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Nová Kia Stonic už od 14 190 €.

Vymeňte každodennú rutinu za nevšedné dobrodružstvá s novou Kia Stonic. Výrazný 
a na prvý pohľad unikátny dizajn s prispôsobiteľnou dvojtónovou farbou karosérie 
zvýrazní vašu individualitu. Dynamický motor 1.0 Turbo GDi spolu so svižným 
riadením je tým správnym pohonom pre vaše nové nápady a dobrodružného ducha. 
Inovatívne technologické funkcie vám definitívne dávajú istotu, že sa začína nová 
vzrušujúca kapitola vášho života. Nová Kia Stonic - pre tých, ktorí jednoducho 
potrebujú od života viac.

Pre tých, ktorým je deň 
príliš krátky. 

www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. 
Kombinovaná spotreba paliva 4,2-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-125 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.Obrázok je ilustračný. 

13 290 .

Motor-Car Poprad, spol. s r. o., Partiz`nska 3800, Poprad
tel. (. 052/789 56 01 | kia@motor-car-poprad.sk | www.motor-car-poprad.sk

Bli |ie inform`cie o ponuke sa dozviete u ka dhho autorizovanhho predajcu Kia.
Kombinovan` spotreba paliva 4,2-5,5 l/100 km, emisie CO2: 109-125 g/km. * Z`ruka 7 rokov/150 000 km.Obr`zok je ilustra(n|.

V roku 2018
vám želáme

zdravie, šťastie, 
veľa osobných 
a pracovných 

úspechov.

Redakcia
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Hneď v  úvode navrhol Jozef Matia pridať 
body venované správe o činnosti komisie pre 
smerovanie nemocnice a  voľbu člena správ-
nej rady nemocnice. Poslanci ich zaradenie do 
programu schválili a potom vzali na vedomie 
správu o  plnení uznesení a  čiastkovú správu 
hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách. 
Nasledovali body venované nemocnici, ktoré 
vyvolali dlhšiu diskusiu. Správu o činnosti vza-
li poslanci na vedomie a voľbu člena správnej 
rady nakoniec navrhovateľ z programu stiahol. 

Rozpravu vyvolal aj návrh na schválenie 
prísediacich za mesto na Okresnom súde 
v  Kežmarku, ktorý nakoniec prešiel rovnako, 
ako výstavba bytového domu na Weilburskej 
ulici a  odpis pohľadávok či návrh na zmenu 

rozpočtu na rok 2017. Poslanci dlhšie diskuto-
vali o všeobecne záväznom nariadení o finan-
covaní základných umeleckých a  materských 
škôl a  školských zariadení, ktoré sú zriadené 
na území mesta. Doplňujúce návrhy neprešli, 
a tak bolo schválené pôvodne zverejnené VZN. 

Program pokračoval stanoviskom hlavného 
kontrolóra k  návrhu rozpočtu mesta na roky 
2018 – 2020, ktorý poslanci vzali na vedomie. 
„V roku 2018 pôjde o druhý najvyšší rozpočet 
mesta v  jeho histórii,“ povedal pred schvaľo-
vaním tohto závažného dokumentu primátor 
Ján Ferenčák. Rozpočet mesta Kežmarok na 
rok 2018 s výhľadom na roky 2019   a 2020 je 
vyrovnaný vo výške 20 958 000 €. Mestské za-
stupiteľstvo schválilo aj použitie rezervného 
fondu v roku 2018 na financovanie kapitá-
lových výdavkov. Patrí k nim Historicko-kul-

túrna-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa 
- Cyklochodník prieťah mestom, cyklochodník 
okolo historického centra mesta, nákup po-
zemkov, prestavba mosta cez potok Ľubica, 
rekonštrukcia prístupovej miestnej komuniká-
cie ul. Trhovište časť B, rekonštrukcia zimného 
štadióna, detské ihrisko Juh, detské ihrisko na 
Ul. Martina Lányho, rekonštrukcia a moderni-
zácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok 
- blok C, blok A1 a výstavba nájomných bytov 
na Weilburskej ulici.

Poslanci ďalej schválili plán zasadnutí na 
rok 2018. Naplánovaných je šesť riadnych, 
ktoré sa budú konať vo štvrtky so začiatkom 
o  9.30 h a  jedno slávnostné zastupiteľstvo. 
Hladko prešli ďalšie body programu. Patrí 

k nim návrh na predĺženie nájmu bytu v dome 
s opatrovateľskou službou, odpredaj pozemku 
a  zriadenie vecného bremena pre Východo-
slovenskú distribučnú spoločnosť, a. s. , Košice 
– výstavba kioskovej trafostanice a  rozšírenie 
NN siete na ulici Nad traťou a výpožička časti 
pozemku. Odsúhlasené boli prenájmy neby-
tových priestorov a športovísk pre OZ Mestský 
športový klub, OZ 1. Mestský futbalový klub 
a OZ Klub priateľov Magury. Poslanci schválili 
návrh na opakovaný prenájom bytov a návrhy 
na zriadenie vecného bremena trom spoloč-
nostiam.

V interpeláciách požadoval Ondrej Jankura 
zvýšiť frekvenciu vývozu odpadu a  Vladimír 
Škára sa zaujímal o finančné hodnotenie EĽRO. 
Odpoveď dostane písomne.

 Andrea Belošičová

Druhý najvyšší rozpočet
v histórii mesta

Vážení spoluobčania,

pred dvetisíc rokmi 
sme ako dar dostali šan-
cu zmeniť svet k  lepšie-
mu. Zrodila sa tým nádej, 
ktorá človeku dodáva 
silu prekonávať životné 
prekážky. Často pred 
nimi klesáme na duchu. 
Bezmocní sme však iba 

v prípade, ak sa za takých považujeme. 
Na prekonanie tohto pocitu je potrebné uveriť 
vo vlastné sily. Dovolil som si parafrázovať myš-
lienky z  tohtoročného Vianočného posolstva 
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komen-
ského Juraja Šteňa. Pozrime sa, ako sme vieru 
vo vlastné sily a v prospech mesta využili v uply-
nulom roku. 

Rok 2017 sme začali bez úverového zaťa-
ženia. Na skvalitnenie života obyvateľov mesta 
sme s využitím externých finančných zdrojov in-
vestovali viac ako 3,5 milióna eur. Verím, že kaž-
dý z  vás postrehol zrekonštruované materské 
i základné školy, nové alebo upravené chodní-
ky, zábradlia, cyklochodníky, parky a ďalšie zdo-
konaľovania nášho životného priestoru. Možno 
ste si po rokoch boli znova zaplávať na obnove-
nom kúpalisku. Snažíme sa, aby ste sa v tomto 
roku mohli opäť ísť korčuľovať či zahrať si hokej 
na vynovený zimný štadión. Kežmarok ako sú-
časť siete tzv. Smart Cities, teda inteligentných 
miest, je vo svojich aktivitách príkladom pre slo-
venské aj zahraničné mestá. Podľa nášho vzoru 
zavádzajú napríklad digitalizovanú jednotnú 
ekonomiku mesta, teda elektronické prepo-
jenie všetkých mestských inštitúcií, kamerový 
bezpečnostný systém a  mnohé ďalšie vymo-
ženosti užitočnej modernizácie života v meste. 
Ďalšie kroky nášho „zeleného inteligentného 
mesta“ budú pokračovať. Úspešným každoroč-
ným festivalom Európske ľudové remeslo, ktorý 
sa stal jedným z najviac navštevovaných podu-
jatí Slovenska, šírime dobré meno mesta doma 
i v zahraničí. Od jesene minulého roka posiela 
pozitívne správy o Kežmarku aj poštová známka 
zobrazujúca historický organ z nášho drevené-
ho kostola. Kino Iskra získalo vlani za rok 2016 
titul najlepšieho slovenského filmového klubu. 
Kežmarskí lukostrelci už 25 rokov veľmi úspeš-
ne obhajujú farby mesta i  celého Slovenska 
na európskych aj celosvetových šampionátoch. 
V neposlednom rade by som sa chcel poďako-
vať všetkým občanom, ktorí aktívne a nezištne 
pomáhajú materiálne aj duchovne vylepšovať 
naše mesto.

Do nového roka si spoločne zaželajme, 
aby sa nám podarila modernizácia nemocni-
ce v  hodnote takmer 3  400 000 eur. V  prípa-
de schválenia našich podaných projektov by 
mesto mohlo v roku 2018 investovať do mesta 
takmer 10 miliónov €. Prajme si, aby sme svoje 
osobné i pracovné poslania plnili zodpovedne, 
trpezlivo a s pokorou. Silu, ktorú nám dodáva 
vlastná práca, môže oslabiť len naša roztriešte-
nosť. Pocit spolupatričnosti tú silu znásobuje. 
Uvedomenie si vlastnej sily nám prináša novú 
nádej aj mier do duše (taký potrebný v dnešnej 
hektickej dobe). Do nového roku 2018 prijmi-
te, prosím, prianie pevného zdravia, rodinnej 
a osobnej pohody, úspechov v práci aj pri zve-
ľaďovaní mesta. Všetkým vám „z tej duše“ želám 
požehnaný nový rok. 

 Ján Ferenčák, 
 primátor mesta

Posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2017 sa konalo vo štvrtok 
14. decembra. Prvé v novom roku sa uskutoční vo februári.

Poslanci rokovali 14. decembra poslednýkrát v roku 2017.
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	Už teraz pripravujeme program festivalu EĽRO 
pre rok 2018. Máte skvelý nápad, koho by ste vo večernom 
programe radi videli? Napíšte názov slovenskej alebo českej 
kapely, umelca, či umelkyne, ktorú by ste v Kežmarku počas 
festivalu chceli vidieť. My sa s navrhovanými umelcami spojí-
me a pokúsime dohodnúť. Na vašom názore nám záleží. Viac 
nájdete na https://www.facebook.com/www.kezmarok.sk/.

	Poslanci podporili rozšírenie využívania online sys-
tému EÚ pre platbu DPH podnikmi. Nové pravidlá by mali zní-
žiť náklady firiem a priniesť miliardy do rozpočtov členských 
štátov. Úprava rozširuje využívanie systému MOSS na všetky 
hmotné tovary a neelektronické služby pri ich cezhraničnom 
predaji v rámci EÚ. Cieľom smernice je zvýšiť efektivitu výpoč-
tu a výberu DPH a umožniť predajcom zaplatiť DPH za všetky 
ich transakcie v jedinej krajine EÚ, ktorá následne zaplatenú 
daň rozdistribuuje do členských štátov konečnej spotreby. 

	Spišsko-nemecké Vianoce zorganizoval Karpatsko-
nemecký spolok na Slovensku, región Horný Spiš aj v  evan-
jelickom kostole vo Svite. Ani tu nechýbali mladí speváci 
z Grundschule.

	Posledné kolo žolíkovej ligy spojené s vyhodnote-
ním roka sa konalo 9. decembra v Klube dôchodcov. Na prvom 
mieste spomedzi 25 súťažiacich skončil Ernest Grondžák, na 
druhom Maria Medvedzová. Minutou ticha si seniori pripome-
nuli zakladateľa súťaže Paľka Novotného. 

	V Poprade sme mali najchladnejší 2. december 
v histórii meteorologických pozorovaní. Na popradskom le-
tisku klesla v sobotu ráno teplota až na mínus 17 stupňov 
Celzia. Doterajší rekord z roku 1983 mal hodnotu mínus 16,3 
stupňa Celzia. Druhého decembra nebolo v Poprade nikdy tak 
chladno od roku 1951, odkedy sa v Poprade robia systema-
tické meteorologické pozorovania. Poklesu teploty pomohla 
nielen súvislá snehová pokrývka, ale aj jasná obloha a bezvet-
rie.

	Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky vybralo 87 verejno-súkromných partnerstiev 
z celého Slovenska, ktorým schválilo stratégie miestneho roz-
voja a bude im udelený štatút miestnej akčnej skupiny (MAS). 
Medzi schválenými projektmi sú aj miestne akčné skupiny 
z nášho regiónu. Patrí k nim Pro Tatry, Tatry – Pieniny LAG, Ob-
čianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, ale aj Ľubovnian-
sko, LEV a Miloj Spiš.

	Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Pre-
zídiom Policajného zboru pripravili preventívno-bezpeč-
nostnú akciu pod názvom Stihnem - Nestihnem. Bola za-
meraná na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ 
si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže 
a detí skracujú cestu. Nerešpektovaním všeobecného zá-
kazu prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených 
a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťa-
jú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne 
riskujú svoj život.

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Doplnená vianočná výzdoba skrášľovala naše mesto presne od 6. de-
cembra. Po Mikulášskej nádielke sa svetlá rozžiarili na pokyn viceprimá-
tora Miroslava Perignátha. „K novým prvkom patril snehuliak, priesto-
rová dekorácia  2 hviezdy, osvetlenie tribúny (kométy), dve hviezdy na 
vrcholci vianočného stromu, boli doplnené padajúce cencúle na strom-
čeku, svetelná kométa na Hviezdoslavovej ulici (na lampe) a dekorá-
cia na lipe v tvare gule. To všetko si vyžiadalo náklady vo výške 19 260 
eur,“ konštatovala vedúca oddelenia územného plánu, životného pros-
tredia a stavebného poriadku Eva Kelbelová. -bel-

V  Kežmarku sa 13. decembra konalo výročné zasadnutie Sloven-
sko-poľskej obchodnej komory a  Poľsko-slovenskej obchodnej ko-
mory. Bolo na ňom odovzdané aj ocenenie úspešnej slovenskej firme 
I.D.C. Holding, a. s., ktorá sa presadila na poľskom potravinárskom 
trhu. -bel-

V  utorok 5. decembra do-
stala Nemocnica Dr. Vojte-
cha Alexandra Kežmarok 
predmikulášsky darček. Fir-
ma Whirlpool jej darovala 
dve automatické práčky 
najnovšieho typu urče-
né na pranie pracovného 
oblečenia zamestnancov 
nemocnice. Keď zvážime, 
že denne sa v práčovni  vy-
perie až 300 kg prádla, toto 
je dar „šitý na mieru“. Odo-
vzdávania sa zúčastnil ge-
nerálny riaditeľ Whirlpool 
Slovakia Poprad Michal 
Major. 
 -sedl-
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Podľa verejného prísľubu Mi-
lana Tkáča, konateľa spoločnosti 
Milanko, s. r. o., ktorá stavbu reali-
zuje, rekonštrukcia štadióna potr-
vá 290 dní. Štvrtok 14. december 
bol stým dňom od prevzatia stav-
by. Ako pokročili práce?

Zimný štadión sa pomaly ale 
isto začína meniť do tej podo-
by, ktorú si mesto naplánovalo. 
V polovičke decembra boli všetky 
práce tejto etapy rekonštrukcie 
hotové viac ako na 50 % aj vďa-
ka priazni počasia. Po dokončení 
oplášťovania budovy sa  stavba 
uzatvorila do 7. januára 2018.

„Než sa s oplášťovaním mohlo 

vôbec začať, bolo potrebné vy-
umývať a  otrieskať kovové kon-
štrukcie. Stavbárom síce pomáha-
la chobotnica, ale ani tá sa všade 
nedostala. Naviac, ide o  špecific-
kú stavbu, budova má svoju ar-
chitektúru, a  tak nebolo možné 
osadiť ani jeden panel v  takom 
stave, v  akom na stavbu prišiel. 
Zo všetkých bolo treba rezať,“ po-
vedal nám konateľ spoločnosti.

Ľadová plocha, vykurovanie 
a  chladenie, ktoré sa robia prie-
bežne a  mali by byť dofinalizo-
vané približne do marca. Doteraz 
vyčlenené finančné prostriedky 
boli určené na to, aby sa stavba 

spojazdnila, aby bola ľadová plo-
cha prístupná pre verejnosť. Ak 
chceme, aby bola dokončená aj 
prístavba, aby bola dovybavená 
hala, to si vyžiada ďalšie finanč-
né prostriedky. Ako nám povedal 
primátor mesta, je v komunikácii 
so Slovenským zväzom ľadového 
hokeja a Prešovským samospráv-
nym krajom, s  Úradom vlády, či 
by nám mohli pomôcť s dofinan-
covaním tejto etapy rekonštruk-
cie, aby sme sa posunuli do eta-
py druhej. Z  bývalého zimného 
štadióna by mala vzniknúť aréna, 
ktorá nebude len na ľadový hokej, 

ale aj na iné športy, koncerty. Jej 
kapacita je cca 3 000 ľudí a  bola 
by to najväčšia aréna na Spiši. To 
je však v pláne až v ďalších rokoch 
a možno mesto aj z vlastných pre-
bytkov, ktoré bude mať, sčasti 
dofinancuje stavbu tak, aby bola 
plnohodnotná.

Obslužné miestnosti, čiže so-
ciálne zariadenia, skladové a ma-
nipulačné priestory sú na 80 % 
hotové. Z médií je ukončená hru-
bá montáž zdravotnej techniky, 
vody, kanalizácia, elektroinštalá-
cia a kúrenie vrátane kotolne.

 E. Sedláčiková

Práce na zimnom štadióne si pozreli aj poslanci mestského zastupi-
teľstva.  Foto: -sedl-

Práce na štadióne veľmi pokročili

Pozíciu miest s  najlepším fi-
nančným zdravím potvrdili ku 
koncu 2016 Nové Mesto nad Vá-
hom a Dubnica nad Váhom. Na-
opak, spomedzi veľkých miest sú 
na tom najmenej dobre Senica a 
Bratislava.

V minulom roku neprekročilo 
hranicu celkového dlhu na úrov-
ni 60 percent bežných príjmov 
žiadne spomedzi veľkých miest. 
Vyplýva to z  analýzy  inštitú-
tu INEKO.

Najlepšie obstáli mestá Ru-
žomberok, Topoľčany, Dubnica 

nad Váhom, Hlohovec, Nové 
Mesto nad Váhom, Malacky 
a Kežmarok, ktoré nemali ku kon-
cu roka 2016 žiadny dlh. Nízky 
dlh mali aj v Poprade (4,8 %), Se-
redi (7,2 %) či Trebišove (7,4 %).

Kežmarok za rok 2016 dosia-
hol pekné výsledky v  hlavných 
indikátoroch. Celkový dlh mesta 
bol 0,0 %, dlhová služba 2,3 %, 
bilancia bežného účtu 9,3 %, zá-
väzky po splatnosti k príjmom 0,0 
% rovnako ako záväzky aspoň 60 
dní po splatnosti.

 Zdroj: ineko.sk

Najväčšie mestá znižujú
svoje dlhy

Koncom novembra hodnotiaca organizácia INEKO vyda-
la správu o dlhoch miest Slovenska. Prinášame vám krátky 
výber najzaujímavejších faktov.

Vo štvrtok 7. decembra bol na zimnom štadió-
ne opäť kontrolný deň. Tentokrát sa ho mohli 
zúčastniť aj poslanci mestského zastupiteľstva, 
ktorým to dovolili pracovné povinnosti, nakoľ-
ko začínal o 14.00 hodine. Inak to nešlo, na pre-
hliadku štadióna je potrebné denné svetlo.

Od začiatku decembra má Kežmarok svoju vlastnú hymnu. Premiéru 
mala 4. decembra počas slávnostného podpísania Memoranda o spolu-
práci medzi Vysokou školou ekonomiky a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave a mestom Kežmarok. Jej zvukovú podobu nájdete na webo-
vej stránke mesta www.kezmarok.sk/hymna-mesta.html. -ZS-
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 	Od 10. decembra začal platiť nový grafikon verejnej 
dopravy. Železnice Slovenskej republiky majú podpísané zmlu-
vy o prístupe na železničnú infraštruktúru celkovo so 47 doprav-
cami, z toho osobných je 10, aktívni s pravidelnými vlakmi sú 4 
osobní dopravcovia. Novinkou od nového GVD je aj obnovené 
vedenie vlakov osobnej dopravy v pohraničnom úseku Rusovce 
– Rajka, kde bude premávať päť párov vlakov na trati Bratislava - 
Petržalka – Rusovce – Hegyeshalom, z toho jeden pár vlakov len 
po Rajku. 

	Správa Tatranského národného parku upozornila na 
niektoré zmeny počas súčasne platnej zimnej sezónnej uzáve-
ry vysokohorských turistických chodníkov oproti tej pôvodnej. 
Zmena nastala v časti Tatranskej magistrály, a to na úseku čer-
veného turisticky značeného chodníka (TZCH) č. 0930 Velické 
pleso - Batizovské pleso - Sedlo pod Ostrvou - Popradské pleso 
- rázcestie Trigan, ktorý nebude sezónne uzavretý ani pri sneho-
vej pokrývke. Ďalšou zmenou je skrátenie uzávery v Juráňovej 
doline v katastrálnom území Vitanová, v úseku červený TZCH č. 
0847b Juráňova dolina ústie - sedlo Pod Umrlou do 30. apríla. 
Bez ohľadu na snehové podmienky je však v termíne od 1. no-
vembra do 14. júna uzavretý Slavkovský štít - modrý TZCH č. 
2906 Slavkovská vyhliadka - Slavkovský štít. Na ostatných turis-
tických chodníkoch zostáva zimná sezónna uzávera platná tak, 
ako to bolo doteraz zaužívané. 

	Na Hrebienku vo Vysokých Tatrách po roku opäť vyrás-
tol Tatranský ľadový dóm. Tentoraz ho tvorí 190 ton ľadu. Vstup 
do ľadovej baziliky je pre návštevníkov bezplatný, okrem toho sa 
v nej počas celej hlavnej zimnej sezóny chystajú pravidelne kaž-
dú nedeľu o 15.30 h koncerty a hudobné vystúpenia. Tohtoročný 
ľadových chrám je v poradí piatym, ktorý na Hrebienku postavili 
a za tie roky sa stal najnavštevovanejšou tatranskou atrakciou. 
Počas minulej sezóny tam zavítalo viac ako 200-tisíc turistov.

	Národná diaľničná spoločnosť spustila predpredaj elek-
tronických diaľničných známok pre rok 2018. Vodiči si ju môžu kú-
piť viacerými spôsobmi – online prostredníctvom internetového 
portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu eznamka, ako aj 
priamo na obchodných miestach (najmä čerpacích staniciach) či 
diaľničných hraničných priechodoch. Na výber máte známky s 10- 
a 30-dňovou platnosťou, ako aj ročnú známku, ktorej platnosť sa 
skončí 31. januára 2019.

	Lekári oddelenia úrazovej chirurgie s JIS Nemocni-
ce Poprad ako prví na Slovensku zrealizovali úspešnú operáciu 
trieštivej zlomeniny  panvy,  a  to  dna acetabula, (kĺbnej  jam-
ky  a  ľavej  časti panvy), pri ktorej bola hlavica stehnovej kosti 
vtlačená do panvy.

	Letisko Poprad - Tatry pripravuje spolu s regio-
nálnymi partnermi na zimnú sezónu charterové spojenie 
ws Ukrajinou, pôjde o linku Kyjev - Poprad. Lietať sa na nej bude 
od konca decembra do marca raz týždenne.

	Počas tejto zimnej sezóny je v Tatrách k dispozícii viac 
ako 61  kilometrov upravovaných bežeckých tratí, pričom naj-
väčším strediskom bežeckého lyžovania je Štrbské Pleso. Práve 

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Medzi deti z Materskej školy na Možiarskej ulici zavítal svätý Mikuláš 
na saniach ťahaným krásnym koníkom. A neprišiel naprázdno. Pre 
každého škôlkára, ktorý celý rok poslúchal, mal nachytané sladké 
prekvapenie. -bel-

Tohtoročný Vianočný trh trval od 12. do 15. decembra. Jeho súčasťou 
bol bohatý kultúrny program, ktorý si pozreli desiatky návštevníkov.
 -bel-

Deň otvorených dverí mali v Strednej umeleckej škole 12. decembra. 
Okrem ukážky zručností a vedomostí študentov bolo pripravené aj 
zaujímavé divadelné predstavenie. 
 -bel-
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Alma mater školy bude v Bra-
tislave. V Kežmarku má vzniknúť 
miesto prvého kontaktu. Po-
slucháčom chcú takto uľahčiť 
štúdium. Dôvodom je to, aby 
sa študenti po skončení štúdia 
zamestnali v tomto regióne. 
„Máme pred sebou ešte veľa 
práce vrátiť študentský život do 
mesta, prvý pozitívny krok už ale 
máme za sebou,“ povedal primá-
tor Ján Ferenčák a  pokračoval: 
„Sme už za takým trendom, že 
škola postaví budovu a študen-
ti tam budú chodiť. Myslím si, 
že škola by už mala vycestovať 
k študentom a do takých re-
giónov, ako je práve Kežmarok, 
ktorý patrí k tým najmenej roz-
vinutým, ktorý trpí tým, že veľké 
mestá z neho doslova vysávajú 
ľudí.“ 

Byť študentom bratislavskej 

školy a  študovať v  Kežmarku 
je podľa rektorky možné cez 
kombinované štúdium. „Ide 
o dištančné a prezenčné štú-
dium. Keďže sme modernou 
vysokou školou, ktorá do života 
vnáša, uplatňuje a využíva naj-
modernejšiu výpočtovú techni-
ku, využívame to aj v pedagogic-
kom procese. Preto my môžeme 
asi 75 percent výučby uskutoč-
ňovať dištančnou formou. Asi 25 
percent je prezenčne,“ uviedla 
rektorka Cibáková. Konzultácie 
k vybraným predmetom budú 
v Kežmarku. Štúdium absolvuje 
bez potreby cestovania v domá-
cich podmienkach cez digitálnu 
metódu.

Umiestnenie kancelárie prvé-
ho kontaktu zatiaľ nie je presne 
stanovené. Podľa primátora Jána 
Ferenčáka do úvahy prichádza 

aj areál bývalých kasární, kde by 
malo vzniknúť študentské mes-
tečko kežmarských stredných 
škôl. 

Podporu myšlienke vyjadril 
aj novozvolený predseda Pre-
šovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský. „Ja sám mám 
skúsenosť s vysokou školou, kto-
rá pôsobí v Levoči a je to pridaná 
hodnota pre mesto. Vždy keď je 
akademický rok, tak automatic-
ky máme plné mesto mladých 
ľudí, ktorí sú životom pre to 
mesto,“ uviedol Majerský a do-

dal, že v našom kraji sú potrebné 
školy s technickým zameraním. 

Ambíciou mesta Kežmarok 
je hlavne podporovať malé 
a stredné podnikanie. „Máme tu 
veľa poľnohospodárov, máme 
tu ľudí, ktorí chcú rozvíjať svoj 
vlastný biznis. Mesto chce hlav-
ne začínajúcich podnikateľov 
prepojiť s touto vysokou školou. 
Toto by malo byť impulzom re-
giónu,“ povedal primátor mesta 
Ján Ferenčák.

 Zuzana Šlosárová
 Foto: -bel-

Prvý impulz k vysokoškolskému vzdelaniu

Prvý krok k naštartovaniu vysokoškolské-
ho štúdia v meste Kežmarok spečatili pod-
pisom memoranda primátor Ján Ferenčák 
a rektorka súkromnej Vysokej školy ekono-
miky a manažmentu verejnej správy v Brati-
slave Viera Cibáková. 

Memorandum podpísali v kine Iskra rekotorka Viera Cibáková a pri-
mátor Ján Ferenčák. 

 V  oblasti hospodárenia za 
naše úspechy aj v  minulom 
roku považujem hlavne to, 
že už dlhé roky hospodárime 
s  vyrovnaným hospodárskym 
výsledkom a  plníme si všetky 
záväzky v lehote splatnosti. 

Úspešne sme pokračovali 
v  už 20-ročnej tradícii odbor-
nej celoslovenskej konferen-
cie s medzinárodnou účasťou 
s názvom Kežmarské lekárske 
dni Dr. Vojtecha Alexandra, 
ktoré sú tradične venované pa-

miatke slávneho kežmarského 
rodáka a priekopníka röntge-
nológie Dr. Vojtecha Alexan-
dra. Konferencia je orientova-
ná multidisciplinárne a určená 
je pre cieľovú skupinu lekárov, 
sestier, pôrodných asistentiek, 
zdravotníckych asistentov a sa-
nitárov. V roku 2017 sa na tejto 
konferencii zaregistrovalo vyše 
400 účastníkov z  rôznych ne-
mocníc Slovenska.

Koncom minulého roku 
sme na základe vykonaného 

auditu certifikačnou spoloč-
nosťou DNV-GL úspešne obhá-
jili revidovaný certifikát kvality 
podľa medzinárodnej normy 
ISO 9001:2015. 

Za najväčší úspech našej 
nemocnice však považujeme 
schválenie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok z Integ-
rovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) vo 
výške 3  769  419,24 €. Získaný 
finančný príspevok použijeme 
na rekonštrukcia existujúcich 

priestorov nemocnice (zvýši sa 
energická efektívnosť budov, 
uskutočnia sa drobné stavebné 
a rekonštrukčné práce). Okrem 
toho sa táto suma investuje do 
nákupu zdravotníckej techni-
ky, materiálno-technického vy-
bavenia, technológií a IKT. 

Naším cieľom je budovať 
nemocnicu rodinného typu 
s  efektívnym hospodárením, 
spokojnými pacientmi a  za-
mestnancami.

 Všetkým našim pacien-
tom, rodinným príslušníkom 
a  zamestnancom kežmarskej 
nemocnice želáme úspešný 
a  v  zdraví prežitý nový rok 
2018.

  Viktor Halíř,
 riaditeľ nemocnice

Kežmarská nemocnica patrí v  systéme zdravotnej starostlivosti medzi 
všeobecné nemocnice a  jej jediným zakladateľom je mesto Kežmarok. 
Aj keď sme pomerne malou mestskou nemocnicou, chceme laickej aj od-
bornej verejnosti dokázať, že aj malá nemocnica vie robiť veľké veci. 

Úspešný rok v nemocnici
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V prvom rade chcem poďakovať všetkým 
voličom, že po 16 rokoch podporili zmenu 
v Prešovskom samosprávnom kraji. Preto využí-
vam aj túto príležitosť, aby som požiadal voličov 
o zvýšenie volebnej účasti aj do budúcna. Rád 
by som sa podieľal na plnení volebného progra-
me nášho nového župana Milana Majerčáka, 
ktorý získal historicky najvyšší počet hlasov vo 
voľbách župana v  Prešovskom kraji. Volebný 
program má názov Nová energia pre náš kraj. 
Rád by som využil svoje doterajšie 7-ročné skú-
senosti v samospráve v meste Kežmarok, ako aj 
odborné skúsenosti z práce lekára a manažéra. 

Chcem byť zástupcom všetkých občanov 
Prešovského kraja, okresu Kežmarok, aj mesta 
Kežmarok. Rád by som sa týmto podieľal na 
zmene politickej kultúry na Slovensku, aj napĺ-
ňaním predvolebného motta – Slušná zmena. 
Chcem sa zamerať hlavne na oblasť zdravotníc-
tva.

Predpokladám, že budem pracovať v  zdra-
votnej komisii, aj som deklaroval tento záujem. 
Mám pripravené konkrétne návrhy, a  to pre-
dovšetkým na zlepšenie kvality a dostupnosti 
poskytovania ambulantnej, hlavne primárnej 
starostlivosti . Máme veľmi vážne problémy so 
zabezpečením starostlivosti, hlavne v odľahlej-
ších oblastiach. Máme pripravené konkrétne 
návrhy – teda pošpecializačný program, ktorý 
rieši generačnú obmenu lekárov. Zaujíma ma aj 
oblasť pohotovostí a riešenia problematiky pre-
hliadok mŕtvych, ktorá sa bude riešiť v najbliž-
ších mesiacoch roka 2018. Veľkým problémom 

lekárov a od 1. 1. 2018 už aj pacientov, je zle 
pripravený program E-Zdravie a budeme sa ním 
musieť v krátkom čase vážne zaoberať.

Ďalej sa chcem venovať problematike zvy-
šovania zdravotnej gramotnosti. Ide o  kon-
krétnu oblasť, ktorou vieme zabezpečiť predĺ-
ženie strednej dĺžky života v zdraví, čo vlastne 
zdravotníctvo nevie samotne zabezpečiť, lebo 
predlžuje len dĺžku života v  chorobe, pretože 
na Slovensku, aj v  Prešovskom kraji dosahuje-
me veľmi zlé parametre v  týchto indikátoroch 
v rámci OECD.

Súčasne máme pripravený program integ-
rovanej starostlivosti a vytvárania regio nálnych 
politík zdravia za účasti všetkých dotknutých 
subjektov v oblasti zdravotníctva s presahom aj 
na sociálnu oblasť. 

Máme za sebou rokovania s  viacerými 
županmi, ktoré sa uskutočnilo 7. 12. 2017 
v Bratislave a  je predpoklad spolupráce žúp 

v oblasti zdravotníctva. Verím, že aspoň niekto-
ré z  týchto tém sa podarí za 5-ročné obdobie 
dotiahnuť do úspešného konca. Možné to bude 
hlavne, ak cieľom bude spokojný občan a spo-
lupráca všetkých poslancov v zastupiteľstve. 

Určite mám záujem o pokračovanie v aktivi-
tách, ktoré boli rozbehnuté v predchádzajúcom 
období s dopadom na náš región, teda aj okres 
a mesto Kežmarok. Rád by som prepájal mesto 
a  okres s  VÚC, nielen v  oblasti zdravotníctva. 
Som pripravený na komunikáciu s voličmi, ktorý 
majú záujem o zlepšenie v oblasti kompetencií 
VÚC, teda hlavne cesty, stredné školstvo, kultú-
ra, zdravotníctvo a regionálny rozvoj.

 Andrea Belošičová

Predstavujeme vám ďalšieho poslanca PSK

V minulom čísle našich novín sme predstavili prvého z nových 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa stal 
Ján Ferenčák. Ďalším Kežmarčanom, ktorý sa stal členom zastu-
piteľstva vyššieho územného celku, je Ján Hencel. Aj jeho sme 
sa opýtali, čo bude patriť medzi jeho priority na tomto poste.

Ján Hencel

Mesto Kežmarok vám ponúka možnosť hlaso-
vať za projekty týkajúce sa Mestských zásahov 
Kežmarok 2017, ktorých cieľom je nájsť v meste 
problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne 
do nich zasiahnuť. Momentálne je prihlásených 32 
projektov. Väčšinu z nich pripravili študenti archi-
tektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve, no zapojila sa aj verejnosť.

Na facebookovej stránke mesta Kežmarok sa 
vám budeme s hlasovaním pravidelne pripomí-

nať. Hlasovať je potrebné na stránke: http://www.
kezmarok.zasahy.sk/, nestačí lajknúť tento prí-
spevok, pretože hlas projektu nebude pripočítaný.

Všetky dôležité informácie, ale aj celkový pre-
hľad projektov nájdete na internetovej strán-
ke: http://www.kezmarok.zasahy.sk/.

 Za zapojenie do hlasovania
 vám vopred ďakujeme.

Zapojte sa do hlasovania. Zasiahnite do zásahov

Partnerské poľské mesto Nowy Targ 
organizuje 10. februára jubilejný desiaty 
ročník Podhalianskeho behu na lyžiach 
Jána Pavla II. Kežmarskí nadšenci behu na 
lyžiach opäť pripravujú účasť na ňom aj 
pre zástupcov mesta. Podrobnosti môžete 
nájsť na stránke www.bieg.nowytarg.pl.

Záujemcovia sa môžu do 2. februára 

prihlásiť I. Kučára (igor.kucar@post.sk, 
0915 207 358) alebo u  S. Škáru (skara.
stano@gmail.com, 0905 283 170). Od-
chod autobusu bude 10. februára o  7.30 
h z parkoviska pri novom futbalovom šta-
dióne. Náklady na dopravu uhradí mesto 
Kežmarok. 

 Stanislav Škára

Preteky v behu na lyžiach
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Remeselníci boli združení v Kežmarskom 
svojpomocnom spolku, ktorý vznikol v roku 
1868 ako jeden z prvých v Uhorsku. Samuel 
Kotlár bol jeho pokladníkom a roku 1883 sa 
spomína ako tajomník. Bol aj členom prí-
pravného výboru severného Spiša na Ce-
louhorskú výstavu remesiel, ktorá sa konala 
v roku 1885 v Budapešti. Z Kežmarku sa na 
ňu prihlásilo vyše 30 remeselníkov, presta-
vujúcich svoj tovar. Kotlár bol aj v  komisii, 
ktorá mala na starosti výstavbu železničnej 
trate Poprad – Kežmarok. Trať sa ukončila 
v  roku 1889. Patril aj k členom direktória 
Kežmarskej elektrifikačnej spoločnosti – 
elektrina sa zaviedla do mesta v roku 1894. 

Jeho aktivity smerovali aj do rozvoja 
školstva. Hoci meštianske školy na území 
Uhorska začali vznikať až v poslednej tretine 
19. storočia, v Kežmarku vznikla v školskom 
roku 1843/1844 pri Evanjelickej ľudovej ško-
le v Kežmarku tzv. reálna trieda pre chlap-
cov – predchodca budúcej meštianskej ško-

ly. Existovala len do roku 1855. V poslednej 
dvadsaťročnici 19. storočia došlo k  jej ob-
noveniu. O zriadenie meštianskej školy pre 
chlapcov sa snažili viacerí členovia mest-
ského zastupiteľstva, predovšetkým Samuel 
Kotlár. Mesto vznik meštianky odsúhlasilo 
v r. 1887. Správcovstvo nad školou bolo troj-
stupňové. V prvom stupni meštianka spada-
la pod Ministerstvo náboženstva a školstva 
v  Budapešti, v  druhom stupni pod Spišskú 
župu a posledný, avšak priamy dozor vyko-
nával výbor, nazývaný aj „školská stolica“, 
zložený z popredných mešťanov Kežmarku, 
medzi ktorými bol aj Samuel Kotlár.

Bol činný aj v  rámci evanjelickej cirkvi 
ako presbyter, člen a zapisovateľ stavebnej 
komisie pre výstavbu nového evanjelic-
kého kostola, ktorý bol vysvätený v  roku 
1894. Mal na starosti konkurz na stolárske 
práce v  interiéri kostola, ale aj zaobstara-
nie mramorových stĺpov, ktoré mali držať 
organový chór. Kotlár bol aj jedným zo 

šiestich mužov, ktorí dňa 30. októbra 1909 
počas slávnostných bohoslužieb preniesli 
truhlu kežmarského rodáka a  veliteľa pro-
ticisárskeho povstania Imricha Thökölyho 
z  kostola do novopostaveného mauzólea. 
Protokol o "večnom odovzdaní" mauzólea 
a pozostatkov kniežaťa mestu a kežmarskej 
evanjelickej cirkvi podpísali zástupcovia 
zo strany vlády a Spišskej župy; zo strany 
Kežmarku mešťanosta a za cirkev biskup 
Zelenka, miestny farár Kirchknopf, dozorca 
zboru Dr. Gregor Tátray a Samuel Kotlár ako 
školský inšpektor. 

V  roku 1876 bol zvolený za člena mest-
ského zastupiteľstva, ktoré pozostávalo z 24 
osôb. V roku 1882 bol dokonca zvolený do 
mestskej rady, ktorá mala 13 členov. 

Kotlár umrel ako slobodný. Pochovaný je 
na kežmarskom cintoríne. 

 Nora Baráthová

SAMUEL KOTLÁR (1837 - 1918)

Toto meno v Kežmarku pozná už málokto, hoci išlo o mimo-
riadne aktívneho rodáka. Keďže v tomto roku si pripomíname 
100 rokov od jeho smrti, pripomenieme si aj jeho život.
Kotlár sa vyučil u otca za klobučníka. Klobučníci nepatrili k bo-
hatým vrstvám remeselníkov. Zrejme slabá finančná situácia 
rodičov zapríčinila, že mladý Samuel nemohol ísť študovať. 
Od mladosti sa však zapájal do rôznych činností v meste. 

Samuel Kotlár

Pod vedením inštruktorov 
Falc Academy zamestnanci 
školy absolvovali zážitkový 
kurz prvej pomoci. Teoretická 
príprava a  praktický tréning sa 
uskutočnil pod vedením hlav-
ného trénera Miroslava Nagya 
a  inštruktorov A. Musalovej, V. 
Hosu, M. Šefca a B. Lackoviča. 

Praktický tréning sa konal 
na štyroch stanovištiach, kde si 
zamestnanci osvojovali vedo-
mosti a  zručnosti základných 
postupov správneho posky-
tovania prvej pomoci pri život 
ohrozujúcich stavoch.

V  záverečnej časti si pozreli 

videá, kde mali možnosť vidieť, 
ako človek dokáže svojou ne-
zodpovednosťou ohroziť svoj 
život i životy druhých ľudí. Práve 
vtedy si uvedomíte, že je nao-
zaj potrebné správať sa zodpo-
vedne, a  to nielen na cestách. 
Špeciálnym bonusom bola pre-
hliadka interiéru ambulancie 
záchrannej zdravotnej služby.

Nie všetok čas v našich živo-
toch je rovnocenný. Niekedy če-
líme momentom, kedy na kva-
lite našej výkonnosti a  nášho 
rozhodnutia naozaj záleží viac 
ako inokedy a  také momenty 
môžeme buď využiť alebo ich 
premrhať. 

Naša pomoc môže naozaj za-
chrániť život.

 ZŠ Nižná brána

,,Naša prvá pomoc môže zachrániť životy.“ Pod týmto heslom sa niesol 
prvý decembrový deň na ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku.

Zážitkový kurz prvej pomoci

Zamestnanci školy na kurze.
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Oznam
Mestská polícia upozorňuje, že už aj 

v  meste Kežmarok sa začínajú diať pod-
vody na chránených osobách – dôchod-
coch. Preto vyzývame všetkých, aby 
v  žiadnom prípade nedávali neznámym 
osobám financie, ktoré sa snažia vylákať 
pod rôznymi zámienkami s odvolávaním 
sa na známe osoby. V takýchto situáciách 
je potrebné urýchlene volať na linku 159, 
príp. 158 ktoré sú bezplatné.

Skokanský mostík
Šiesteho novembra o 13.17 h sme pri-

jali telefonické oznámenie, že na Ul. Niž-
ná brána chlapci vyliezajú na autobusovú 
zastávku a z nej následne skáču. Hliadka 
na mieste zistila, že dvaja školáci sa takto 
zabávali cestou zo školy. Na mieste im 
vysvetlila prípadné následky ich konania, 
ktoré si deti neuvedomovali. 

Bar u Leva
Devätnásteho novembra o 1.00 h sme 

zaznamenali žiadosť o pomoc. Pracovníč-

ka zariadenia privolala hliadku k osobám, 
ktoré vyvolali v zariadení šarvátku. Privo-
laná hliadka vykázala z  baru dve osoby 
z  neďalekej obce Rakúsy. Priestupok bol 
vyriešený v rámci zák. 372/90 Z. z.

Útek z nemocnice
Dvadsiateho novembra o 17.45 h sme 

dostali žiadosť o  súčinnosť pri hľadaní 
maloletej pacientky, ktorá ušla z detské-
ho oddelenia kežmarskej nemocnice. 
Podľa informácii sa maloletá osoba mala 
nachádzať niekde na Ul. M. Lányiho. 
Hliadke mestskej polície sa podarilo ma-
lého utečenca nájsť v vrátiť na detské od-
delenie nemocnice. 

Nález lebky
O dva dni neskôr o 13.30 h sme na te-

lefonickej linke 159 prijali oznam od ob-
čana, ktorý našiel vyhodenú lebku zrejme 
divo žijúceho zvieraťa. Vyslaná hliadka na 
mieste neďaleko železničnej trate našla 
menovaný nález. Išlo sa o ohlodanú hlavu 
z jelenice. Na mieste nálezu sa nachádzal 

aj člen poľovníckeho združenia, ktorý za-
bezpečil likvidáciu biologického odpadu. 

Roztržka na námestí 
O  23.45 h 25. novembra sme dostali 

oznámenie, že pred reštauráciou Zorea 
je nejaká roztržka . Vyslaná hliadka zis-
tila, že na mieste sa nachádza skupinka 
mladíkov, ktorí riešili takýmto spôsobom 
incident, pri ktorom mal vraj ďalší mladý 
muž do skupinky hodiť petardu. 

Dobrí ľudia sú ešte
medzi nami
Tridsiateho novembra o  9.45 h prišiel 

osobne na mestskú políciu obyvateľ Kež-
marku, ktorý našiel v  nákupnom košíku 
pri OC LIDL peňaženku. V  peňaženke sa 
nachádzal značný obnos financií a dokla-
dy. Hliadka mestskej polície vyrozumela 
občana, ktorý peňaženku v zhone nechal 
v  nákupnom košíku. Tento si následne 
stratenú vec prevzal a obratom sa nález-
covi poďakoval.

 Spracovala: Oľga Vilčeková

Primátor Kyjeva a primátor Kežmarku na jednom samite

Stretnutie najvyšších predsta-
viteľov otváral primátor Kyjeva Vi-
tali Klitschko, známy profesionálny 
boxer. Zúčastnení ukrajinskí pri-
mátori a starostovia tam podpísali 
Manifest o spolupráci a interakciu 
pri vývoji inovácií. Premiér Ukrajiny 
Volodimir Hrojsman viedol vizio-
nársku diskusiu a  holandský princ 
Konštantín van Oranje rozprával 
o tom, ako primátori môžu pomôcť 
pri spúšťacích Startup programoch.

Prezident a  generálny riaditeľ 
WNISEF Jaroslawa Johnson, počas 
stretnutia uviedol: 

„Silné krajiny pochádzajú zo 
silných spoločenstiev, preto je pri-

oritou fondu podpora miestnych 
agentúr, pripravených zmeniť ži-

voty Ukrajincov. Preto sa vraciame 
k  samitu primátorov: umožňuje 

nám zdieľať skúsenosti, prezen-
tovať osvedčené postupy v mest-
skom rozvoji a zapojiť občanov do 
inovatívnych procesov."

Samitu sa zúčastnili rečníci 
z  USA, Kanady, Argentíny, Poľska, 
Izraelu, Švédska, Holandska a  za 
slovenskú stranu prijal pozvanie 
kežmarský primátor. Celkovo do 
Kyjeva pricestovalo 250 hostí, cez 
150 súčasných ukrajinských primá-
torov, expertov, aktivistov a biznis-
menov. Podujatie monitorovalo 41 
médií vrátane 13 TV staníc, prišlo 
111 novinárov a 21 televíznych no-
vín.

Na stránke WNISEF sa uvá-
dza, že fond financuje inovatívne 
programy s vysokým vplyvom 
a zamerané na reformu a je za-
meraný na podporu Ukrajiny 
a Moldavska v tomto kritickom 
období prostredníctvom rozvoja 
zdravých hospodárskych politík. 
Spoločnosť WNISEF bola financo-
vaná vládou USA prostredníctvom 
agentúry USA pre medzinárodný 
rozvoj (USAID).

 Zuzana Šlosárová
 Foto: facebook

Primátor Ján Ferenčák sa na pozvanie Western NIS Enterprise Fund 
(WNISEF) zúčastnil koncom novembra medzinárodného samitu pri-
mátorov v  Kyjeve. Prezentoval aktivity a  vízie nášho malého mes-
tečka v oblasti Smart Cities, čiže chytrých miest. Na takejto medzi-
národnej udalosti sa primátor ako zástupca Kežmarku zúčastnil 
prvýkrát. Ako povedal, boli sme objavení na medzinárodnej mape. 
Sympatické je, že aj malé mestá môžu byť príkladom veľkých, mož-
no aj tým najväčším, pretože sú rýchlejšie, možno flexibilnejšie. 
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Bolo by ideálne, keby na druhý deň po 
odsúhlasení zámeru stavby nabehlo 50 
robotníkov a začalo sa ihneď stavať. Rea-
lita je však úplne iná, je to doslova tortú-
ra, kým prebehnú všetky povinné úkony. 
A čas beží.

Na samotnom začiatku je zámer re-
alizovať stavbu, jeho popis, v  akom je 
objeme a  prevedení, jeho zosúladenie 
s  územným plánom. Vychádza z  aktuál-
nych potrieb a požiadaviek mesta a jeho 
príprava môže trvať 1 mesiac až pol roka. 
Posúdenie reálnosti zámeru, konzultácie 
s orgánmi štátnej správy a správcami sietí 
si vyžadujú mesiac práce.

Pokiaľ zámer nebol plánovaný už pri 
tvorbe rozpočtu na príslušný rok, ale vy-
plynul z aktuálnych výziev, je ho potreb-
né zosúladiť s  rozpočtom. Úpravu musí 
schváliť mestské zastupiteľstvo. Nasleduje 
projektová príprava a  verejné obstaráva-
nie na projektanta, zadanie, proces verej-
ného obstarávania až po samotnú zmlu-
vu. Na tomto kroku prípravy sa podieľa 
okrem odd. výstavby, oddelenie projektov 
a právne oddelenie. Tieto úkony a proces 
verejného obstarávania si vyžiadajú 1 až 
4 mesiace práce v  závislosti od zložitosti 
stavby.

Spracovanie projektu, konzultácie ná-
vrhu riešenia , preskúmanie dodržania 

podmienok zmluvy ... predstavuje proces 
od 1 mesiaca do pol roka. Potom je po-
trebné spracovanú projektovú dokumen-
táciu prerokovať s  dotknutými orgánmi 
štátnej správy, správcami sietí, prípadne 
majetkovoprávne dovysporiadať. Vtedy 
vstupuje do procesu oddelenie majetko-
voprávne a správy majetku a celý proces 
sa primerane predĺži. Znovu niekoľkome-
sačný proces. Ak stavba podlieha posúde-
niu vplyvov na životné prostredie treba 
rátať s procesom 2-mesačným až polroč-
ným. Po obdržaní všetkých stanovísk 
a  dokladov, zosúladení všetkých stano-
vísk s projektom, stavebný úrad vykonáva 
konanie o umiestnení stavby, čo je proces 
tiež minimálne mesačný. Ak nemožno 
spojiť, územné konanie so stavebným ko-
naním, či upustiť od vydania územného 
rozhodnutia, opakuje sa proces vo väz-
be na spracovanie projektu pre vydanie 
stavebného povolenia až po vydanie sta-
vebného povolenia, opakovane vo vyššie 
uvedených časových úsekoch.

Čas beží a mesiace sa narátavajú. A to 
sme ešte len pri administratívnej stránke 
procesu. Zosúladenie nákladov stavby, 
podľa spracovaného stavebného roz-
počtu, s rozpočtom mesta musia schváliť 
poslanci mestského zastupiteľstva. Nasle-
duje verejné obstarávanie na dodávateľa 

stavby a to je proces od 1 mesiaca do pol 
roka. Po úspešnom vykonaní verejného 
obstarávania nastáva, po podpise zmluvy, 
samotná realizácia stavby. Tá sa uskutoč-
ňuje pod gesciou oddelenia výstavby.

Je veľmi veľa úkonov, ktoré treba spra-
viť skôr, než sa zo stavbou vôbec začne, je 
veľmi veľa orgánov a organizácií, ktoré sa 
k problematike musia vyjadriť a ich požia-
davky je nevyhnutné akceptovať. Každý 
krok musia pracovníci jednotlivých od-
delení zosúladiť s platnou legislatívou. Je 
pravdou, že niektoré úkony sa dajú aspoň 
čiastočne robiť súbežne, ale je to aj tak 
beh na dlhé trate. Ak do procesu vstúpi 
požiadavka na zmenu alebo doplnenie 
technického riešenia, ktorá pôvodný zá-
mer do určitej miery mení alebo dopĺňa, 
začína celý proces pekne od začiatku. Sna-
hou mesta je pretvárať ho na miesto pre 
dôstojný život občanov. Žiaľ, všetko naraz 
nejde, podmienky sú zákonom stanovené 
takto a  to sme ešte nerozobrali situáciu, 
keď je stavba realizovaná z  eurofondov  
pretože tu je potrebné ešte zahrnúť prá-
cu oddelenia projektov a jednotlivých 
súčinných oddelení pri príprave a podaní 
žiadosti o  získanie finančných prostried-
kov a zosúladení zámeru realizácie s pod-
mienkami výzvy a  to je skutočne časovo 
náročný proces. Na dôvažok , ak sa nepo-
darí finančné prostriedky získať je to prá-
ca, ktorá je bez konečného efektu. 

Problémov v meste, ktoré je potrebné 
stavebne riešiť, je veľmi veľa a zrejme nik-
dy nenastane optimálny stav, kedy všetko 
bude v  takom stave, že  nič nebude po-
trebné opravovať. Je to neustály kolobeh 
a  každá stavba, či stavebná úprava má 
svoju životnosť. 

 E. Sedláčiková

Čo ste zrejme nevedeli

Veľakrát som sa pri svojej práci stretla s názormi, že sa v mes-
te nič nerobí, že by sa malo toho urobiť viac, že tá alebo oná 
stavba sa mohla zrealizovať inak... Sledovala som teda prá-
cu oddelenia výstavby, oddelenia projektov iných oddelení 
vstupujúcich do procesu a zistila skutočnosti, o ktorých väč-
šina verejnosti zrejme ani netuší.

Projektová dokumentácia bola spraco-
vaná už v  roku 2016. Mestskému zastupi-
teľstvu boli predložené návrhy uznesení, 
bez prijatia ktorých nie je možné požiadať 
o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. „Ak budú žiadosti úspešné, mesto ná-

sledne začne s výstavbou,“ uviedol primátor 
Ján Ferenčák.

Nový bytový dom bude obsahovať 18 
bytových jednotiek, z  toho päť bytov bude 
dvojizbových, trinásť trojizbových. Jeden 
z nich bude určený pre imobilných občanov.

Návrh financovania výstavby je z exter-

ných zdrojov, z prostriedkov ŠFRB vo forme 
úveru vo výške 70 percent a z dotácie MDaV 
vo výške 30 percent. Financovanie technickej 
infraštruktúry bude z vlastných prostriedkov 
mesta Kežmarok. Cena bytovky vrátane DPH 
je 988,4-tisíc eur. Verejná súťaž na výstavbu 
bola vyhlásená v decembri minulého roku.

Nový bytový dom má na ulici Weilburská 
rezervované evidenčné číslo 2 a  4. „Mesto 
má záujem pomôcť v naštartovaní bývania 
predovšetkým mladých rodín,“ dodal primá-
tor. Zuzana Šlosárová

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili výstavbu mest-
ského nájomného domu na sídlisku Juh na Weilburskej ulici.

Nový bytový dom
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Počas štyroch dní sa na pódiu 
predstavili deti z  materských, zák-
ladných umeleckých a  stredných 
škôl. Nechýbal detský folklórny sú-
bor Goralik či Juraj Hnilica, účastník 
súťaže Česko Slovensko má talent 
2015. Potom prišiel na rad program 
Základnej umeleckej školy A. Cígera 
s  názvom Veľa šťastia.... Títo všet-
ci spríjemnili predviačnočný čas 
všetkým, ktorí zavítali na námestie 
v utorok 12. decembra. 

V  stredu patrilo pódium TšC 
Tempo a folklórnym súborom z náš-
ho regiónu, ktoré priniesli do Kež-
marku program zostavený z najkraj-
ších vianočných zvykov, hier, piesní 
a vinšov. Vystriedal ich Silband – Sil-

vayovci účastníci súťaže Česko Slo-
vensko má talent 2010.

Vo štvrtok opäť predviedli svoju 
šikovnosť deti z materských, základ-
ných, umeleckých a stredných škôl, 
Maguráčik a česká kapela RK Band.

Zlatým klincom programu Kež-
marského vianočného trhu bola sú-
ťaž vo varení vianočnej kapustnice, 
na ktorej sa zúčastnilo 12 družstiev. 
Námestie sa zahalilo do lákavej 
vône a túto dobrotu prišlo ochutnať 
desiatky Kežmarčanov. Každá ka-
pustnica bola výborná, preto mala 
porota veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec 
prvú priečku získalo družstvo zo 
SOŠ Kušnierska brána pred Rybár-
mi a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava. 

Kým sa varila kapustnica konali sa 
ďalšie súťaže – v zabíjaní klincov do 
dreva či v  pílení dreva a  atmosféru 
dotváralo vystúpenie Daniela Da-
mera a  ľudovej hudby folklórneho 
súboru Čačina.

Program v piatok uzavrelo vystú-
penie slovenskej legendy skupiny 
Metalinda.

Každý deň počas trhu premieta-
lo Detské kino.

 -bel-

Trh priniesol koncerty a súťaže

Súčasťou ostatného Kežmarského vianoč-
ného trhu bol aj bohatý kultúrny program. 

Súťaž vo varení vianočnej kapustnice.

Vystúpenie hudobnej skupiny Metalinda bolo bodkou za bohatým 
programom Kežmarského vianočného trhu. Daniel Damer a ľudová hudba folklórneho súboru Čačina.

V  harmonograme aktivít sa veľ-
ká pozornosť venovala rozvojovým 
investičným aktivitám, na ktoré sa 
mesto pripravovalo aj v  minulom 
období a  zapojí do financovania 
kapitálových výdavkov aj rezervný 
fond vo výške 2  233  410 €. Z  neho 
a  z ostatných zdrojov mesta budú 
financované mnohé investície. Do 
plánu je zapojené dokončenie re-
konštrukcie zimného štadióna vo 
výške cca 2 mil. €, cyklochodník prie-
ťah mestom (664-tis. €) z projektu 

Historicko kultúrno prírodná cesta 
okolo Tatier, cyklochodník okolo his-
torického jadra mesta (532-tis. €), re-
konštrukcie miestnych komunikácií, 
zariadenia pre seniorov (282-tis. €), 
výstavba nájomných bytov (990-tis. 
€), detské ihriská (130-tis. €), naprí-
klad na ul. Martina Lányiho, na sídlis-
ku JUH a ďalšie.

V  rozpočtových výdavkoch 
mesta je plánovaná suma 400-tis. € 
z  bežných prostriedkov na opravy 
a  údržbu miestnych komunikácií. 

Kapitálové výdavky sú určené na prí-
pravu štúdie okružnej križovatky na 
sídlisku JUH (7-tis. €), druhú etapu 
rekonštrukcie miestnej komunikácie 
na ul. Trhovište (300-tis. €), tiež do-
končenie mosta a opravu miestnej 
komunikácie na sídlisku Sever (333-
tis. €).

Kežmarčanom sa bude lepšie krá-
čať po obnovených chodníkoch, na 
ktoré mesto vyčlenilo 118-tis. €.

Kežmarok je úspešný v mnohých 
projektoch na získanie podpory z eu-

rofondov a podané sú ďalšie. V  prí-
pade úspešnosti sa v  rokoch 2018 
a 2019 bude investovať do vnútrob-
lokov na sídlisku Sever (530-tis. €), 
rekonštrukcie vínnej cesty Limanowa 
- Kežmarok v rámci projektu cezhra-
ničnej poľsko-slovenskej spolupráce 
(850-tis. €), naplánovaná je rekon-
štrukcia telocvične ZŠ Grundschule 
(150-tis. €), Materskej školy na ul. 
Možiarska (280-tis. €) a ďalšie investí-
cie. Dôležitou environmentálnou in-
vestíciou je aj pripravovaná výstavba 
kompostárne, ktorú by mesto reali-
zovalo s  podporou externých zdro-
jov v ďalších obdobiach.

 -ZS, GB-

Mesto bude naďalej zhodnocovať a zveľaďovať svoj majetok
Poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva prijali návrh rozpočtu pre rok 2018, v kto-

rom sa venuje, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, veľká pozornosť udržiavaniu, zhod-
nocovaniu a zveľaďovaniu majetku mesta.
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rok 2017

ROK 2017 V OBRAZOCH

Stretnutie s občanmi sa konalo v kine Iskra a bolo venované viace-
rým zaujímavým témam.

Pohľad študentov architektúry a odborníkov sa zhmotnil do výstavy 
Mestské zásahy Kežmarok 2017 a vydania publikácie s názvom Ná-
pady pre lepšie mesto.

Lukáš Frljas (hlavný hrdina) s Jurajom Ja-
kubiskom na tlačovej konferencii v Kež-
marku.

Prvá lastovička akčného plánu v minulom 
roku – v SOŠ Garbiarska pribudli najmoder-
nejšie prístroje.

Natáčanie druhého dielu Perinbaby 
na Kežmarskom hrade.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

1/2018 rok 2017 v obrazoch

Dobýjanie hradieb počas EĽRO 2017. Tohtoročný festival bol venovaný Cechu tkáčov ľanového plátna.

Pohľad na prácu jedného z remeselníkov počas EĽRO 2017. Pred otvorením kúpaliska.

Obnovené letné kúpalisko má za sebou úspešne prvú sezónu. Navštívilo ho takmer 12-tisíc ľudí.
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rok 2017 v obrazoch

Základná škola sa zlúčila so škôlkou. Moderné priestory slúžia naj-
menším detičkám v ZŠ s MŠ Nižná brána.

V novembri sme si zvolili svojich zástupcov v Prešovskom samo-
správnom kraji.

Minister životného prostredia László Sólymos na stretnutí s primá-
tormi a starostami v Kežmarku.

Rekonštrukcia zimného štadióna je v plnom prúde.

Takto sa pracuje vo vnútorných priestoroch zimného štadióna. Termín ukončenia stavby je 22. júna 2018.
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Kultúrno-spoločenský mesačník mesta

1/2018 rok 2017 v obrazoch

Stretnutie so odborníkmi. Naše mesto sa postupne stáva Smart City.

Zariadenie pre seniorov prešlo prvou etapou rekonštrukcie.

V oddychovej zóne Zlatná pribudla pumptracková dráha.

Výmena mosta na Severe.

Prvým krokom k naštartovaniu vysokoškolského štúdia u nás bolo 
podpísanie memoranda so súkromnou VŠ ekonomiky a manažme-
tu verejnej správy.

 Na Záhradnej ulici mám kompletne zrekonštruované detské ihrisko.
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mozaika

Adventný program sa uskutoč-
nil 16. decembra v drevenom arti-
kulárnom kostole v Kežmarku. 

V  úvode programu predniesli 
dvaja žiaci základnej školy - Grund-
schule Hradné námestie v Kežmar-
ku vianočnú báseň v  slovenskom 
a  nemeckom jazyku, táto dvojica 
zároveň aj celý program mode-
rovala. Duchovnú stránku vyplnil 
svojim príhovorom brat farár evan-
jelickej cirkvi v  Kežmarku Roman 
Porubän. 

Vianočné zvyky Goralom pre-
zentoval folklórny súbor Magu-
ráčik. Nemeckú časť programu 
zastúpili žiaci základnej školy 
- Grundschule Hradné námestie 
zaspievaním vianočných pies-
ni v  nemeckom jazyku. Hosťom 
programu bol folklórny súbor 
Kochman z  Hranovnice, ktorý za-
spieval niekoľko vianočných kolied 

v  typickom hranovnickom nárečí. 
Slovenskú časť programu dopl-
nil miestny evanjelický spevokol 
zaspievaním vianočných piesní. 
Významné postavenie na Spiši má 
dodnes aj rusínska národnostná 
menšina. Veľmi známe sú sestry 
Uhlárove, ktoré zaspievali niekoľko 
kolied v rusínskom jazyku. 

Kultúrny program bol zakonče-
ný vinšmi v  niekoľkých jazykoch, 
ktoré sa na Spiši v  minulosti pou-
žívali v  slovenčine, nemčine, ma-
ďarčine, v  goralskom a  rusínskom 
nárečí. 

Už tradične pozdravili náš 
program kežmarskí skauti, ktorí za-
bezpečujú roznos betlehemského 
svetla.

V  mene Karpatskonemeckého 
spolku v  Kežmarku sa chcem sr-
dečne poďakovať všetkým účin-
kujúcim za spoluprácu, riaditeľovi 

Miroslavovi Beňkovi, pedagógom 
a žiakom Základnej školy – Grund-
schule Hradné námestie v Kežmar-
ku, folklórnej skupine Maguráčik 
pod vedením Moniky Svocákovej, 
bratovi farárovi evanjelickej cirkvi 
v Kežmarku Romanovi Porubäno-
vi a  spevokolu evanjelickej cirkvi 
v  Kežmarku, sestrám Uhlárovým 

zo Spolku Rusínov Spiša, folklórne-
mu súboru Kochman z Hranovnice 
a  skautom z  Kežmarku pod vede-
ním Martina Sokáča. Poďakovanie 
patrí aj Petrovi Justovi za krásne 
melódie orgánovej hudby.  

 Vojtech Wagner,
 predseda MS KNS
 v Kežmarku

Spišské Vianoce boli čarovné aj tento rok

V predvianočnom programe mesta Kežmarok majú už niekoľko 
rokov svoje stále miesto Spišské Vianoce. Tradícia sa začala písať 
už v  roku 1994. Cieľom tohto podujatia je poukázať na tolerant-
nosť rôznych národností, ktoré po stáročia žili na Spiši. V progra-
me účinkovali Slováci, Gorali, Nemci a Rusíni. 

Program podujatia bol bohatý.

Deň otvorených dverí sa v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava konal 19. decem-
bra. Desiatky návštevníkov, prevažne žiakov z vyšších ročníkov základných 
škôl, čakalo vystúpenie školskej kapely, tvorivé dielne v  učebni umenia 
a  kultúry, hlavolamy a  origami v  matematickej učebni, IT akadémia, za-
ujímavé pokusy vo fyzikálnom laboratóriu či rýchlokurz cudzích jazykov. 
V učebni dejepisu a geografie sa potme, iba pri sviečkach odohrala inkvizí-
cia a v školskej knižnici bol predstavený školský časopis Stretnutia. -bel-

Najsledovanejší
príspevok na Facebook-u

Používateľ Mesto Kežmarok - oficiálna stránka
2 347 ľudí reached

Ďakujeme za zaslanú fotografiu. V Kežmarku pribudla vianočná vý-
zdoba. 6-metrový snehuliak už zdobí naše mesto. Čo poviete, fešák, že?

Vybrané projekty mesta a organizácií, ktoré boli
za obdobie 06/2017 až 11/2017 schválené a získajú

podporu z eurofondov

Oprávnené
výdavky

Mobiliár k cyklochodníku  51 783,00 € 
Monografia mesta a sprievodca mestom  36 813,90 € 
Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít MŠ Možiarska  272 726,31 € 
III. etapa dobudovania cyklochodníka 530 816,92 €
Modernizácia nemocnice Dr. Alexandra  3 372 638,27 € 
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania  - ZŠ Nižná brána  259 380,00 € 
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania  - ZŠ Grundschule  145 260,00 € 

Z celkových oprávnených výdavkov mesto Kežmarok zaplatí od 5 do 10 % z vlastných zdrojov.

Štefan Šuriansky:  Mesto je krásne vysvietené, úžasne krásny by bol 
aj hrad, možno na budúci rok...
Marek Čižik: Naše mesto je krásne len by trebalo viac vianočnej výzdoby 
a by to bolo ešte krajšie:).
Miriam Trembová: Konečne niečo nové pribudlo v Kežmarku!
Monika Frindtová: moje foto
Lucia Bednarova:  Mesto je pekné, len mi chýba svetelná výzdoba pri 
vstupe do mesta na kruhových objazdoch z Ľubice, pri Lidli a aj z Popra-
du pri Sintre v novom parku.
Evicka Kulangova: Mesto je krásne...výzdoba oproti min. rokom sa veľmi 
zmenila k lepšiemu...ale nie každý je spokojný...ale 100 ľudí -100 chutí
Ivanka Slniečko: Nádhera, krása. .. máme 
krásne mestečko
Jo Ja: Velmi pekná výzdoba oproti predo-
šlým rokom
Radka Laurinka Ničpanová:  Tento rok 
...naozaj krásne vyzdobené
Iveta Gurguľová:  ...ja neviem ako vy ale 
mne tam chýba tretia guľa
Slávka Cvengrošová: Nádherný je, všetci 
sme waaaukali. 
Ešte časom niečo na hlavný ťah a supeer

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ
KEŽMAROK
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Zvonku síce nenápadný ako 
lastúra, zato vo vnútri ukrýva nád-
heru skvostnej perly. Taký je dre-
vený kostol v Kežmarku. Dnešnú 
podobu má od roku 1717. Dátum 
dvoch „sedemnástok“ je rovnako 
krásny, ako spomienky, keď som 
mal rok pred dospelosťou a v  srdci 
ukryté rôzne tajomstvá...

Chrám Boží má tiež svoje ta-
jomstvo. Mystérium predovšetkým 
podčiarkuje jeho veľkosť – veľkosť 
nie pre svoju výšku, či šírku, ale veľ-
kosť kultúrnu. Táto veľkosť, na ktorú 
máme byť právom hrdí, bola utvr-
dená zápisom do zoznamu pamia-
tok UNESCO v roku 2008.

V čom vlastne spočíva jeho jedi-
nečnosť? Odpoveďou je jediné slo-
vo – výzdoba. Nádherne vyrezávaný 
drevený interiér a fascinujúce maľby 
vyrážajú dych. Nadovšetko však šo-

kuje pohľad na strop, ktorý pripomí-
na svetoznámu Sixtínsku kaplnku. 
Tú kaplnku, ktorú ročne navštívi šesť 
miliónov turistov! 

Vari je Kežmarok horší než Rím? 
Nie, len o kráse, ktorú vytvorili šikov-
né ruky našich predkov takmer nik 
nevie. Krása ukrytá v drevenom kos-
tole je svetovým tajomstvom, a to je 
problém... Naše tajomstvo musí byť 
vykričané smerom k  ľuďom do ce-
lého sveta. Len vtedy sa tajomstvo 
premení na plnohodnotný poklad 
a  vzbudí veľký obdiv. Obdiv, ktorý 
v  turistoch prerastie do neodola-
teľnej túžby navštíviť Kežmarok, čo 
bude na prospech nás všetkých. 

Verím, že práve dnes stojíme 
na historickej križovatke, môžeme 
spraviť správnu voľbu a  prijmeme 
výzvu. Ak cítite tú istú energiu, ako 
ja, ak cítite tú istú naliehavosť i vá-

šeň – ak si zapamätáte jednu vetu 
a  budete ju šíriť s  hrdosťou ďalej, 
potom nemám pochyby o  tom, že 
nášmu Kežmarku spoločne prina-
vrátime zaslúžený lesk. Tá dôležitá 
veta je: 

Drevený evanjelický artikulárny 
kostol v Kežmarku, zapísaný v  zo-

zname pamiatok UNESKO, môžeme 
vďaka nevšednej dekorácii interié-
ru smelo nazvať malou Sixtínskou 
kaplnkou na Spiši.

Nabudúce si povieme o málo 
známom poklade Lyceálnej knižni-
ce.

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Spoznajte tajomstvo dreveného kostola

Zvonku síce nenápadný ako lastúra, zato vo vnútri ukrýva nádheru skvost-
nej perly. Taký je drevený kostol v Kežmarku. Dnešnú podobu má od roku 
1717. Dátum dvoch „sedemnástok“ je rovnako krásny, ako spomienky, keď 
som mal rok pred dospelosťou a v srdci ukryté rôzne tajomstvá...

Medzinárodná súťaž v kreslení 
z  krajiny Brandenbursko Schwe-
dt/Oder v tomto roku oslávila 50. 
výročie medzinárodnej výstavy. 
V jubilejnom roku dostali 1 253 
detských výtvarných diel z 12 kra-
jín sveta. Z takého množstva prác 
sa medzinárodná porota rozhodla 

pre najlepšie umelecké práce, 
ktoré boli prezentované na veľkej 
výstave v divadle Schwedt/Oder. 
V  každej kategórii bolo ocene-
ných 10 najlepších medzinárod-
ných účastníkov. Z  troch kategó-
rii vo veku od 4 do15 rokov bola 
udelená len jedna cena pre SR.

Emma Matejková, žiačka ZUŠ 
Antona Cígera, získala na tejto 
súťaži jednu z mimoriadnych 
cien vo svojej kategórii. Dostala 
poďakovanie, certifikát a darček. 
Talent a výtvarná práca našej 
žiačky reprezentovala nielen ZUŠ 
a mesto Kežmarok, ale aj Sloven-
skú republiku.

 Blahoželáme
 Vaksmundská, ZUŠ
 A. Cígera Kežmarok

Medzinárodná výtvarná 
súťaž

Dodnes mi z toho naskakuje husia koža a ježia sa 
mi chlpy po celom tele. Už nie hrôzou, ale vzru-
šením z toho, že ten zázrak sa naozaj stal. V roku 
1920 zachvátil požiar kupolu červeného kosto-
la a  bolo takmer isté, že vedľa stojaci Drevený 
evanjelický artikulárny kostol ľahne popolom. 
Že sa tak nestalo sa dá považovať za zázrak!

Mali ste v lete problém vybrať dovolenku na poslednú chvíľu?
Vyberte si už teraz!

FIRST MOMENT na sezónu 2018 je v predaji.
Zakúpte si zájazd už teraz so zľavami až do -40% a využite akcie na deti. 

Pri objednaní stačí zaplatiť zálohu. 
Novinkou pri leteckých zájazdoch z Popradu na sezónu 2018 je Čierna 

Hora. V ponuke naďalej zostávajú destinácie Bulharsko a Turecko.
V našej cestovnej agentúre Vám pripravíme ponuky podľa požiadaviek. 

Môžete si vybrať z ponúk všetkých slovenských i zahraničných
cestovných kancelárii bez navýšenia cien. U nás nájdete stovky ponúk 

na poznávacie i pobytové zájazdy, plavby a exotické dovolenky.

Emma Matejková

inzercia
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školstvo

Európa park má 4 000 zamestnancov 
a  140 – 150 študentov vlastnej akadémie. 
Spolupracujú však aj s  hotelovými školami 
vo Francúzsku a teraz majú záujem získať 
žiakov z  Hotelovej akadémie O. Brucknera 
Kežmarok. Študenti, ktorí budú chodiť do 
Nemecka na odbornú prax, získajú inter-
nacionálny pohľad na chod parku. Takáto 
spolupráca bude prínosom pre obe strany. 

Na jar tohto roku sa otvorí informačné cen-
trum, ktoré bude mať dve základné úlohy, 
propagovať Európa park a  služby, ktoré 
ponúka a druhá úloha je prezentovať tento 
park mladým ľuďom, ktorí by chceli vycesto-
vať do zahraničia a zamestnať sa na rôznych 
postoch. Centrum poskytne záujemcom 
celkový obraz o možnom zamestnávateľovi 
v Nemecku.

Európa park sa snaží získať kvalitných 
ľudí. Časom bude cca 50 žiakov chodiť na 
prax práve k nim. Tí v dvoch trojmesačných 
turnusoch budú v parku pracovať a učiť sa. 
„Začíname malými krokmi s  veľkou víziou 
do budúcnosti,“ povedal Kirscher.

 -sedl-

Začiatok novej spolupráce?

Do Kežmarku zavítal personálny riaditeľ 
známeho nemeckého parku.

Študenti absolvovali stáž na Cypre.

Za projektom IT Akadémia stojí päť sloven-
ských univerzít, profesijná organizácia IT Asociá-
cia Slovenska a klaster IT firiem z východu Sloven-
ska tzv. Košice IT Valley. Cieľom projektu je, aby 
žiaci chceli a  nebáli sa študovať prírodné vedy 
a technické odbory.

Zmyslom projektu je tvorba a  následné vy-
užívanie inovovanej metodiky výučby, teda to, 
ako sa žiaci učia. Inovatívny spôsob výučby príro-
dovedných predmetov a informatiky ich má vy-
zbrojiť bádateľskými kompetenciami, aby doká-
zali úspešne študovať na špičkových univerzitách 

a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyža-
dujú tvorivosť, samostatnosť a inovatívnosť.

Nové metodiky výučby nie sú zamerané len 
na prípravu budúcich informatikov tzv. ítečkárov. 
Ich zmyslom je poukázať na význam informač-
ných technológií a na to, že zasahujú do všetkých 
vedných disciplín a oblastí života.

V tomto školskom roku sa učitelia nášho gym-
názia podieľajú na overovaní týchto metodík 
a  ich zavedení do reálnej praxe na slovenských 
školách.

Ďalším benefitom projektu je množstvo mi-

moškolských aktivít (diskusie, workshopy, pred-
nášky, exkurzie a iné). Žiaci navštívia firmy a vyso-
ké školy zapojené do projektu. Jednotlivé aktivity 
im umožnia kontakt s  odborníkmi z  IT oblasti, 
z rôznych firiem, vysokých škôl a univerzít. Osob-
ný kontakt s  odborníkmi bude pre žiakov moti-
váciou nazrieť do nových neprebádaných oblastí 
vedy a techniky a nebáť sa nových výziev. 

V  rámci tohto projektu chceme v  budúcom 
školskom roku otvoriť triedu so zameraním na 
informačné technológie. Veríme, že záujemcovia 
o štúdium na kežmarskom gymnáziu využijú túto 
jedinečnú možnosť byť súčasťou spomínaného 
národného projektu.

Viac informácií o projekte si môžete nájsť na 
adrese: http://itakademia.sk/sk/domov/

 Marek Žmijovský,
 učiteľ informatiky

IT Akadémia aj u nás
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa zapojilo do národného projektu 

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku mali možnosť opäť absolvovať odbornú 
stáž v zahraničí v rámci projektu Erasmus+ financovaného z fondov Európskej únie.

 „Cieľom našej návštevy v Hotelovej akadémii O. Brucknera  v Kež-
marku 4. decembra bolo informovanie študentov, o  aký projekt 
ide. Zanalyzujeme záujem zo strany žiakov a to bude rozhodujúce 
pri nadväzovaní ďalšej spolupráce s mestom Kežmarok a akadé-
miou,“ povedal nám personálny riaditeľ parku Matthias R. Kirscher. 

Prvá skupina 7 žiakov študijných odborov pro-
pagačné výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštau-
rátorstvo- drevorezieb strávila 3 týždne na Cypre 
v dedinke Pano Lefkara. Žiaci sa venovali mozaike, 
ikonografii, nástennej maľbe, výrobe keramiky, 
získavaniu pigmentov a  výrobe prírodného uhlí-
ka, rezbárstvu, reštaurovaniu i výrobe stoličiek, či 
pyrografii... Cyprus, pre nás trochu exotický ostrov, 
je miestom s osobitou kultúrou, rozmanitými jed-
lami, krásnymi plážami, ale čo je najhlavnejšie, je 
plný umenia a originálnej architektúry.

Druhá skupina 6 žiakov študijného odboru fo-
tografický dizajn strávila 2 týždne v Krakove v sú-

kromnej škole Krakowskie Szkoly Artystyczne s.c. 
Joanna Gaweł. Žiaci sa venovali rôznym druhom 
fotografie od prípravy až po postprodukciu - re-
portážnej, portrétovej, módnej, interiérovej foto-
grafii, ale i  špeciálnej technike tlače - gumotlači. 
Krakov je očarujúcim mestom, a  hoci z  každého 
jeho kúta dýcha duch minulosti, je živým, dyna-
micky sa rozvíjajúcim mestom plnom mladých 
ľudí.

Popri práci teda žiaci študovali históriu a  de-
jiny umenia oboch hosťujúcich krajín, navštívili 
množstvo pamiatok, múzeí a výstav s odborným 
výkladom.

Mnohé z  techník, ktoré sa žiaci počas stáže 
naučili, budú realizovať aj v  škole. Absolvovaná 
stáž je nielen odbornou prípravou žiakov v rámci 
štúdia, je prínosom pre ich odborný rast i osobný 
rozvoj.

Celý priebeh stáže je možné vidieť na htt-
ps://www.facebook.com/SU%C5%A0-Kezma-
rok-1435277760058037/.

 Zlatica Svitanová

Odborná stáž na Cypre a v Krakove
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Letná sezóna v  Bachledke vyvr-
cholila otvorením Chodníka koruna-
mi stromov, ktorý sa razom stal jed-
nou z  najnavštevovanejších atrakcií 
v  regióne. „Po otvorení chodníka 
návštevnosť strediska mnohoná-
sobne stúpla. Medzi návštevníkmi 
prevládali slovenskí turisti, menšiu 
polovicu tvorili Poliaci,“ informovala 
marketingová manažérka strediska 
Martina Múdra. Okrem novootvore-
ného chodníka bola motívom náv-
števy bobová dráha, vyhliadková 
veža i  nenáročná turistika. Otvore-
ním Chodníka korunami stromov sa 
z Bachledovej doliny a Ždiaru stalo 
malé turistické mestečko. Turisti 
z celého Slovenska a Poľska prichá-
dzajú spoznať Tatry z korún stromov. 
Častokrát pritom objavili nielen 
Tatry z korún stromov, ale aj zatiaľ 
nepoznaný kus Slovenska a  poľské 
pohraničie. Ždiar je popri známych 
ostatných tatranských strediskách 
často nepoznanou časťou Tatier. 
„Väčšina návštevníkov chodníka 
bola v Bachledke prvýkrát a vyjad-
rovala sa veľmi pozitívne o miestnej 
prírode, výhľadoch i atrakciách. Po-
pri chodníku navštívili mnohí turisti 
aj Beliansku jaskyňu, obec Ždiar, 
absolvovali túru na Zelené pleso či 
chatu Plesnivec a ochutnali miestne 
špeciality. Rezervovanosť ubytova-
nia po letných prázdninách vzrástla 
oproti minulému roku až o  70 %,“ 
doplnila Múdra. Keďže chodník je 
v  prevádzke celoročne, aj lyžiari sa 
môžu kochať výhľadmi na zasne-
žené svahy a zimnú prírodu z novej 
perspektívy.

V Levoči si v roku 2017 pripome-
nuli 500. výročie dokončenia hlav-
ného gotického oltára v Bazilike sv. 
Jakuba od Majstra Pavla z Levoče. 
„Všetky aktivity počas kalendárneho 
roka 2017 boli venované velikánovi 
mesta Majstrovi Pavlovi,“ povedala 
vedúca oddelenia cestovného ru-
chu a rozvoja mesta Levoča Anna 
Lazorová. „Štartom osláv bola vý-
stava v  Ríme a na domácej pôde 
výstava fotografií hlavného oltára 
od významného fotografa Petra 

Župníka,“ doplnila Lazorová. Me-
dzi obľúbené atraktivity v meste už 
tradične patrila návšteva Baziliky 
Panny Márie, výstup na Vežu Bazili-
ky sv. Jakuba, návšteva neďalekého 
Bio kúpaliska Levoča (Resort Levo-
čská Dolina), ako aj klietka hanby, 
ktorá predstavuje raritnú kultúrnu 
pamiatku historického jadra Levoče. 
Novinkou tohto leta bola prehliadka 
historického centra na koči. Mesto 
Levoča je známe aj ako mesto, ktoré 
sa výnimočne ohľaduplne správa ku 
skupine hendikepovaných občanov, 
a to slabozrakých a nevidiacich. Po-
čas letnej sezóny bolo sprístupnené 
novozrekonštruované moderné mú-
zeum špeciálneho školstva. 

V  Kežmarku sa rok 2017 niesol 
v  znamení 500. výročia osláv re-
formácie a 300. výročia vysvätenia 
Dreveného evanjelického kostola 
(UNESCO). Pri tejto príležitosti sa 
v Kežmarku konal pod záštitou Petra 
Dvorského operný benefičný kon-
certe Operné gala, premiéra opery 
o Martinovi Lutherovi Hrad prepev-
ný, ako aj slávnostné uvedenie poš-
tovej známky s  tematikou organu 
z dreveného kostola iné podujatia. 

V  júli sa otvorili brány starono-
vého kežmarského kúpaliska so 
slanou vodou. „Novinkou pre turis-
tov je zľavová kupónová brožúra.
Po uplatnení všetkých kupónov 
ostane držiteľovi vrecková brožúra 
o meste Kežmarok s  pamiatkami 
a mapkou mesta. Brožúra je vhodná 
aj ako darček pre návštevníkov, ktorí 
naše mesto navštevujú príležitostne. 
Je dostupná pre ubytovaných hostí 
zdarma a za symbolický poplatok 
v Kežmarskej informačnej agentúre,“ 
informoval Marek Kollár z  Kežmar-
skej informačnej agentúry. 

V decembri sa pod záštitou Kar-
patskonemeckého spolku konalo 
každoročné ekumenické podujatie 
Spišské Vianoce, ktoré predstavia 
zvyky rôznych národností a  nábo-
ženstiev. V  roku 2018 sa pripravuje 
nová inovatívna služba pre všet-
kých návštevníkov mesta, ktorá nie 
je zavedená ešte v žiadnom meste 

na Slovensku. Informácie o väčšine 
pamiatok sa dozvedia zavolaním 
na príslušné číslo. Tieto informácie 
budú podávané zdarma a v troch 
jazykoch.

Kúpele Červený Kláštor – 
Smerdžonka, najmodernejšie kúpe-
le na Slovensku majú za aktuálne 
obdobie rozbehnutú ďalšiu úspešnú 
sezónu. „Každým rokom od otvore-
nia kúpeľov v roku 2012 zazname-
návame nárast počtu klientov, ktorí 
k nám prichádzajú na liečenie, ale 
aj návštevníkov hľadajúcich oddych 
a relax. Rok 2017 nebude výnimkou. 
Viac ako 90 % sú to hostia zo Slo-
venska,“ informoval marketingový 
manažér Vladimír Šmída. Návštev-
níci môžu vyskúšať unikát v širokom 
okolí a síce vonkajšiu Kneipp terapiu 
s balančným chodníkom. „Ide o vo-
doliečebnú otužovaciu procedúru, 
ktorá plynule nadväzuje na chodník 
s rôznymi povrchmi. Chodenie na 
boso po šiškách, kameňoch, kôre zo 
stromov atď. by sme tak zjednodu-
šene mohli nazvať prírodnou masá-
žou chodidiel,“ doplnil Šmída. Počas 
letnej sezóny si mohli návštevníci 
užívať Kúpeľné kino na amfiteátri na 
čerstvom vzduchu. Po pozitívnych 
ohlasoch bude kino pokračovať 
aj v roku 2018. 

Kúpalisko Thermal park Vrbov je 

obľúbené najmä vďaka svojej jedi-
nečnej zdravej vode. „Letnú sezónu 
2017 môžeme hodnotiť veľmi pozi-
tívne v porovnaní so sezónou 2016. 
Počasie nám tento rok doprialo viac 
slnečných dní ako minulý rok, čo 
sa prejavilo na návštevnosti. Naše 
kapacity boli maximálne vyťažené,“ 
informoval z  oddelenia marketingu 
Lukáš Gally. Najväčší záujem je ce-
loročne o bazény s geotermálnou 
vodou, ktorá patrí svojím zložením 
k jednej z najunikátnejších vôd 
v strednej Európe. Po úspešnom 
minulom roku je počas zimného ob-
dobia pre návštevníkov pripravený 
zaujímavý kultúrny program pri ba-
zénoch. „Program spríjemní pobyt 
na kúpalisku nielen našincom, ale 
hlavne kultúrne obohatí návštevní-
kov z iných krajín, ktorým ukážeme 
kúsok z našej kultúry“ uzavrel Gally.

Cestovný ruch pokračuje v prog-
resívnom trende a počet ubytova-
ných hostí naďalej rastie. Také sú 
posledné štatistiky ubytovania na 
Slovensku za prvý polrok 2017. Naj-
novšie čísla prekonávajú aj rekordy 
vlaňajšej úspešnej sezóny. Naša des-
tinácia ponúka turistom množstvo 
nádherných miest, máloktorý región 
sa môže pochváliť tak širokým za-
stúpením prírodných i historických 
krás. Všetky potrebné informácie 
nájdete na našej webovej stránke 
www.tatryspispieniny.sk. 

 Juraj Buranovský
 Gabriela Bodnárová,
 výkonná riaditeľka
 OOCR TATRY-SPIŠ-PIENINY

Korunná krása – destinácia Tatry-Spiš-Pieniny

Na základe doterajších výsledkov má destinácia Tatry-Spiš-Pieniny rozbehnutý ďalší úspeš-
ný rok. Letná sezóna 2017 opäť potvrdila rastúci záujem o destináciu Tatry-Spiš-Pieniny. Krása 
prírody v kombinácii s jedinečnosťou kultúrneho dedičstva sú hlavnými motívmi, prečo sa des-
tináciu Tatry-Spiš-Pieniny určite oplatí navštíviť. Turisti čoraz viac vyhľadávajú rôzne atraktivity 
v regióne a potvrdzujú, že chcú spoznávať tento malebný kraj.

OOCR Tatry Spiš Pieniny každoročne organizuje infocestu pre média, 
cestovné agentúry, bloggerov ap. Vlani sme predstavili atraktivity 
mesta Kežmarok aj zástupcom maďarskej televízie, ktorí pripravili 
viaceré príspevky v maďarskej MTV a v časopise Turizmus trend. Pro-
paguje nás aj zahraničné zastúpenie MDaV SR v Budapešti prostred-
níctvom Soni Jelínkovej. G. Bodnárová, foto: PU
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Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné 
a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre 
projekt pod názvom Spracovanie projektových 
dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry“. 
V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tatry“, Eu-
rópskym zoskupením územnej spolupráce Tatry, 
Prešovským samosprávnym krajom, mestom 
Kežmarok a  obcami Dlhá nad Oravou, Krivá, 
Sedliacká Dubová a Chmeľnica začalo Združenie 
Euroregión Tatry s realizáciou projektu v mesiaci 
január 2017. 

Kompletný strategický cezhraničný pro-
jekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Histo-
ricko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier za-
hŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, 

bežeckých, turistických a náučných trás s cie-
ľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a  priazni-
vú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa 
predpokladá spájanie regiónov (Spiš, Podha-
lie, Orava a  Liptov), zlepšenie dostupnosti 
a sprístupnenie unikátnych miest a  lokál-
nych hodnôt krajinného, kultúrneho, histo-
rického a  prírodného charakteru na oboch 
stranách hranice, podporu rozvoja voľnoča-
sových aktivít šetrných voči životnému pro-
strediu,  zdravý životný štýl, aktívny oddych 
a bezmotorové formy dopravy. Keďže medzi návštev-
níkmi nášho euroregiónu evidentne dochádza 
k vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že 
v rámci podporeného projektu Združenia Euro-

región Tatry pod názvom Spracovanie projek-
tových dokumentácií na území Euroregiónu 
„Tatry“ boli vypracované: 1. Dvojstupňová do-
kumentácia v Dlhej nad Oravou – projektovej 
dokumentácie na územné rozhodnutie a pro-
jektovej dokumentácie na stavebné povolenie 
a realizáciu stavby, 2. Dvojstupňová dokumen-
tácia v  Krivej – projektovej dokumentácie na 
územné rozhodnutie a projektovej dokumen-
tácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby, 
3. Dvojstupňová dokumentácia v  Sedliackej 
Dubovej – projektovej dokumentácie na územ-
né rozhodnutie a  projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie a realizáciu stavby a 4. 
Dvojstupňová dokumentácia v Chmeľnici – pro-
jektovej dokumentácie na územné rozhodnutie 
a projektovej dokumentácie na stavebné povo-
lenie a realizáciu stavby za účelom postupného 
vybudovania týchto úsekov cyklochodníka. 

Cieľom je postupne poprepájať jednotlivé 
úseky cyklochodníka na slovenskej a  poľskej 
strane Euroregiónu „Tatry“. Realizácia projektu 
v budúcnosti so sebou prinesie výhody pre celú 
lokálnu spoločnosť v  podobe zvýšenia turistic-
kej návštevnosti bez dopadu na životné prostre-
die, vzbudenie nových podnikateľských iniciatív 
a vytvorenie podmienok pre aktívny odpočinok. 
Celková výška rozpočtu projektu predstavuje 
42 650,12 € (z toho spolufinancovanie z rozpoč-
tovej kapitoly MDVaRR SR vo výške 38 771,92 € 
a vlastné zdroje 3 878,20 €).

 Radoslava Krafčíková,
 poverená riadením kancelárie Združenia 

 Euroregión Tatry

Združenie Euroregión Tatry spracovalo
ďalšie projektové dokumentácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo ešte v novem-
bri 2016 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný 
na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2016. 

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

19. 1. 2018 (piatok) 19.00 h
 „To je ohromné, miláčik ...“
- komédia na motívy hry od Geraldine Aron: Môj báječný rozvod v podaní 
Divadla na opätkoch, Spišská Nová Ves v réžii I. Liptákovej a A. Beťkovej
Upozornenie: Predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov.
Mestské kultúrne stredisko

24. 1. 2018 (streda) 10.00 h a 25. 1. 2018 (štvrtok) 10.00 h

 ,,Ako škriatkovia zachránili Vianoce a naučili deti umeniu“
- výchovný koncert pre 2.stupeň ZŠ zameraný na prezentáciu umenia, 
zážitkový spôsob  učenia a improvizáciu 
 Mestské kultúrne stredisko 

28. 1. 2018 (nedeľa) 16.00 h 
 Posledný dinosaurus
- nedeľné popoludnie s rozprávkou v podaní Divadla  na hojdačke Žilina

Mestské kultúrne stredisko

11. 1. – 30. 1. 2018
 Výstava ,,Tradície a život dolnozemských Slovákov“ 
- v tvorbe Jozefa Havjara a Jána Žolnaja z Kovačice
  Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46
  Otvorené v pracovné dni: od 9.00 – 12.00 a 13.00 -17.00 h
   Zmena programu vyhradená!

PROGRAM   MsKS JANUÁR 2018

Milí čitatelia, rubrika Listáreň dáva priestor pre vaše 
listy, otázky, pripomienky, či podnety. V aplikácii Ci-
tymonitor pribudol 6. 12. 2017 nový podnet od ob-
čana. 

Výmena potrubia?
Podnet:
Dobrý deň, nemyslíte si , že pred položením nového 
asfaltu na ul. Pod lesom by výmenu potrubia mala 
urobiť aj SPP podobne ako vodári? Nemalo by mesto 
rokovať s SPP na výmene potrubia na uvedenej ulici? 
Často totižto dochádza k opravám plynového potrubia 
na ul. Pod lesom. Podľa citovaného článku by ste potom 

mali zakázať opravu plynovodu pri jeho poruche. Alebo 
budeme mať do roka rozkopaný nový asfalt ? Prosím 
prečítajte si článok priložený v prílohe z Kežmarských 
novín 10/2017 strana č.14 „Najprv rozkopané, potom 
vynovené“

Mesto Kežmarok:
Dobrý deň, pri príprave opráv komunikácií a chodní-
kov  sme komunikovali  so všetkými  vlastníkmi sietí, 
teda ja plynármi a upozornili ich na túto skutočnosť. 
Súčasne sme ich požiadali, aby prehodnotili stav svo-
jich potrubí a pristúpili, v prípade ich potreby, k vý-
mene. Mesto Kežmarok ako orgán verejnej správy je 
povinný sa riadiť pri svojej činnosti platnými právny-
mi predpismi, ktoré neumožňujú prinútiť vlastníka 

technickej infraštruktúry, aby realizoval výmenu po-
trubia. Za stav potrubia a  bezpečnosť prevádzky je 
zodpovedný vlastník a na ňom je aj posúdenie, či je 
potrebné realizovať výmenu potrubia. Mesto nemá 
oprávnenie vykonávať dozor nad bezpečnosťou 
a prevádzkyschopnosťou potrubí. Samozrejme, vlast-
níci technického vybavenia územia boli upozornení, 
že ak budú chcieť meniť potrubie v  čase životnosti 
nových obrusných vrstiev komunikácií, mesto bude 
požadovať spätnú úpravu v plnom rozsahu. Žiaľ, túto 
požiadavku nemožno aplikovať a žiadať vymeniť celý 
kryt vozovky (aj nedotknutý poruchou)  pri poru-
chách, ktoré nie je možné predpokladať.
 S pozdravom
 Eva Kelbelová, oddelenie ÚPŽPSP, MsÚ Kežmarok

Vaše názory
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erc
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Je prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa 
zúčastní na zimnej olympiáde ako hráčka 
i rozhodkyňa. Toto sa ešte nepodarilo žiad-
nemu slovenskému hokejistovi. Pre Niko-
letu Celarovú to bude už druhé vystúpenie 
pod piatimi kruhmi. Na najprestížnejšom 
športovom podujatí sa zúčastnila v  roku 
2010 v kanadskom Vancouvri, kde v drese 
slovenskej reprezentácie odohrala ženský 
hokejový turnaj. Atmosféru olympijského 
turnaja si v  juhokórejskom zimnom stre-
disku vychutná tentoraz inak, a  to ako 
rozhodkyňa. „Potešilo by ma, ak by som 
dostala príležitosť rozhodovať aj zápasy 
vo vyraďovacej časti, no je potrebné mať 
na pamäti, že zo všetkých rozhodkýň mám 
najmenšie skúsenosti, aspoň čo sa týka 
odpískaných rokov. Prvýkrát som zobrala 
píšťalku do rúk pred 7 rokmi. Bude teda zá-
ležať aj na tom, ako sa vydaria zápasy, mne 
či ostatným,"  prezradila Nikoleta. 

Bývalá reprezentantka je jednou zo 
6 Európaniek z celkovej desiatky hlavných 
rozhodkýň, ktoré budú viesť zápasy žen-
ského turnaja.  „Musím povedať, že je to 
pre mňa veľmi pozitívne prekvapenie. Už 
aj preto, že po piatich rokoch rozhodova-
nia na podujatiach IIHF sa nepodarí dostať 
na olympiádu každému," dodala Nikoleta. 

Začiatky a úspechy
Nikoleta začala hrávať v Poprade, hlav-

ný hokejový život prežila v  Slovane Bra-
tislava. Je majsterkou Slovenska, desať 
rokov reprezentovala našu krajinu, bola 
vyhlásená za najlepšiu hráčku Slovenska, 
najproduktívnejšiu hráčku majstrovstiev 
sveta skupiny B, má zápis v  Guinessovej 
knihe rekordov, zúčastnila sa zimnej uni-
verziády v Číne, zimnej olympiády vo Van-
couveri a je majsterkou sveta v hokejbale.

Rozhodnutie
V  hokeji dosiahla všetko, kvôli rodine 

a pracovným záležitosťami prestala repre-
zentovať a hrať hokej, ale chcela pri ňom 
ešte ostať. Už popri hokeji pokukávala po 
rozhodovaní – pískaní. Ako právnička má 
k  rozhodovaniu blízko, a tak sa rozhodla 
rozhodovať aj na ľade. Samozrejme, začala 
ako každý - detskými, žiackymi a doraste-
neckými turnajmi až začala pískať súťaž 
žien. Potom prišla neočakávane skoro prvá 

pozvánka od IIHF v roku 2012 a táto vlna 
postupne náročnejších zápasov, turnajov 
a  skúseností ju doviedla za päť rokov na 
olympiádu. 

Olympiáda
Pozvánku na olympijské hry si veľmi 

váži, pretože podmienky na Slovensku sú 
dnes vzdialené od kvality svetového ho-
keja. Slovenky sa hrajú majstrovstvá sveta 
skupiny C a,  samozrejme, sú uprednost-
ňovaní rozhodcovia z  kvalitnejších súťaži 

- z majstrovstiev sveta skupiny A. „Uveď-
me jednoduchý príklad. Predstavte si, že 
hráte tretiu ligu a boli by ste pozvaný do 
reprezentácie. Aj preto si toto pozvanie 
veľmi vážim,“ podotkla Celárová a dodala, 
že hlavní rozhodcovia budú z Kanady, Ne-
mecka, Nórska, Švajčiarska, Švédska a USA 
a unikátne teraz aj zo Slovenska. 

Skúsenosti
Nikoleta sa v apríli zúčastnila ako hlavná 

rozhodkyňa Majstrovstiev sveta skupina 
A Plymouth USA 2017, kde dostala dôveru 
pískať až 4 zápasy (priemer je tri) a rozho-

dovala aj semifinále. „Posledný turnaj na 
Floride bol priamo vo „svätyni“ - v  aréne 
NHL Tampa Bay. Pískala som dvakrát zápas 
Kanada – USA. Bol to najťažší zápas v mo-
jej kariére rozhodcu, musela som siahnuť 
na dno svojich psychických a fyzických síl,“ 
zaspomínala si Nikoleta.

 
Budúcnosť
Do olympiády ešte Nikoleta odletí 3. 

januára (rozhovor sa uskutočnil v polovici 
decembra, poznámka redakcie) na maj-
strovstvá sveta do 18 rokov v Moskve. Tam 
ešte nepískala a ani nehrala. Do Ruska ide 
prvýkrát vôbec a je jej ľúto, že Slovensko 
nebude mať zastúpenie na tomto šampi-
onáte.  

Samozrejme, teší sa najmä na olympiá-
du. Výhodou rozhodcov oproti športov-

com je, že sú na turnajoch dlhšie a  majú 
viac času pozrieť si miesto diania, jednot-
livé športové súťaže, pamiatky... Nájde sa 
tiež priestor pre spoločný program roz-
hodcov. „Je mi iba ľúto, že budem dlhší čas 
bez môjho syna Nikolasa. Takmer 20 dní. 
Je to už teraz nadšený hokejista a s kor-
čuľami doslova spáva,“ povedala Nikoleta. 
A my iba dodávame, že ak 4-ročný Nikolas 
zdedil talent po mamke, môžeme sa tešiť 
na novú slovenskú hokejovú hviezdu, kto-
rá určite bude nosiť na chrbte celoživotné 
číslo svojej mamky # 21.

 -rea-

Naša rodáčka Nikoleta je prvá

Slovensko bude mať na zimných olympijských hrách v kórejskom 
Pjongčangu zastúpenie i v ženskej časti hokejového turnaja. Me-
dzinárodná hokejová federácia (IIHF) nominovala do rozhodcov-
ského tímu aj rodáčku z Kežmarku Nikoletu Celarovú.

Nikoleta Celárová so svojim synom Nikolasom.
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S láskou a úctou 
spomíname na nášho 
drahého otecka, man-
žela, dedka a pradedka 
Ing. Jožka Veselého, 
ktorý nás 2. januára 
1991 navždy opustil. Si 

navždy v našich srdciach.
  Ktorí ste ho poznali, venujte mu
 tichú spomienku. 

Dňa 8. decembra 
2017 sme si pripome-
nuli prvé výročie smrti 
Antona Kováčika, dlho-
ročného profesora kež-
marského gymnázia.

 S láskou a úctou 
 spomína smútiaca rodina 

Dňa 8. januára si pripomenieme tretie vý-
ročie úmrtia našej drahej manželky, mamky, 
babky a prababky Janky Adamekovej. 

 Kto ste ju poznali, venujte 

jej tichú spomienku.
 S láskou a úctou 

spomína syn Miro a dcéry  
 Dana, Eva a Janka.

Dňa 8. januára si pri-
p o -

míname 8. výročie čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
svokor a opa Mgr. Voj-
tech Wagner. Ktorí ste 
ho poznali a mali radi, 
venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, syno-
via, nevesta a vnučky.

Ten, kto dáva, sám 
neostáva.

Dňa 13. januára pred 
štyrmi rokmi dotĺklo srd-
ce milovanej manželky, 

mamky, babky, sestry, švagrinej a priateľky 
Mgr. Evy Chomovej.

 Tí, ktorí ste ju poznali venujte
  jej tichú spomienku.

Dňa 19. januára si 
pripomenieme 20. vý-
ročie, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, 
pradedko a  svokor 
PhDr. Michal Medvedz.

Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu spolu  s nami tichú spomienku. 

Čas plynie, ale smútok v srdci ostáva.

Dňa 2. januára sme 
si pripomenuli 10. vý-
ročie úmrtia Jozefa 
Krempaského.

 S láskou a úctou
  spomína manželka  

 a synovia Ľubo a Slavo s rodinami.

Spomienky

Gen.Štefánika 27
Kežmarok

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

Po predložení tohto KUPÓNU

na CELÝ nákup

zľava 10%

inzercia, spomienky
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Kežmarok reprezentovalo
družstvo v zložení
a v disciplínach:  

-  štafeta  2*25 m  ľubovoľne - Viktória  Chudá  
s otcom Jurajom  

-  50 m prsia 50 m kraul 9-ročné dievčatá - 
Viktória Chudá  a Veronika Fábryová

-  50 m nohy s  doskou – 9-ročné dievčatá - 
Veronika  Fábryová

-  50 m kraul a 50 m nohy s doskou – 10-roční 
chlapci - Sebastian a Richard  Černákovci

-  25 m kraul 8-roční a mladší chlapci - Tobias 
Ullrich

-  25 m nohy s  doskou 8-roční chlapci - To-
bias Ullrich, Oliver Blaščák 

-  25 m nohy s doskou 8-roční chlapci  - Da-
niel Vujčík

-  25 m nohy s doskou 6-ročné a mladšie deti 
- Sofia Chudá

Družstvo Little Shark získalo tri zlaté, 3 
strieborné a 2 bronzové medaily. Zlato Viktó-
rie Chudej  v prsiach na 50 m je o to cennejšie, 

že to bol absolútne najlepší čas v dievčenskej  
aj chlapčenskej  kategórii a  vo všetkých ve-
kových kategóriách zároveň. Aj plavci, ktorí 

nedosiahli na stupne víťazov, boli skvelí a pri-
niesli si diplomy za 4. a 5. miesta. 

Zlato: Viki Chudá – 1 (50 m prsia), Se-
bastian Černák - 2 (50 m kraul a  50 m nohy 
s doskou).

Striebro: Viki  Chudá – 1 (50 m voľný spô-
sob), Richard Černák - 2 (50 m kraul a 50 mno-
hy s doskou).

Bronz: Veronika Fábryová (50 m prsia), Sofi 
Chudá (25 m nohy s doskou).

 Všetkým srdečne blahoželáme.
 Karol Gurka, tréner

Už viac ako rok pôsobí v Kežmarku v rámci Mestského špor-
tového klubu plavecký oddiel MŠK – Little Shark. V  súčas-
nosti má oddiel 83 členov z  toho 78 detí. Šestnásteho de-
cembra sa vybraní plavci zúčastnili svojich prvých pretekov 
neregistrovaných plavcov v  Spišskej Novej Vsi - Vianočnej 
hviezdy 2017 pre 10-ročné a mladšie deti. 

Malí Kežmarčania bodovali na pretekoch.
Little Shark-om patria tri zlaté, tri strieborné 
a dve bronzové medaily.

 O titul majstra Slovenskej re-
publiky bojovala aj Kežmarčanka 
Karin Melušová so svojimi štyrmi 
králikmi. Bobuľka si vyskákala 1. 
miesto v strednej rovinnej dráhe, 
a tým sa jej podarilo obhájiť titul 
a  je už druhý rok majstrom SR. 
Bobuľka bola úspešná aj v stred-
nom parkúre, kde obsadila 4. 
priečku a  v  skoku ďalekom svo-
jím 140-centimetrovým skokom 
skončila na 4 mieste. 

Králik Sweety Queen je mladý 
a prvýkrát pretekal na majstrov-

stvách a  obsadil druhé miesto 
v  ľahkom parkúre. Králik Nio 
vyskákal 11. priečku a so svojím 
čistým behom získal body na po-
stup do vyššej triedy.

Karin sa svojimi králikmi kva-
lifikovala na majstrovstva Európy 
v  Dánsku, ktoré sa uskutočnia 
v  máji 2018. Karinke a  jej špor-
tovým králikom prajeme veľa 
úspechov a  držíme palce, aby 
Slovensko v Dánsku reprezento-
vala úspešne. 

 Erika Melušova

V Nitre sa konali ll. Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v králičom hope. Evidovali tam 119 
štartov. Súťažilo sa v 4 disciplínach, a to rovin-
ná dráha, parkúr, skok vysoký a skok ďaleký.

Titul v králičom hope patrí Karin

Karin Melušová a jej králici uspeli na slovenskom šampionáte.

Prvé plavecké preteky Little Shark
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Ba a sa ráno zobudí a hovorí 
honelníkovi:
- Jano, zohrej vodu v kotle, idem             
na medvede!
Asi o hodinu vidí Jano ako ba a beží      
zo svahu rovno ku kolibe, za ním 
medve  a ba a na neho kri í:
- Jano, otvor dvere na kolibe!...
Jano vlezie do koliby a otvorí dvere 
dokorán. Ako tak ba a beží, tak pred 
kolibou prudko zabo í a medve  
vbehne do koliby. Ba a zvonka zatvorí 
dvere, podvihne si nohavice a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Baran (21. 3. – 20. 4.) – Na začiatku 
roka skúste začať realizovať svoje sny 
z posledných mesiacov. Už dlho o nich 
premýšľate, prebrali ste si to zo všet-

kých strán, tak už treba len začať. Niek-
torí kolegovia sa na vás čudne pozerajú, ale 

nenechajte sa nimi zaskočiť. Aj oni sa chcú pohnúť vpred, 
zdravá konkurencia môže byť len na osoh.

Býk (21. 4. – 21. 5.) – Ak máte chuť viac oddychovať, 
tak sa snažte v práci všetko dokončiť a potom neváhajte 
vyraziť za relaxom. Zoberte aj svoju polovičku, potrebuje-
te upevniť svoj vzťah a pohovoriť si o budúcnosti. Práve 
rok 2018 bude od vás žiadať, aby ste viac riešili súkromie.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) – Nemali by ste viac o sebe 
pochybovať, môžete dosiahnuť všetko, čo chcete, len sa 
nebojte byť viac rozhodní a otvorení voči ostatným. Do-
teraz ste šli za svojim cieľom pomaly, no nastal čas zvýšiť 
tempo. Nový rok prinesie aj nové výzvy, nebojte sa ich.

Rak (22. 6. – 22. 7.) – Bude to skutočne zaujímavý rok, 
tešte sa na novinky, ktoré vám urobia radosť. Nehrozia ani 
len menšie komplikácie a nezhody v partnerskom živote 
konečne hodíte za hlavu. Je to pomaly ako rozprávka, tak 
si to pokojne užívajte.

Lev (23. 7. – 22. 8.) – Novú pracovnú príležitosť ne-
váhajte prijať a smelo vykročiť v ústrety zmene vo vašom 
živote. Je načase držať osud pevne vo svojich rukách 
a nespoliehať sa len na náhody či pomoc ostatných. Buď-
te zodpovední v každom smere.

Panna (23. 8. – 22. 9.) – Patríte do skupiny ľudí, ktorí 
majú radi poriadok, ale trochu chaosu ešte nikoho ne-
zabilo, tak pokoj. Nedovoľte, aby nervozita narušila vaše 
dlhodobo vytýčené plány. Nový rok vám prinesie úspech, 
preto smelo vykročte za svojimi snami.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) – Čaká na vás harmonický rok, 
keď pôjde všetko tak, ako by ste si želali. Ak vám zostane 
viac času a nebudete vedieť, ako s ním naložiť, mali by ste 
si jednoducho len v pokoji hovieť a premyslieť udalosti 
posledných dní. Malá rekapitulácia nikdy nie je na škodu.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.) – Nádej zomiera posled-
ná, a preto by ste sa nemali vzdávať len kvôli niekoľkým 
menším neúspechom. Konečný cieľ máte pred sebou, tak 
si v novom roku viac verte a pustite sa do všetkého s no-
vým odhodlaním. 

Strelec (23.11. – 21. 12.) – Ak vás poháňa vnútorná 
sila, tak by ste ju mali využiť na splnenie svojich dlhodo-
bých cieľov i plánov, na ktoré ste zatiaľ nenabrali odvahu. 
Vedzte, že v tomto období sú vám hviezdy priaznivo na-
klonené a ďalšia takáto šanca by už nemusela prísť.

Kozorožec (22. 12. – 20. 1.) – S novým rokom prichá-
dzajú aj nové povinnosti, ak však máte pocit, že je niečo 
už nad vaše sily, tak bez obáv poľavte. Nič nie je dôleži-
tejšie ako vaše zdravie, či už fyzické, alebo duševné, tak si 
nárokujte dostatok času na oddych a regeneráciu síl.

Vodnár (21. 1. – 20. 2.) – Budete sa cítiť fantastic-
ky, najmä vo chvíli, kedy vaši neprajníci pochopia, že sa 
s vami neslobodno zahrávať. Tešte sa z tohto úspechu, te-
raz už sa veci budú hýbať rýchlejšie a jednoduchšie. Nový 
rok vám prinesie veľa príjemných prekvapení.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) - V práci sa nenechajte rozpty-
ľovať maličkosťami, uniká vám potom podstata a nevie-
te sa koncentrovať na dôležité veci. V súkromí rozhodne 
nerozdávajte žiadne rady, dokonca ani vtedy, ak vás o ne 
požiadajú, aby ste do nového roka nevykročili s zbytoč-
nými problémami.

Jožko  zazvoní  pri dverách  su-
sedov. Otvorí  pani  Lambergo-

vá a pýta sa:
- Čo chceš môj zlatý?
 - Našiel som vášho kanárika.
- Ale môj zlatý, to je mačka.
- Ja viem, kanárik je vnútri.

Chlapec by rád choval tchora vo svojej izbe. 
- Ale čo ten strašný zápach? - pýta sa maminka. 
- Neboj - odpovie chlapec. On si zvykne!

Stoja dvaja astronauti na  Marse,  pozera-
jú  sa  striedavo  na seba,  na Zem,  na  rake-
tu, na seba, na Zem, na raketu. Po chvíli to je-
den nevydrží a hovorí: - Čo na mňa tak čumíš, 

ja som tam tie kľúče nezabuchol.

- Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku.
- A čo?
- Mám ti to porozprávať, alebo si to zajtra pre-
čítaš v novinách?

- No ako sa darí šoférovať tvojej manželke?
- Čím ďalej, tým lepšie. Cesty už začínajú viesť 
tam, kam ona chce ísť.

Auto patriace autoškole zastaví na pumpe. Vyj-
de z neho slečna a chce tankovať.
- Preboha, vypnite motor! - kričí na ňu pumpár.
- To nie je motor! To sa od strachu klepe môj 
inštruktor. 

Zasmejme sa

Krížovky s úsmevom

relax
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Dokončenie zo str. 6
Areál bežeckého lyžovania Snow ponúka osem profesionálne 
upravovaných bežeckých okruhov v  dĺžke od 500  metrov do 
piatich kilometrov. Vďaka umelému zasnežovaniu je možné ich 
využívať počas celej zimnej sezóny.

	Chatár z Rainerovej chaty Peter Petras plánoval 
do Vianoc postaviť dohromady tri snehové diela na Staro-
lesnianskej poľane vo Vysokých Tatrách. Okrem Mikuláša 
a betlehemu pribudol pred Rainerovou útulňou v nadmorskej 
výške 1 301 metrov do Vianoc aj horský nosič zo snehu. Vlani 
dostal Petras na Vianoce motorovú pílu, takže snežné sochy sa 
mu robia o čosi ľahšie. 

	Poslanci v utorok schválili nariadenie, ktoré zjedno-
duší poľnohospodársku politiku EÚ, posilní farmárov vo vzťa-
hu k supermarketom a umožní im efektívnejšie čeliť krízam 
a výrobným rizikám. Nové pravidlá umožnia poľnohospodá-
rom združeným v organizáciách výrobcov spoločne plánovať 
výrobu a rokovať o zmluvách na dodanie jednotlivých poľno-
hospodárskych produktov bez toho, aby porušili pravidlá EÚ 
v oblasti hospodárskej súťaže. Kolektívne vyjednávania o do-
dávkach boli dosiaľ povolené len v niektorých sektoroch - týkali 
sa napríklad mliečnych farmárov, pestovateľov olív, chovateľov 
hovädzieho dobytka či producentov obilnín.

	Celoročný plán rozpočtu colných a daňových príjmov 
Colný úrad Prešov dosiahol už v novembri minulého roka. Do 
štátneho rozpočtu odviedol takmer 139 mil. eur. To predstavuje 
plnenie plánu rozpočtu o viac ako 115 %. Plnenie nad plán roz-
počtu dosiahol colný úrad pri všetkých príjmoch - príjmy z cla 
naplnil vo výške viac ako 524 000 eur, DPH vo výške 55,670 mil. 
eur a SPD vo výške 82,638 mil. eur. Za rok 2017 vybavil zatiaľ 
23 136 colných vyhlásení s 43 370 tovarovými položkami. 

	V roku 2018 vybuduje spoločnosť Lidl ďalšie ihriská 
po celom Slovensku pre deti vo veku 2 -12 rokov. O tom, kde 
konkrétne budú postavené, rozhodnete vy - hlasovaním na 
webe. Mesto Kežmarok sa zapojilo do súťaže. Hlasovať sa začne 
16.1. a skončí 28.2.2018. Zapojte sa aj vy.

	V  rámci projektu Slovensko Advent 2017 sa v  Slo-
venskej televízii predstavila aj Iniciatíva Vlk, ktorá nikdy nespí. 
Ide o komunitu ľudí s chuťou meniť svet k lepšiemu. Snažia sa 
tvoriť, inšpirovať a rozvíjať proaktívnu občiansku spoločnosť. 
Rozvíjajú cyklodopravu, venujú sa spoločnosti, prírode, kni-
hám, mladým ľuďom. Neboja sa žiadnych projektov a výziev. 
Chcú neustále napredovať, aby sme spoločne robili svet okolo 
nás lepším miestom pre život. Jedným z projektov združenia sú 
zdieľané Žlté bicykle.  

V skratke

Jej druhé kolo odštartovalo 
v Českej republike a šieste sa usku-
točnilo u nás, keď CK MŠK a mesto 
Kežmarok boli spoluorganizátormi 
tohto podujatia. Celkový počet kôl 
v DTPS bol desať a ani na jednom 
naši malí cyklisti nechýbali. 

Ďaľšou súťažou bola Detská 
Kenzel Východ Road Liga, ktorá 
mala tiež desať kôl. V nej odštarto-
vala na všetkých kolách len Katka 
Laskovská. Z menších pretekov 
spomeniem súťaž O pohár primá-

tora mesta Kežmarok. Pretekársku 
sezónu sme ukončili 17. novembra 
2017 na 8. kole Slovenského pohá-
ra v Cyklocrosse CX v Levoči. Štart 
v SP pohári bol pre našich najlep-
ších pretekárov ich premierou v 
tejto najvyššej súťaži na Slovensku.

Výsledky po celkovom hod-
notení: V DTPS top 15 - kategória 
mili chlapci - 2. miesto Maxim Pir-
hala. Mili dievčatá - 5. Lea Horní-
ková, 8. Lenka Heringová, 9. Nelka 
Hajkovská, 12. Ninka Raffajová. 
Mini chlapci - 4. Tobias Hajkovský, 

7. Samuel Müncner. Mini dievča-
tá - 9. Bianka Heringová. Mladšie 
žiačky - 12. Alexandra Čermáková. 
Starší žiaci - 10. Goran Gemza. Star-
šie žiačky - 4.  Stela Horníková.

V DKVRL top 10: Mili chlapci - 
1. Maxim Pirhala, 2. Richard Moz-
den, 5. Tomáš Pirhala. Mili dievčatá 
- 2. Nelka Hajkovská, 3. Lea Horní-
ková, 5. Lenka Heringová, 7. Ninka 
Raffajová. Mini chlapci - 1. Tobias 
Hajkovský. Mini dievčatá - 1. Katka 
Laskovská, 2. Bianka Heringová. 

Mladší žiaci - 4. Natanael Rybár, 
8. Svorad Gemza. Mladšie žiačky 
- 5. Alexandra Čermáková. Staršie 
žiačky - 3. Stela Horníková. 

Uplynulú sezónu hodnotím ako 
veľmi úspešnú, teraz sa však už pri-
pravujeme na novú. Chceme opäť 
pretekať v súťaži DTPS, DKVRL a za-
čať v najvyššej súťaži na Slovensku 
v SP MTB XC. 

Na záver spomeniem, že 17. 
júna 2018 sa v Kežmarku uskutoční 
opäť jedno kolo DTPS. 

   Jozef Gemza, tréner CK 
 MŠK Kežmarok

Naše olympijské nádeje 
v cyklistike

Naši malí športovci v kategórii MTB XC za CK 
MŠK Kežmarok, ktorých už máme v klube viac 
ako 30, nás reprezentovali v cyklistickej sezó-
ne 2017 na súťaži Detská Tour Petra Sagana.

Malí Kežmarčania majú za sebou Detskú Tour Petra Sagana.



inzercia

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

Cenník inzercie
Formát – FAREBNE Ceny v EUR vrátane DPH
A4 zadná strana 1/1 (210x296 mm) 370 €
A5 zadná strana 1/2 (184x128 mm) 190 €
A4 vnútorná strana 1/1 (210x296 mm) 310 €
A5 vnútorná strana ½ (184x128 mm, 90x260 mm) 165 €
A6 vnútorná strana ¼  (90x128 mm výška) 70 €
Formát – ČIERNOBIELO Ceny v EUR vrátane DPH
A4 vnútro 1/1 (210x296 mm) 270 €
A5 vnútro ½ (184x128 mm, 90x260 mm) 140 €
A6 vnútro ¼ (90x128 mm výška, 184x62 mm šírka)   60 €
A7 vnútro 1/8 (59x90 mm výška, 90x62 mm šírka) 30 €
Inzerát neštandardných rozmerov čiernobiely 1 cm2   1 €

Spomienky, narodeninové, svadobné blahoželania 0 €/spomienku
Poďakovania sponzorom sa do 15 sponzorov nespoplatňujú.
Každý počet nad 15 sponzorov sa spoplatňujú sumou 5 €.
Riadková inzercia 
Občianska: 2 €/15 slov, Firemná: 4 €/15 slov
Inzercia v rámčeku: +3 €
Zľavy z plošnej inzercie:
Opakovanie 3-5x .... 10%, Opakovanie 6-12x ..... 15%
Ďalšie zľavy: 
Pri jednorázovej platbe vopred za opakovanú inzerciu ......... +3 % k aktuálnym zľavám. 
Pri nepretržitom inzerovaní trvajúcom 5 rokov a viac  ...........+ 3 % k aktuálnym zľavám.
Ďalšie podmienky inzercie:
/MsKS, VPP, MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, .../
Organizáciám, ktoré pripravujú verejné podujatia pre občanov Kežmarku s  nulovým 
vstupným sa poskytuje pozvánka na podujatie vo forme plošnej inzercie zadarmo v rozmere 
maximálne 1/4 strany čiernobielo 2 x ročne s prihliadnutím na priestorové možnosti.
Platená inzercia má prednosť pred neplatenou.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na ďalšie dojednania cien dohodou.
Počet výtlačkov – 5 600 ks. Mestské kultúrne stredisko nie je platcom DPH.

Cenník inzercie mesačníka Noviny Kežmarok pre rok 2018




