievanie, drama-
tizáciu, IKT prezentácie, sku-
pinové práce, tvorbu plagá-
tov a športové aktivity sme 
chceli deťom priblížiť svet 

rozprávok a kníh. Zároveň 
sme využili metódu CLIL, 
ktorú sme začali realizovať 
tento školský rok. 

Metóda CLIL je zavádza-
nie anglického jazyka do 
všetkých vyučovacích pred-
metov, čím sa deti učia hra-
vou formou a spontánne cu-
dzí jazyk. Cieľom tohto dňa 
bolo podporiť vzťah ku kni-
hám, aby rozprávka pretrvala 
až do dospelosti. Deti aj pani 
učiteľky  sa na tento deň veľ-
mi tešili a veríme, že úsmev 
na tvári im ostane ešte pár 
týždňov.

ZŠ Dr. Daniela Fischera, 
vyučujúce I. a IV. ročníka

Z rozprávky do rozprávky

Žiaci Hotelovej akadémie 
Otta Brucknera v Kežmarku 
pripravili tento rok pre svo-
jich rodičov Európsky deň 
rodičov a školy 16. októbra 
2014 už po trinástykrát. 
Program sa začal v priesto-
roch školy a slávnostne ho 
otvorila maturantka  Micha-
ela Kriššáková. 

Po príhovoroch pani ria-
diteľky PhDr. Dariny Sisko-
vičovej a zástupcov pozva-
ných hostí mali rodičia mož-
nosť vidieť prezentácie o ži-
vote v našej škole, o miestach 
domácej a zahraničnej od-
bornej praxe a o  Národnom 
projekte  rozvoja stredné-
ho odborného  vzdelávania,  
časti duálne vzdelávanie,  
do ktorého sa škola zapoji-
la v rámci pilotného progra-
mu. Spoznali kultúru,  zvy-
ky aj  národnú gastronó-
miu Francúzska, Talianska, 

Grécka a nemecky hovoria-
cich krajín a oboznámili sa 
so strediskami, v ktorých 
žiaci pracovali. 

Po prezentáciách sa kona-
la slávnostná recepcia v bu-
dove praktického vyučova-
nia Alexander. Tu mohli žia-
ci rodičom a hosťom  pred-
viesť schopnosti a zručnosti 
nadobudnuté počas štúdia v 
hotelovej akadémii. Priprave-
né pokrmy boli výsledkom 
práce našich maturantov, ich 
asistentov a  žiakov štvrté-
ho ročníka, ktorí všetko pri-
pravili pod dohľadom svojich 
pedagógov. 

Rodičia  mali možnosť 
ochutnať rôzne špeciality tep-
lej i studenej kuchyne, aj slad-
ké dobroty, ktoré polahodili 
nielen oku, ale zaujali predo-
všetkým svojou jedinečnou 
chuťou. Slávnostne vyzdo-
bené miestnosti a zaujímavý 

Hotelová akadémia si pripomenula európsky deň rodičov a školy
Európsky deň rodičov a školy (EDRŠ) je spoločný projekt 
Európskej asociácie rodičov so sídlom v Bruseli s národný-
mi rodičovskými organizáciami.

program napomáhali k prí-
jemnej atmosfére a prispeli k  
vydarenej akcii.

EDRŠ je príležitosťou 

poďakovať sa rodičom a spo-
lupracujúcim organizáciám 
za podporu školy. 

Ivana Jakubčová, 5.A
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V areáli neďaleko Kávo-
matov sa verejnosti predsta-
vilo viac než 400 kusov vtác-
tva, z toho takmer 300 fareb-
ných ohodnotených kanári-
kov. Na výstave sa zúčastnilo 
23 chovateľov, z ktorých šty-
ria pochádzali z Nového Tar-
gu, partnerského mesta Kež-
marku.

„Okrem klasických kanári-
kov tu máme aj niekoľko krížen-
cov, jeden pár domestikovaných 
vtákov a ukážky exotického vtác-
tva,“ priblížil výstavu jej or-
ganizátor a chovateľ Karol 
Podolinský.

Niektoré vystavované ka-
náriky sa zúčastnili aj celoslo-
venskej výstavy v Trenčian-
skej Turnej Vtáčí svet či olo-
mouckej výstavy Exota.

Kategórií je viacero
Pri veľkom počte kanári-

kov nejde o chov zo záľuby, 
ale o športový chov. Kanári-
ky sú bodované, hodnotené 
a posudzované vyškolenými 

Do Kežmarku opäť prileteli kanáriky
Počas októbrových dní sa v Kežmarku konal už 7. ročník 
Podtatranskej výstavy kanárikov, ktorá prilákala predo-
všetkým deti.

pracovníkmi Slovenské-
ho zväzu chovateľov, kto-
rí každého kanárika posúdia 
a ohodnotia.  

Kanáriky sú známe predo-
všetkým pre svoj spev, ktorý 
je hlavným kritériom v jednej 
z kategórií. „Hodnotenie je po-
dobné ako v hudobnej škole. Aj 
kanáriky majú predpísané čo 
by mali vedieť,“ vysvetlil Po-
dolinský.

„Ďalšou skupinou sú 
farebné kanáriky. V tejto 
kategórii sa neposudzuje 
spev, ale farba či postava. Tre-
ťou skupinou sú kanáriky tvaro-
vé. Krížením nepriaznivých ka-
nárikov sa uchovali niektoré ge-
nerácie, pri ktorých sa posudzu-
je predovšetkým postava a tvar. 
Poslednou skupinou sú krížen-
ci s kanárikmi,“ uzavrel Karol 
Podolinský.

Budúcnosť výstavy je otázna
Organizátora výstavy Ka-

rola Podolinského z jednej 
strany potešila návštevnosť 

výstavy, keď ju navštívilo 
360 detí z kežmarských škôl, 
ale, na druhej strane, výstave 
nevenovali pozornosť 
dospelí, keďže výstavu 
navštívila necelá stovka.

„I napriek širokej  mediali-
zácii uvedeného podujatia si ako 
garant výstavy tento nezáujem v 
našom meste neviem vysvetliť a 
keďže výstava je priamo závis-
lá na návštevnosti a sponzoroch 
tak je otázne či v ďalších rokoch 
sa takéto podujatie bude realizo-
vať,“ dodal Podolinský.     (lp)

profesionálne

Leštenie svetiel
Autolaky - Autokozmetika

Cool Auto Slovakia s.r.o.
Areál bývalých kasární,Nižná brána, Kežmarok

0948 814 701, www.coolauto.sk 

Pre mamičky na 
materskej

Vedenie materského cen-
tra SLIMÁČIK oznamuje ma-
mičkám na materskej dovo-
lenke, že každý utorok a štvr-
tok organizuje spoločné stre-
távanie sa. Tieto stretnutia sú 
v kežmarskom Centre voľné-
ho času od 9.30 do 11.30 ho-
diny.

MCS

OZNam
Popradský klub Sclero-

sis multiplex pri Slovenskom 
zväze Sklerosis multiplex po-
zýva svojich členov a priate-
ľov na výstavu TVORBA A 
ČINNOSŤ ČLENOV KLUBU. 

Tá sa uskutoční 13. novem-
bra 2014 od 10.00 do 15.30 hod. 
a 14. novembra 2014 od 8.00 do 
14.00 hodiny v priestoroch za-
sadačky nemocnice Poprad, 
a.s., 3. poschodie.          PKSM

Mládež na Podtatranskej výstave kanárikov Kežmarok 2014.

Poďakovanie
Touto cestou ďakujem 

všetkým občanom, ktorí ma 
pred štyrmi rokmi podporili, 
všetkým priateľom, kolegom 
a ľuďom, ktorí mi počas „po-
slancovania“ pomohli zrea-
lizovať mnohé veci pre toto 
mesto a jeho obyvateľov. Ďa-
kujem aj tým, s ktorými som 
mala negatívne zážitky, pre-
tože ma každá skúsenosť nie-
čomu naučila a posilnila. 

Vzhľadom k tomu, že v 
súčasnosti bývam 30 km od 
Kežmarku a neviem reagovať 
na určité veci a súvislosti, s 
ktorými som údajne v posled-
ných dňoch spájaná, rozhodla 

som sa svoj poslanecký man-
dát ukončiť k 3.11.2014 a diš-
tancujem sa od akýchkoľvek 
politických aktivít na úrov-
ni mesta. Mestu Kežmarok 
prajem úspešný priebeh vo-
lieb a všetkým kandidátom, 
ktorí mi v uplynulom obdo-
bí pomohli pri realizácií mo-
jich poslaneckých aktivít že-
lám, aby vo voľbách uspeli 
a svoj elán a chuť robiť niečo 
pre mesto realizovali naďa-
lej, z pozície poslancov. Ďa-
kujem za spoluprácu MsÚ a 
mestským organizáciám, ako 
aj kolegom poslancom a čle-
nom Komisie bytovej a sociál-
nych vecí. Všetko dobré želá 
Adriana Saturyová.

Kežmarská informačná agentúra (Kia)
Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok  

052/449 21 35 
info@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk
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PReDaj
Predám palivové drevo, aj dove-

ziem. Tel. 0903 394 080.  P-14/14
Predám rohovú koženú sedaciu 

súpravu v kombinácii s dubovým 
drevom v top stave. Tel. 0948 619 404.

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

Predám zachovalú smaltova-
nú vaňu (160 cm) so smaltovaným 
umývadlom, ktorá je súčasťou vane 
a záchodovú misu (aj zvlášť). Vhod-
né do bytového jadra. Kontakt: 0918/ 
786 241. Cena: 80 €.  S-1/14

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

Predám stánok za symbolickú ce-
nu. 0903 613 779. 

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

KÚPa
Kúpim starožitnosti, sklo, por-

celán, striebro, keramiku, sošky, ob-
razy, hodiny, hracie stroje, šable, 

Drobná inzercia

Redakcia nezodpovedá za 
obsah a jazykovú úpravu 

inzerátov!

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

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

ZamestNaNie
Prijmeme vyučenú čašníčku s 

praxou na TPP do reštaurácie v KK. 
0904 547 667, 052 452 2933.

Ponuka práce - zdravotná sestra 
do detskej ambulancie v KK, čiastoč-
ný úväzok. 0903691188.

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

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

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

Byty, DOmy, POZemKy
Dám do prenájmu dom na ulici 

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

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

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

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

Predáme 2-izbový byt na ulici 
Severná 2, 3. poschodie. Tel.: 0907 
979 147. Volať večer.                L-11/14

Predám rodinný dom, hospodár-
sku budovu, les a lúku v Litmano-
vej. V blízkosti je pútnické miesto s 
peknou prírodou aj lyžiarske vleky. 
Tel:0944 287 670.

Spomienky

www.michal-gaborcik.webnode.sk

autofólie

FOL

Michalská 2142/6 - Kežmarok
areál Slovcar servis

CISTENIE INTERIÉROV, CELOPOLEPY VOZIDIELˇ

Inzerujte v novinách  
KEŽMAROK

Občianska inzercia á 1 € (15 slov)

Firemná inzercia á 1 € (10 slov)

Najlacnejšia inzercia  
v regióne

Dňa 1. 11. 
2014 uplynulo 
15 smutných ro-
kov čo nás na-
vždy opustil 
náš drahý man-
žel, otec, dedko 

Bronislav GARDORI.
Vydal si sa na cestu, kde 

chodí každý sám, len dvere 
spomienok si nechal dokorán.

Len kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať, pokojný 
spánok Ti vrúcne priať a v bo-
lesti na Teba spomínať.

S láskou a úctou spomína 
manželka Mária s deťmi.

SLOVENKA
TLAČ – TABAK – SUVENÍRY

Hlavné námestie 44, Kežmarok
Kontakt: 052/452 44 19



13KežmaroK 21/2014 šPort

Na jarnej schôdzi sme si 
dali za úlohu zorganizovať 
v Kežmarku cyklistické pre-
teky. A tak nás Ľubo Cintu-
la postavil pred hotovú vec, 
zorganizujeme v rámci Vý-
chod Road ligy jedno kolo 
v Kežmarku a trať povedie 
cez Maguru a Osturňu.

Rozdelili sme si úlohy 
a pustili sme sa do organizo-
vania pretekov. Veľa ľudí pri-
ložilo ruku k dielu a aj touto 
cestou by som chcel vyjad-
riť poďakovanie za úspešné 
zvládnutie pretekov.

Najväčšia vďaka patrí 
primátorovi mesta Kežma-
rok Igorovi Šajtlavovi, kto-
rý nám pomohol na každom 
kroku. Hlavne pri zdravot-
nom zabezpečení a sanitky, 

v spolupráci s MUDr. Marti-
nom Magerom riaditeľom ne-
mocnice. Ďalej kpt. Ing. Mila-
novi Slotovi pri spolupráci s  
mestskou políciou.

Poďakovanie patrí aj štát-
nej polícii, plk. JUDr. Joze-
fovi Marhef-
kovi, ktorý 
nám zabezpe-
čil riadenie cestnej premáv-
ky v Kežmarku, Spišskej Be-
lej a Spišskej Starej Vsi.

S ochotou pomôcť sa pri-
pojila riaditeľka kežmarského 
hradu Mgr. Erika Cintulová.

A vďaka patrí aj Ľubošo-
vi Cintulovi a jeho manželke 
a dcére, Zdenovi Vojtičkovi 
a manželke Marike, Maťovi 
Ružbaskému, manželke a je-
ho synovi, Vierke Raffajovej, 

ktorí sa podieľali pri prezen-
tácii a varení gulášu.

Pomocnú ruku nám posky-
tol aj Ondrej Ivan, Anton Víz-
ner a Štefan Sedlák, ďalej Ján 
Rusnáčik pri ozvučení a veľ-
kú pomoc nám poskytla Beá-

ta Oravcová, 
ktorá svojim 
profesionál-

nym moderovaním povznies-
la preteky na vyššiu úroveň.

Veľa práce pri technickom 
zabezpečení vykonal Vla-
dimír Lukáč, ktorý sa sta-
ral o ozvučenie sprievodné-
ho vozidla a časomieru. Ďalej 
sa chcem poďakovať Jánovi 
Kavašovi, ktorý bol hlavným 
rozhodcom pretekov, nakoľ-
ko vlastní rozhodcovskú li-
cenciu.

Poďakovanie od cyklistov Musím podotknúť, že 
nadšenie primátora Šajtlavu 
usporiadať cyklistické prete-
ky v Kežmarku nadchla tak, 
že si obliekol cyklistický dres 
kežmarského cyklistického 
klubu a vyprevadil stodvad-
saťčlenný cyklistický peletón 
za mesto, kde bol ostrý štart.

Ak by som mal zhodnotiť 
tieto preteky, tak uvediem iba 
ohlasy samotných účastní-
kov, ktorí hovorili, že absolvo-
vali najlepšie preteky v rámci 
kôl Východ Road ligy, s veľ-
mi peknou trasou pod Belian-
skymi Tatrami. Ak porovná-
me účasť štartujúcich, tak na 
našich pretekoch sa zúčast-
nilo najviac účastníkov, čo je 
taktiež jedno z kritérií úspeš-
ného športového podujatia.

Jozef Potok, predseda CK 
MŠK Kežmarok

Napísali ste nám

u19
MHbK Worms Kežmarok 

– Nitra 1:3 (Duchnitzký).
1. Pruské  6  41:11  15
2. Nitra  6  36:6  15
3. Spišská Belá  5  26:9  14
4. Martin  7  20:34    7
5. Worms KK  4  17:12    6
6. Ružinov  5  14:15    6
7. Pov. Bystrica  7 21:53    3
8. Zvolen  6    7:42    3

u14
Na turnaji v Bratislave 

odohralo družstvo MŠK Kež-
marok dva zápasy. V prvom 
rozstrieľali domáci Ružinov 
14:0, no v druhom, v boji o 
prvé miesto v tabuľke, pod-
ľahli Gajarom 1:3. 

Družstvo Worms Kežma-
rok neodohral svoj domá-
ci turnaj v Kežmarku, ale v 
Spišskej Belej, aj keď poslan-
ci Mestského zastupiteľstva v 
Kežmarku i vedenie základ-
nej školy urobili všetko pre to, 
aby sa turnaj odohral v Kež-
marku. Z troch zápasov druž-
stvo Wormsu vyhralo jeden.

Ružinov Bratislava – 
MŠK Kežmarok 0:14 (Daniel-
čák 4, Dlugoš 3, Šulík, Harbut 
po 2, Dzivjak, J. Lukáč, Ritter), 
Gajary – MŠK Kežmarok 3:1 
(Baláži) - hralo sa v Bratislave.

MHbK CVČ Worms Kež-
marok – Žilina 1:4 (J. Kuba-
la), Worms Kežmarok – Prus-
ké 0:7, Worms Kežmarok 

Hokejbal – Martin 4:2 (Tyrpák 2, Zum-
mer, Kredatus). 
1. Gajary  6  41:11  10
2. MŠK Kežmarok  5  49:7    8
3. Žilina 5  28:10    8
4. Pruské  5  25:5    7
5. Martin  6  19:16    5
6. Worms KK  5  20:16    4
7. Spišská Belá  5  14:16    4
8. Ružinov  6    4:59    1
9. Spiš. Vlachy  5   3:63    1 

KHbL
Úvodnými zá-

pasmi začala Kež-
marská MARCO 

POLLO hokejbalová liga.
The Red Rats Kežmarok B – 

Fighters Spišská Belá 4:7 (Dža-
don 3, Mazurek D. – T. Siska 3, 
M. Siska, Ištocy 2), South Park 
Kežmarok – The Red Rats 
Kežmarok A 5:0 kont., Hell 
KK - MšK Spišská Belá 3:10 
(Korec, Kopkáš, Ugray - Kiska 
4, Miklas 3, Reľovký 2, Krigov-
ský), Hell KK – The Red Rats 
Kežmarok A  1:16 (Ugray – Kle-
in, Oravec 3, Pisarčík, Knapik, 
D. Glevaňák, Mikša, R. Dejneka 
2), Fighters – South Park Kež-
marok 3:4 (T. Siska, Hotáry, Či-
kovský – L. Zwick, M. Kovalčík, 
Majer, Šupala), Hell KK – Figh-
ters Spiš. Belá 9:12 (Špáta, Kop-
káš 3, Lux, Kosár, Korec – M Sis-
ka 5, T. Siska 4, Hohol 2, Ištócy).
1. South Park KK  2    9:3  6
2. Fighters Spiš. Belá  3  22:17  6
3. MŠK Spiš. Belá  1  10:3  3
4. Rats A KK  2  16:6  2
5. Rats B KK  1    4:7  0
6. Hell KK  3  13:38  0

Ako majster Slovenska, zo 
sezóny 2013/2014, sa mladí 
hokejbalisti MŠK Kežmarok 
do 14 rokov zúčastnili me-
dzinárodného hokejbalové-
ho podujatia Česko-Sloven-
ský Superpohár 2014. Poduja-
tie sa uskutočnilo v Kladne, u 
českého seniorského majstra.

Boli to zápasy medzi maj-
strami, resp. vicemajstra-
mi oboch republík v jednot-
livých kategóriách. Kežma-
rok, ako majster Slovenska do 
14 rokov sa stretol s vicemaj-
strom  Českej republiky do 

15 rokov (majster sa odhlá-
sil). Po vyrovnanom priebehu 
podľahli naši hokejbalisti sú-
perovi z Hostivařu Praha 3:6, 
no nastrelili trikrát konštruk-
ciu brány súpera.

HBC Hostivař Praha U15 – 
MŠK Kežmarok U14 6:3 (2:1, 
2:1, 2:1)

Góly za Kežmarok: J. Figu-
ra, D. Šeliga, B. Česánek (J. Fi-
gura)

Najužitočnejší hráč Kež-
marku: Juraj Figura (MŠK 
Kežmarok).

Pavol Humeník

Kežmarčania hrali v Kladne

V sobotu 18. 10. 2014 sa v 
Liptovskom Mikuláši uskutoč-
nil 1. turnaj seriálu Talent (6. 
ročník), ktorého výsledky sa 
započítavajú do GPX mládeže.

Turnaja sa zúčastnilo 48 
detí. Kežmarský šachový od-
diel reprezentovali Jakub Fe-
renčák, Michal Choma, Dávid 
Šebest a Natália Ferenčáková.

S prehľadom zvíťazil Ja-
kub Ferenčák (kategória 
CH14) ziskom 6,5 boda zo 

siedmich partií. Nadviazal 
tak na vydarený záver minu-
lého ročníka Talent. 

Slušný turnaj odohrali aj 
Michal Choma (4b., 17. Miesto 
celkovo, 7. miesto vo svojej 
kategórii CH11) a Dávid Še-
best (4b a celkové 20. miesto, 
kategória CH14). Natália Fe-
renčáková ziskom 3 bodov 
obsadila celkové 37. miesto a 
3. miesto vo svojej kategórii 
D08.                                      EH

Úspech v Liptovskom mikuláši

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.
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Volejbal

Stolný tenis

Dňa 25. októbra 2014 sa v 
Poprade konal už 24. ročník 
popradského pohára mládeže 
v karate. Súťaže sa zúčastnilo 
25 klubov, a to nielen zo Slo-
venska, ale aj Česka. Celkovo 
štartovalo 295 pretekárov. 

Medzi nimi sa nestrati-
li ani karatisti z Kežmarku, 
ktorí vybojovali dve medai-
ly. Striebornú medailu v ka-
tegórii kumite ml. dorasten-
ci -55kg získal Samuel Mati, 
po prehre vo finále s preteká-
rom z Kolárova. O druhú me-
dailu pre kežmarské karate 
sa postaral Alexander Hoff-
mann v kategórii kumite ka-
deti -63kg, kde vybojoval 

Popradský pohár aj za účasti 
kežmarských karatistov

bronz. Za povšimnutie stojí 
aj výkon jeho mladšieho bra-
ta Kamila Hoffmanna, ktorý 

ii. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala druhá liga v stolnom te-
nise.

MKST Veľké Kapušany 
B – MŠK Fortuna Kežmarok 
5:9 (Mryglot 3,5, Harabin 2,5, 
Ištok 2, Vojtička 1).

ŠKST Sokol Vojčice A – 
MŠK Fortuna Kežmarok A 
7:7 (Mryglot 3,5, Harabin 2,5, 
Ištok 1).
1. Stadex Košice  4  44:12  16
2. Levoča A  4  43:13  16
3. Mokrance A  4  37:19  14
4. MŠK Kežmarok  4  33:23  14
5. Lokomotíva KE  3  38:4  12
6. Humenné A  3  30:12  10
7. Valaliky A  3  24:18    9
8. Šar. Michaľany A  4  22:34    8
9. Humenné B  3  15:27    6
10. Vojčice A  4  22:34    5
11. V. Kapušany B  4  15:41    5
12. Michalovce A  4  17:39    4
13. Prešov A  4  15:41    4
14. Vranov v/T B  4    9:47    4

iii. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala III. liga mužov, skupina 
Západ v stolnom tenise.

4. kolo: TJ Severka Kež-
marok A – TJ STO Sloven-
ská Ves A 5:13 (Mikša 2,5, 
Vnenčák 1,5, Vojtičko 1).
1. Spiš. Vlachy  4  51:21  16
2. Slov. Ves  4  51:21  16
3. St. Ľubovňa B  4  37:35  13
4. Spiš. Štvrtok  4  44:28  11
5. Levoča B  4  37:35  11
6. Margecany B  4  36:36  10
7. Spiš. N. Ves  4  35:37  10
8. Spiš. Štiavnik  4  31:41  10
9. Rožňava C  4  32:40    8
10. Poprad  4  28:44    5
11. Jablonov n/T  4  27:45    4
12. Severka KK  4  23:49    4

iV. liga
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala IV. liga mužov, skupina 
Podtatranská v stolnom teni-
se.

4. kolo: TJ Spišský Štiav-
nik B – TJ Severka Kežma-
rok B 12:6 (Pojedinec, Kvas-
ňák 2,5, Podolský 1), MŠK 
Fortuna Kežmarok B – TJ Po-
žiarnik Rakúsy A 15:3 (Ko-
valčík, Šikula 4,5, Milan 3,5, 
Harabin 2,5).

Humeník

juniorky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
junioriek.

Hnúšťa – Kežmarok 1:3 
(21, -21, -13, -13), 3:2 (21, -18, 23, 
-7, 11).
1. Spiš. N. Ves  6  15:4  15
2. Brusno  6  15:6  13
3. Zvolen  4  12:4  11
4. Kežmarok  6  11:12  10
5. L. Hrádok  4  10:5   8
6. Stropkov  4    8:6    6
7. Hnúšťa  6    7:16    4
8. Žilina  6    7:16    4
9. Žiar n/H  6    2:18    1

Kadetky
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala prvá liga volejbalových 
kadetiek.

Snina – Kežmarok 3:0 (4, 
9, 6), 3:0 (10, 14, 7).                 (ph)
1. Snina  8  24:0  24
2. Vranov n/T 8  22:5  20
3. Spiš. N. Ves  6  18:0  18
4. TU Košice  6  17:4  16
5. Poprad  6  11:12    9
6. Prešov  8  6:18    6
7. ŠA Košice  8  5:23    3
8. Michalovce  8  1:24    0
9. Kežmarok  6  0:18    0

V úvodnom dvojkole odo-
hrali kežmarskí šachisti ne-
šťastné stretnutia. Na do-
mácich šachovniciach pod-
ľahli v obidvoch zápasoch 
najtesnejším rozdielom a bo-
dové zisky im tak prešli me-
dzi prstami.

MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok – Liptovská ša-
chová škola B 3,5:4,5 (Štočko-
vá 1, Tauber 0, Andráš 1, Ko-
nák 0,5, Hoták 0, M. Hagara 1, 
Endresz 0, Lukáč 0).

MŠK CORA GEO KdV 
Kežmarok – ŠK junior CVČ 
Banská Bystrica 3,5:4,5 (Štoč-
ková 0, Tauber 0,5, Andráš 1, 
Konák 1, M. Hagara 1, En-
dresz 0, Lukáč 0, Grich 0).
1. Michalovce  2  12,0  6
2. B. Bystrica  2  11,0  6

3. Humenné  2  10,5  6
4. Sabinov  2    9,0  6
5. Liptov  2    9,0  6
6. Žilina  2    9,0  3
7. Bardejov  2   7,5  3
8. Kežmarok  2    7,0  0
9. Dolný Kubín  2    6,5  0
10. TU Košice  2    5,0  0
11. Margecany  2    5,0  0
12. Jelšava  2    4,5  0

iii. liga
V tretej lige zaznamena-

li v úvodnom kole kežmarskí 
šachisti víťazstvo, keď tesne 
zdolali súpera z Levoče.

KdV Kežmarok B – Štart 
Levoča 4,5:3,5 (Andráš 1, Lu-
káč 0,5, Grich 0, Budzák 0,5, E. 
Hagara, st.0,5, Veštúr 1, Šilon 
1, Gáborčík 0).

(ph)

Nešťastné prehry šachistov

Po dvoch zápasoch v Bra-
tislave cestovali kežmarskí 
hokejbalisti opäť von. Ten-
toraz pod Duklu, na výcho-
doslovenské derby, do Svid-
níka. I keď hra bola vyrov-
naná, strelecká produktivi-
ta bola na strane domácich, 
ktorí rozhodli o víťazovi už 
po dvoch tretinách. Najbliž-
šie nás čaká dvojkolo, v kto-
rom sa stretnú kežmarskí ho-
kejbalisti s nováčikom a maj-
strom.

HBK Svidník – MŠK Mi-
misolar Kežmarok 7:2 (2:0, 

5:1, 0:1). Góly: Vook 2, Sála, Sa-
bol, L. Svitana, Štefan, Rasch-
mann – Oravec 2. 

Pavol Humeník
1. Nitra    8  37:16  21
2. LG BA  10  39:26  21
3. Vrútky  10  35:24  20
4. Skalica    9  38:28  19
5. Jokerit BA  10  38:34  18
6. Pruské    9  19:16  16
7. Svidník  10  34:33  13
8. Martin  10  28:37  12
9. Kežmarok    9  26:35  10
10. Ružinov BA  10  31:46    9
11. Nové Zámky    8  15:26    6
12. Pov. Bystrica    9  14:33    3

Prehrali sme aj pod Duklou

vo svojej kategórii prehral v 
semifinále a následne aj v bo-
ji o tretie miesto len o jediný 
bod a skončil celkovo na pia-
tom mieste.

J. Božoň
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Futbal

Kam za športom
šport súťaž kategória miesto termín podujatie, zápas

Basketbal

1. liga muži MŠH Vlada Jančeka 8. 11., 20.00 h Kežmarok – Žilina

kvlaifikácia o ligu st. žiakov st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 9. 11., od 10.00 h Kežmarok – Svit

play-off o ligu st. žiakov st. žiaci MŠH Vlada Jančeka 15. 11., od 11.00 h Kežmarok – Košice

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 15. 11., 16.30 h Kežmarok – Lipt. Mikuláš

DL juniori SR juniori MŠH Vlada Jančeka 16. 11., 10.00 h Kežmarok – Svit

Futbal
V. liga, sk. Podtatranská muži futbalový štadión 9. 11., 13.30 h Kežmarok – Sp. Belá

III. liga dorast futbalový štadión 8. 11., 14.00 h Kežmarok – Margecany

Hokejbal

extraliga U19 hokejbalový štadión 8. 11., 11.00 h Kežmarok – Zvolen

extraliga seniori hokejbalový štadión 8. 11., 13.00 h Kežmarok – Nové Zámky

extraliga seniori hokejbalový štadión 9. 11., 11.00 h Kežmarok – Nitra

Stolný tenis

III. liga seniori ZŠ Nižná brána 16. 11., 10.00 h Severka KK A – Levoča B

IV. liga seniori ZŠ sv. Kríža 9. 11., 10.00 h Fortuna KK B – Sp. Bystré A

IV. liga seniori ZŠ Nižná brána 16. 11., 10.00 h Severka KK B – Levoča C

Volejbal
extraliga ženy MŠH Vlada Jančeka 8. 11., od 17.00 h Kežmarok – Senica

1. liga juniorky MŠH Vlada Jančeka 8. 11., od 11.00 h Kežmarok – Žiar n/H

Ďalšími zápasmi pokračo-
vala V. futbalová liga, skupi-
na Sever. Kežmarčania získali 
do tabuľky druhy bod po re-
míze s Toporcom.

12. kolo: OFK Kravany – 1. 
MFK Kežmarok 9:0 (3:0).

13. kolo: 1. MFK Kežmarok 
– TJ Toporec 0:0.
1. Gelnica  13  34:20  26
2. Poprad B  12  26:9  25
3. Smižany  13  28:17  25
4. Spišská Belá  13  29:15  23
5. Hrabušice  12  34:19  22
6. Kravany  13  26:11  21
7. Spišské Bystré  13  17:21  20
8. Nálepkovo  13  21:17  19
9. Helcmanovce  13  12:18  18
10. Levoča  13  29:28  14
11. Teplička  13  16:23  14
12. Prakovce  13  11:25  10
13. Toporec  13  14:31  10
14. Kežmarok  13    4:47    2

Dorast
Ďalšími zápasmi pokračo-

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

Výsledky: TJ Slovan Smi-
žany – 1. MFK Kežmarok 2:1 
(Vyletel), Kežmarok – Spiš-
ské Vlachy 0:2, FAM Poprad – 
Kežmarok 1:1 (Glodžák), Kež-
marok – Svit 0:5.                (ph)

Po domácej prehre s obhaj-
com trofeje, keď opustilo kež-
marské volejbalistky šťastie 
v závere tretieho setu, cesto-
vali naše extraligistky na ho-
rúcu pôdu ďalšieho favori-
ta. Na palubovke Paneurópy, 
po dvoch prehraných setoch, 
prišlo nečakané prekvape-
nie a kežmarské volejbalist-
ky dokázali stav vyrovnať. O 
víťazovi stretnutia sa tak roz-
hodovalo až v piatom sete. V 

ňom mali viac síl domáce vo-
lejbalistky a dotiahli vyrov-
naný zápas do víťazstva.

6. kolo: KV MŠK OK-
TAN Kežmarok – BVK Bra-
tislava 0:3 (-20, -15, -28). Naj-
viac bodujúce hráčky: Zátro-
chová 12, Kredátusová 11, Ja-
kušová 8.

7. kolo: VŠK Paneurópa 
Bratislava – KV MŠK OK-
TANKežmarok 3:2 (19, 22, 
-22, -23, 11). Najviac bodujúce 

hráčky: Jakušová 20, Labudo-
vá 17, Zátrochová 10.

Humeník
1. Spiš. N. Ves  8  23:6  22
2. Slávia BA  7  21:2  20
3. Paneurópa  7  16:12  13
4. UKF Nitra  8  15:12  13
5. BVK Bratislava  6  14:8  12
6. Pezinok  7  12:11  12
7. COP Nitra  8  13:18    9
8. Kežmarok  7    6:18    4
9. Senica  7    5:18    2
10. Prešov  7    1:21    0

V Bratislave sa hralo až päť setov

muži vyhrali v Prešove, starší žiaci v Rožňave
Počas uplynulých dvoch víkendov pokračovali majstrov-

ské basketbalové súťaže. Muži odohrali duel  v Prešove, 
juniori v oslabenej zostave odohrali duely proti Spišskej 
Novej Vsi a Žiline. Straší žiaci cestovali do Rožňavy.

V prvoligovom dueli mu-
žov medzi Prešovom a Kež-
markom sa v drese hostí z 
Kežmarku predstavila no-
vá akvizícia s extraligový-
mi skúsenosťami Eduard 
Znanec, ktorý vyplnil pod-
košový priestor. Kežmarča-
nia nezačali v Prešove naj-
lepšie, prvé dve štvrtiny mal 
navrch domáci tím Prešova. 
Duel sa zlomil v poslednej 
štvrtine, keď kežmarskí bas-
ketbalisti zlepšili obranu a 

koncentrovaným výkonom v 
útoku duel otočili.

Výsledok: PU Akademik 
Prešov – BK MŠK Kežmarok 
74:79 (40:32). Najviac bodov 
Kežmarku dali Lenárt 31 a 
Znanec 18.

Juniori privítali v domá-
com prostredí favoritov na 
postup do nadstavbovej čas-
ti – Spišskú Novú Ves a Žili-
nu. Celok domácich poriad-
ne preosiala maródka, takže 
v dueloch ťahali jednoznačne 

za kratší koniec. 
Výsledky: Kežmarok – 

Spišská Nová Ves 46:120, Kež-
marok – Žilina 36:165.

Starší žiaci bojovali v Rož-
ňave o možnosť zahrať si 
play-off o postup do celoslo-
venskej súťaže starších žia-
kov. Po prehre v prvom dueli 
o 7 bodov sa v druhom zlep-
šili a vyhrali ho o 10 bodov. 
V celkovom súčte majú Kež-
marčania plusové skóre, kto-
ré ich posúva do play-off.

Výsledky: BK ŠPD Rožňa-
va – BK MŠK Kežmarok 65:58 
(16:13, 16:14, 19:11, 14:20) a 
68:78 (14:18, 12:23, 19:22, 23:15).
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Kežmarský maratónec An-
ton Vojtičko (65) sa istými 
krokmi blíži ku prvej stovke 
zabehnutých maratónov. Prvý 
košický absolvoval už v roku 
1984, k nemu pridal ďalších 
94. Z toho až 35 v zahraničí.

„Najmasovejší maratón bol 
v New Yorku, najťažší bol v Zer-
matte vo švajčiarskych Alpách 
a asi najkrajší bol v tomto roku 
za polárnym kruhom v Trom-
sö. Začínali sme o polnoci, počas 
stáleho svetla, keďže tam je vid-
no aj v noci. To som ešte neza-
žil,“ spomína si na svoje naj-
krajšie zážitky Vojtičko.

Napriek blížiacej sa stov-
ke sa Kežmarčan nevyhol ani 
problémom. „Nedávno mi je-
den maratón nevyšiel. Musel 
som ho vzdať na 40. kilometri. 
Asi som zabudol na pokoru, kto-
rá je veľmi dôležitá.“ spomína 
Vojtičko.

Nielen bežcom sa stáva, 

že v istom momentne cítia, 
že sa už nemôžu pohnúť ďa-
lej. Každý má na prekona-
nie krízy svoj vlastný recept, 
Vojtičko sa spolieha na psy-
chiku. „Maratón je o psychi-
ke. A ja si stále pripomeniem, že 
na to mám, že som trénoval. Ke-
by som to robil bez tréningu, tak 
zlyhám,“ povedal.

„Pre mňa, ako bývalého špor-
tovca, je čosi úžasné, až neuveri-
teľné, mať v akomkoľvek veku ta-
kú výdrž a chuť športovať,“ oce-
nil športové úspechy a vytr-
valosť maratónca kežmarský 
primátor Igor Šajtlava.

Filip Kormoš, tréner atle-
tického oddielu MŠK Kežma-
rok, si myslí, že Vojtičkov cieľ 
je skromný vzhľadom na jeho 
kvality. „Páči sa mi jeho prie-
bojnosť a odporúčal by som mu, 
aby si ten cieľ zvýšil. Poznám ho 
a viem, že má na viac,“ dodal 
kežmarský tréner.

maratónec Vojtičko ešte nemá dosť, beháva už 30 rokov
Prvý maratón zabehol v Košiciach a odvtedy zabehol takmer 
100-tisíc kilometrov. To mu však nestačí. Najprv chce úspeš-
ne zavŕšiť prvú stovku, ďalší cieľ si dá až potom.

Rokovanie viedol prezi-
dent MŠK Igor Kredátus, kto-
rý zhodnotil nielen obdo-
bie od posledného hodnotia-
ceho zhromaždenia, ale i ob-
dobie od samotného vzniku 
najväčšej športovej organizá-
cie na území mesta. Pre čle-
nov Výkonného výboru MŠK 
mal i novú informáciu, a to, 
že od 1. januára 2015 sa rodi-
na MŠK rozšíri o ďalší športo-
vý klub. Ide o thajský box, ta-
kže pod značkou MŠK už bu-
de 16 športových klubov.

Na rokovaní vystúpil i 
čestný prezident MŠK Igor 
Šajtlava, ktorý pripomenul, 
že ako primátor mesta sa čle-
nom prihovára poslednýkrát. 
Potom vo svojom príhovore 

k delegátom upriamil pozor-
nosť najmä na to, že: „Na svo-
jich pracovných cestách sa 
často stretávam s veľmi po-
zitivnými ohlasmi na kež-
marské know-how, čo sa tý-
ka zastrešenia športu v mes-
te. A iné mestá si berú príklad 
od nás ako financovať šport v 
meste.“

Na tieto slová nadviazal i 
predseda Výkonného výbo-
ru MŠK Ľuboslav Kovalský, 
ktorý so svojimi športovými 
skúsenosťami tieto primáto-
rove slová iba potvrdil. 

Následne zástupcovia kaž-
dého športu predniesli hod-
notiace správy svojho klubu, 
aby každý člen Výkonného 
výboru MŠK mal prehľad čo 

Sme jedna rodina
V pondelok 3. novembra 2014 sa uskutočnilo na pôde Mest-
skej športovej haly Vlada Jančeka hodnotiace Valné zhro-
maždenie Mestského športového klubu. Zúčastnilo sa ho 
štrnásť z 15-tich zástupcov športových oddielov a členovia 
Správnej rady MŠK.

a ako sa robí v kuchyni iné-
ho športu. 

Na záver doplnil predseda 
MŠK Igor Kredátus, že nebyť 
vzniku MŠK, tak by niekto-
ré športy neboli také úspešné 
ako sú v dnešnej dobe. No tie 
sa mestu oplácajú dobrými 
výsledkami a mesto i MŠK sú 
na ne patrične hrdé, že hra-
jú pod značkou MŠK. Jedno-
ducho sú to spojené nádoby, 

že jeden potrebuje druhého. 
A o tom je aj MŠK, že špor-
ty sa navzájom ťahajú vpred, 
pomáhajú si navzájom a aj na 
tomto rokovaní sa rozdebato-
vali ďalšie spoločné projek-
ty celej rodiny MŠK, bez roz-
dielu k príslušnosti k nejaké-
mu športu. Na rokovaní bolo 
jasne vidieť, že MŠK je jedna 
veľká a fungujúca rodina.

Pavol Humeník

Delegátom hodnotiaceho valného zhromaždenia MŠK sa prihovo-
ril aj čestný prezident Igor Šajtlava.             Foto: Pavol Humeník


