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G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Keď ovládate umenie 
ísť neustále s dobou.

www.kia.sk

Nová Kia Sportage prichádza s prepracovaným dizajnom, najnovšími technológiami  
a praktickými detailmi. Buďte pripravení na pozornosť všade, kde sa objavíte, pretože 
nová Kia Sportage je auto, za ktorým sa obzrie každý. Je jednoducho stvorená pre 
vychutnávanie každodenného života so všetkým, čo k nemu patrí.

Kombinovaná spotreba paliva 4,9-7,9 l/100 km,emisie CO2: 129-180 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia Sportage. Nikdy neprestane prekvapovať.

Motor – Car – Poprad, spol s.r.o.,
Partizánska 3800, Poprad
Tel. č. 052/789 56 01 

kia@motor-car-poprad.sk
www.motor-car-poprad.sk

AMBULANCIA PRE DETI A DORAST
MUDr. Peter Ondo-Eštok
Garbiarska 19, Kežmarok

ZDRAVIE PRE VAŠE DIEŤA
A SPOKOJNOSŤ PRE VÁS

Ponúkam:
nepretržitý telefonický kontakt, individuálny prístup,

kvalitnú starostlivosť, ordinačné hodiny
vždy v popoludňajších hodinách 13:00-16:30,

dva dni v týždni aj dopoludnia
od 7:00-9:00- odbery krvi.

Prijímame do starostlivosti deti a dorast od 0-28 rokov.

Kontakt: Garbiarska 19
06001 Kežmarok /NC Severka/

Tel.: 0903691188 
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Zasadnutie poslancov mestského zastu-
piteľstva začal primátor mesta Ján Ferenčák 
predstavením novej prednostky mestského 
úradu Jely Bednárovej. V úvode rokovania za-
stupiteľstva dodatočne zložila sľub poslanca 
staronová poslankyňa Eleonóra Levická. Mest-
skí poslanci sa zaoberali a následne aj schválili 
všeobecné záväzné nariadenia, ktoré určovali 
výšku miestnych daní, poplatkov za komunál-
ny odpad. Zvyšovanie miestnych daní nastalo 
takmer po deviatich rokoch a predpokladaná 
suma, ktorú toto zvýšenie prinesie je 235-tisíc 
eur. Od nového roka sa upraví výška jednora-
zového parkovného a  to zo štyridsať centov 
na osemdesiat centov za hodinu, pričom ceny 
parkovacích kárt sa nemenia. 

Poslanecký zbor sa zaoberal aj jedenás-
timi komisiami mestského zastupiteľstva 
na obdobie 2018 – 2022 a  zvolil si aj členov 
jednotlivých komisií. Predsedníčkou dočas-
nej komisie k  prípravám osláv 750. výročia 
udelenia mestských práv Kežmarku sa stala 
Eleonóra Baráthová. Členmi tejto komisie 
budú okrem poslancov Miroslava Perignátha, 
Vojtecha Wagnera a  Jany Majorovej Garstko-
vej, aj zástupcovia miestnych cirkví Ján Kuboš 
a  Roman Porubän, či riaditeľka Kežmarského 
hradu Erika Cintulová a iní. 

Dôležitým bodom programu bolo hlasova-
nie o mestskom rozpočte na roky 2019 – 2021. 
Pre rok 2019 bol schválený ako vyrovnaný vo 

výške 24,672 milióna eur. Spresnili sa aj ter-
míny ďalších rokovaní v roku 2019. Poslanci 
schválili prenájom ľadovej plochy zimného 
štadióna pre Slovenský zväz ľadového hokeja 
na 50 hodín ročne za symbolické jedno euro. 

V závere rokovania sa mestské zastupiteľ-
stvo venovalo i schváleniu projektového zá-
meru Centra integrovanej zdravotnej starostli-
vosti Kežmarok. Odsúhlasilo tiež druh a formu 
poskytovaných služieb a  spôsob a  výšku fi-
nancovania projektu CIZS. Mesto Kežmarok sa 
bude podieľať na spolufinancovaní tohto pro-
jektu z vlastných zdrojov sumou 52 941,18 eur.

 Veronika Michalčíková
  Zuzana Šlosárová

KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ

spravodajstvo

Vážení a milí Kežmarčania!

Verím, že ste via-
nočné sviatky prežili 
v  pokoji a  láske s  ľuď-
mi, ktorých máte radi 
a  na ktorých vám zá-
leží. Dnes už stojíme 
na prahu nového roka, 
kedy si dávame osob-

né či pracovné záväzky a predsavzatia.  Do-
voľte mi, aby som vám v skratke predstavil 
plány a nové výzvy nášho mesta.

V úvode by som sa chcel srdečne poďa-
kovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspechy 
Kežmarku v  uplynulom období. Osobitné 
poďakovanie patrí tým občanom, ktorí sa 
podieľali na zveľadení mesta, rovnako ako 
aj tým, ktorí ho úspešne reprezentovali na 
domácej pôde, ale aj na svetovej úrovni.

Určite už viete, že rok 2019 bude pre 
Kežmarčanov slávnostným. Pripomenie-
me si 750. výročie udelenia mestských 
práv, ktoré v roku 1269 Kežmarok získal od 
kráľa Bela IV.. Do nového obdobia máme 
pripravený doposiaľ najvyšší rozpočet 
v histórii mesta – takmer 25 miliónov eur. 
Naďalej chceme rozvíjať naše územie a po-
kračovať v  nastavenom trende výstavby. 
Plánujeme rozšíriť a dokončiť zimnú arénu, 
dobudovať infraštruktúru v priemyselnom 
parku, vybudovať okružnú križovatku na 
sídlisku Juh. Na Weilburskej ulici rastie ďal-
ší obytný dom s  osemnástimi bytmi pre 
rodiny. Mesto pripravuje projekt výstavby 
centra integrovanej zdravotnej starostli-
vosti. Nemocnica plánuje do budov a tech-
nického vybavenia investovať takmer 4 
milióny eur z  eurofondov. Modernizovať 
chceme ďalšie školské budovy a odborné 
učebne. Kežmarok je dnes bezpečnejším 
mestom a  rekonštrukciou ďalšieho mosta 
na sídlisku Sever zlepšíme ochranu pred 
povodňami. Pripravujeme ďalšie kilometre 
cyklochodníkov – tentoraz trasa povedie 
okolo historického centra. V meste postup-
ne pribudne 500 pracovných príležitostí, 
z nich sto vo vede a výskume. Už niekoľko 
rokov sme úspešní vo využívaní externých 
zdrojov, z  ktorých financujeme veľkú časť 
investícií. Bez úverov prechádzame aj do 
roku 2019. 

Mesto sa stáva centrom  rozvoja celé-
ho regiónu. Mestský úrad môže výraznou 
mierou ovplyvňovať chod mesta, avšak zá-
kladom rozvoja sú jeho obyvatelia. Rád by 
som preto vyzval všetkých Kežmarčanov, 
priaznivcov mesta, rodákov, aby Kežmarok 
podporovali a  stali sa aktívnou súčasťou 
jeho rozvoja i  nových vízií. Záleží na kaž-
dom jednom z nás. 

Milí Kežmarčania, dovoľte mi, prosím, 
aby som vám v mene mestského zastupi-
teľstva,  mestského úradu i v mene svojom 
poprial v novom roku predovšetkým pev-
né zdravie, osobnú i rodinnú pohodu, ako 
aj splnenie predsavzatí.

 Želám úspešný Nový rok 2019!
 Ján Ferenčák, primátor

Kežmarská radnica bude hospodáriť 
s 25-miliónovým rozpočtom

Program rokovania novej zostavy zastupiteľstva obsahoval 
schvaľovanie rozpočtu, predaj pozemku, či schvaľovanie 
členov komisií a členov Správnej a Dozornej rady Nemoc-
nice Dr. Vojtecha Alexandra. Poslanci schválili zvýšenie po-
platku za jednorázové parkovanie.

14. február - štvrtok
25. apríl - štvrtok
20. jún - štvrtok
12. september  - štvrtok
24. október  - štvrtok
12. december  - štvrtok

Kalendárny plán 
zasadnutí MsZ 
v roku 2019
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Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

spravodajstvo

	Prvé stretnutie Klubu tvorivého čítania a  písania sa 
v novom roku 2019 uskutoční 31. januára o 16.30 h v spoločenskej 
miestnosti Mestskej knižnice.

	V roku 2018 bol z verejných zdrojov poskytnutých Fon-
dom na podporu umenia podporený projekt na doplnenie a aktu-
alizáciu knižničného fondu v Mestskej knižnici v Kežmarku v cel-
kovej výške 2 500 eur. Zakúpené knižničné jednotky boli zaradené 
do výpožičného procesu ako prezenčné alebo absenčné výpožič-
ky na oddelení pre deti a mládež a na oddelení pre dospelých po-
užívateľov. Zdroj: Mestská knižnica, Kežmarok

	Poznáme už meno prvého Kežmarčana. Je ním Matej 
Baran, ktorý sa narodil hneď 1. januára 2019 o 21.25 h, a to s krás-
nymi mierami 52 cm a 3350 g. V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 
bolo v  uplynulom roku 2018 celkovo 945 pôrodov a  z  toho 947 
narodených detí.

	Najlepším stredoškolským časopisom v  Prešovskom 
kraji je časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmar-
ku. Odborná porota zostavená z aktívnych novinárov ho ocenila 
premiérovo prvým miestom. Do súťaže sa tento rok zapojilo 21 
stredoškolských časopisov z 11 miest a okresov. Porotcovia hod-
notili najmä obsah, prepojenie so životom školy, grafiku, štylisti-
ku, spracovanie tém a kreativitu. Časopis kežmarských študentov 
porazil minuloročného víťaza súťaže časopis Gymploviny zo Starej 
Ľubovne.  Zdroj: Tlačová správa (TS) PSK

	Tento rok si zvolíme nový Európsky parlament. Na Slo-
vensku si budeme v sobotu 25. mája 2019 v dôsledku vystúpenia 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie voliť až 14 europoslancov. 
Slováci si vo svojich posolstvách Tentoraz hlasujem za... želajú 
napríklad lepšie životné prostredie, viac financií do športu, obme-
dzenie nelegálnej migrácie, zlepšenie životných podmienok, vyš-
šie mzdy, lepšie školstvo a pracovné podmienky či väčšiu podporu 
pre zaostalé regióny. Pre Slovensko to budú už štvrté eurovoľby 
(v rokoch 2004, 2009 a 2014) od nášho vstupu do Európskej únie. 
V máji tak Slovensko zároveň s voľbami do EP oslávi aj 15 rokov 
svojho členstva v EÚ. 
 Zdroj: europarl.europa.eu

	Videospot o Prešovskom kraji z dielne Krajskej organi-
zácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska získal prestížne 
ocenenie na poľskom filmovom festivale FilmAT. Spot s  názvom 
„Nechajte sa zviesť“ bol ocenený v konkurencii krajín z celého sve-
ta cenou Special Award. Má dĺžku 3.30 min. a vznikal viac ako 1,5 
roka. Video je dynamické, strieda rôzne pohľady a témy. Ústred-
ným motívom je let dravca, ktorý diváka prevedie krajom z  rôz-
nych perspektív. Zdroj: severovychod.sk

	Aplikácia Záchranka, ktorú má v mobilných telefónoch 
takmer 800 000 užívateľov, ďalej rozširuje svoje pole pôsobnosti. 
Po úspešnom roku, keď sa podarilo integrovať českú Horskú služ-
bu, Rakúsko a Vodnú záchrannú službu ČKK, prichádza s ďalšou 
novinkou. Tentoraz ide o zapojenie slovenskej Horskej záchrannej 
služby do systému.      Zdroj: TS HZS

	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku n. o., 

V skratke

 pokračovanie na str. 6

Bratislavská vysoká škola chce 
prostredníctvom stretnutí a kon-
zultácií v centre naučiť študentov, 
absolventov a  začínajúcich pod-
nikateľov ako sa dostať do kolo-
behu bežného podnikania, ako si 
nájsť vlastnú cestu k podnikaniu 
a  v  podnikaní a  ako dosiahnuť 
stabilný podnikateľský úspech. 
„Hlavným dôvodom prečo člo-
vek nezačne podnikať, je strach 
z  neúspechu. Strach je bariéra, 
pretože človek má konkrétny ná-
pad a nedokáže ho realizovať. My 
chceme ľuďom ponúknuť, ukázať 
a  naučiť ich vybudovať stabilný, 
efektívny a  dlhodobý biznis,“ vy-
svetlil kvestor Vysokej školy Ľu-
boš Cibák. 

Tím StartUp centra robí a  or-
ganizuje aj prednášky odborní-
kov z  praxe, či už z  domáce ho 
podnikateľského prostredia, ale-
bo zo zahraničia. Tiež realizuje 
workshopy a  semináre. „V bra-
tislavskom centre sa môžu záu-
jemcovia stretnúť so skúsenými 
podnikateľmi, ktorí im ochotne 
odovzdajú praktické rady v  rôz-
nych oblastiach podnikania. Tiež 
sa snažíme spájať mladých ľudí 
s  potencionálnymi investormi. 
Tieto aktivity chceme realizo-

vať aj v novovzniknutom centre 
v Kežmarku,“ povedal Michal 
Fabuš, koordinátor a  spoluzakla-
dateľ centra v  Bratislave. Okrem 
odbornej činnosti – prednáško-
vej, workshopovej a  diskusnej, 
centrum organizuje konzultácie 
a  pomáha študentom prepraco-
vať sa od počiatočného nápadu 
až k  založeniu vlastnej spoloč-
nosti. V  jeho priestoroch nájdu 
odborné rady aj podnikatelia, 
ktorí majú už rozbehnutý biznis, 
ale pri podnikaní sa stretávajú 
s vážnymi problémami. 

Otvorenie kežmarského Start-
Up centra uvítal aj primátor 
Kežmarku Ján Ferenčák: „Mesto 
bude spolupracovať s  vysokou 
školou na tomto projekte. Pre 
mladých podnikateľov je to výz-
va a výhodné to je nielen pre 
študentov vysokej školy, ale aj 
pre stredoškolákov a ľudí, ktorí 
chcú začať a rozvinúť svoj biznis. 
Chceme rozvíjať mikroekonomi-
ku nielen v rámci mesta a okresu, 
ale aj v  rámci celého regiónu.“ 
Nové Start Up centrum sa nachá-
dza v priestoroch Barónky a záu-
jemcom o  podnikanie je plne 
k dispozícii.

 Veronika Michalčíková

Od nápadu k založeniu vlastnej 
spoločnosti

Vysoká škola ekonómie a  manažmentu verejnej správy 
v Bratislave otvorila pobočku StartUp centra. Slúžiť má pre-
dovšetkým ľuďom, ktorí majú chuť a víziu rozbehnúť vlastný 
podnikateľský biznis. 
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mestské zastupiteľstvo

Všeobecné záväzné nariadenie mes-
ta Kežmarok o  financovaní základných 
umeleckých škôl, materských škôl 
a školských zariadení, ktoré sú zriadené 
na území mesta Kežmarok č. 11/2018

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
upravuje podrobnosti financovania, lehotu na 
predloženie údajov na financovanie či výšku fi-
nančných prostriedkov určených na mzdy a pre-
vádzku základných umeleckých škôl, materských 
škôl a  školských zariadení na území mesta Kež-
marok. Prijímateľom finančných prostriedkov je 
škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou, 
ktorých zriaďovateľ je mesto Kežmarok. O peniaze 
sa môžu uchádzať aj zriaďovatelia cirkevnej školy 
a  cirkevného školského zariadenia či zriaďovate-
lia súkromnej školy a školského zariadenia, ktoré 
majú prevádzku na území mesta a ich deti a žiaci 
sú uvedení v  štatistickom výkaze. Títo zriaďova-
telia môžu o  finančné prostriedky požiadať na 
základe písomnej žiadosti. Dané VZN stanovuje 
aj lehotu, dokedy má zriaďovateľ peniaze dostať.

Výška finančných prostriedkov na dieťa, žiaka 
určených na mzdy a prevádzku základných ume-
leckých škôl, materských škôl a školských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok: 
a) dieťa materskej školy 2 356 eur,
b) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme 1 131 eur, 
c)  žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme 423 eur,
d)  dieťa školského klubu detí 516 eur,
e) dieťa / žiak centra voľného času 241 eur,
f )  skutočný stravník - žiak základnej školy
 201 eur,
g)  skutočný stravník - výdajné školské zariadenie 

15,40 eur.

Výška finančných prostriedkov na dieťa, žiaka 
do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku 
pre cirkevného zriaďovateľa: 
a)  dieťa materskej školy 2 356 eur,
b)  dieťa školského klubu detí 516 eur.
c)  skutočný stravník - žiak základnej školy
 201 eur. 

Výška finančných prostriedkov na dieťa do do-
vŕšenia 15 rokov veku na mzdy a  prevádzku pre 
súkromného zriaďovateľa:
a) dieťa materskej školy 2 356 eur,
b) dieťa materskej školy pri zdravotníckom
 zariadení 3 500 eur.

Všeobecné záväzné nariadenie o  vy-
medzení úsekov miestnych komunikácií 
na dočasné parkovanie motorových vo-
zidiel č. 12/2018

Účelom tohto VZN je vymedziť úseky miest-

nych komunikácií a parkovísk na dočasné parko-
vanie motorových vozidiel na území mesta, určiť 
výšku a  spôsob úhrady za dočasné parkovanie, 
tiež určiť spôsob preukázania zaplatenia úhrady 
za parkovanie a  spôsob zabezpečenia parkova-
cích miest. 

Schválené decembrové VZN zmenilo cenu 
jednorazového parkovného, prvých 30 minút je 
zdarma, každá začatá štvrťhodina stojí 0,20 eur. 
V prepočte na hodinu sa cena parkovného zvýši 
zo 0,40 eur na 0,80 eur. Zvýšeniu jednorazového 
parkovného predchádzalo prehodnotenie súčas-
ného stavu parkovania či porovnanie cien parkov-
ného v iných slovenských mestách. 

Parkovacie karty
VZN definuje aj používanie celoročných par-

kovacích kariet v  jednotlivých zónach. Cena par-
kovacích kariet sa nezmenila. Podľa Silvie Jan-
kurovej, ktorá má na starosti parkovací systém 
v  meste, je dopyt po parkovacích kartách dobrý 
a  stále prichádzajú nové žiadosti na vybavenie 
karty. „Výhodou je, že ľudia nemusia hľadať parko-
vací automat. Stačí, že si kartu vyložia na viditeľné 
miesto,“ povedala Jankurová. Pri zakúpení karty 
je na výber z  viacerých možností a  karta začína 
platiť odo dňa vystavenia. Pre Kežmarčanov, ktorí 
parkujú v meste denne je, podľa vyjadrenia Jan-
kurove,j výhodnejšie zakúpenie parkovacej karty 
v hodnote 35 eur. Bližšie informácie o parkovacích 
kartách nájdete aj na internetovej stránke mesta 
v časti tlačivá na stiahnutie. Správne vyplnenú žia-
dosť a iné doklady je potrebné odovzdať mestskej 
polícii. 

Všeobecné záväzné nariadenie 
o  miestnom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady 
č. 13/2018

Všeobecné záväzné nariadenie upravuje sa-
dzbu poplatku pri množstvovom zbere komunál-
nych odpadov, sadzbu poplatku pri množstvovom 
zbere drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín a sadzbu poplatku za komunálne odpa-
dy za osobu a kalendárny deň. Výška miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady sa menila naposledy schválením VZN 
č. 3/2012. 

Výška poplatkov a ich výpočet
1. Mesto Kežmarok ustanovuje sadzbu poplatku 

pri množstvovom zbere komunálnych odpa-
dov na 0,02 eur za jeden liter komunálnych 
odpadov. 

2. Mesto ustanovuje pre poplatníkov (fyzické 
osoby, ktoré majú na území mesta trvalý ale-
bo prechodný pobyt, alebo sú na území mesta 
oprávnené užívať byť, nebytový priestor, po-

zemnú stavbu... bližšiu špecifikáciu poplatní-
kov nájdete v zákone č. 582/2004 Zb. § 77 ods. 
2 písm. a) zákona) sadzbu poplatku pri množ-
stvovom zbere drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín na 0,02 eur za jeden kg 
drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín. 

3. Mesto ustanovuje pre poplatníkov podľa 
§ 77 ods. 2 písm. a) zákona sadzbu poplatku 
za komunálne odpady na 0,06 eur za osobu 
a kalendárny deň. 
Poplatok pri množstvovom zbere komunál-

nych odpadov mesto určí ako súčin počtu od-
vozov, sadzby poplatku podľa hore uvedeného 
bodu číslo 1 a objemu zbernej nádoby užívanej 
poplatníkom v súlade so zavedeným množstvo-
vým zberom komunálnych odpadov. 

Poplatok pri množstvovom zbere drobných 
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určí 
ako súčin množstva odpadov v kg a sadzby po-
platku podľa hore uvedeného bodu číslo 2 tohto.

Poplatok pre poplatníkov podľa § 77 ods. 2 
písm. a) zákona sa určí ako súčin sadzby poplatku 
a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, 
počas ktorých má alebo bude mať poplatník pod-
ľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona v meste Kežmarok 
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas 
ktorých nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený 
ju užívať.

Všeobecne záväzné nariadenie 
o miestnych daniach č. 14/2018

Výška miestnych daní sa zásadne nezmenila 
od schválenia VZN č. 8/2009. VZN schválené v de-
cembri 2018 upravuje sadzby daní a reálne reagu-
je na potrebu finančných prostriedkov na výkon 
samosprávnych funkcií a  zákonom prenesených 
povinností na mestá. Mesto Kežmarok ako správ-
ca dane s  účinnosťou od 1. januára 2019 ukladá 
tieto miestne dane:
a) daň z  nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z  po-

zemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebyto-
vých priestorov v bytovom dome,

b) daň za psa, 
c) daň za ubytovanie, 
d) daň za užívanie verejného priestranstva. 

Tento materiál vymedzuje predmet i  sadzbu 
jednotlivej dane, prípadné zníženie či oslobode-
nie od dane. V  tomto nariadení sú spresnené le-
hoty a spôsob odvodu dane.

Presnú výšku sadzby za miestne dane nájde-
te vo schválenom VZN, ktoré je k dispozícii aj na 
webovej stránke mesta Kežmarok v časti mestské 
zastupiteľstvo. 

 Veronika Michalčíková
 Zdroj: Materiál na zasadnutie
 mestského zastupiteľstva

Všeobecné záväzné naradenia schválené
na decembrovom mestskom zastupiteľstve
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člen skupiny AGEL, má podľa inštitútu INEKO spomedzi hodno-
tených nemocníc najkratšiu dobu čakania pacienta privezeného 
záchrankou na urgentný príjem. Celkové hodnotenie sa zameralo 
na vybrané ukazovatele ako sú spokojnosť pacientov, kvalita po-
skytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosť diagnóz, hospodá-
renie, transparentnosť, ale aj na priemernú dobu čakania pacien-
ta privezeného záchrankou na urgentný príjem. Celoslovenský 
priemer zdravotníckych zariadení sa za rok 2017 dostal na úroveň 
16,1 minúty. Najrýchlejší je z tohto pohľadu zdravotnícky personál 
v kežmarskej nemocnici, kde sa priemerne čaká 11,4 minúty. Roč-
ne je na urgentnom príjme ošetrených skoro dve tisíc pacientov 
s rôznymi typmi diagnóz.    Zdroj: TS Agel

	Seniori sú voči korupcii a manipulácii najzraniteľnejšou 
skupinou. Podľa prieskumu Transparency International dávajú se-
niori úplatky až o dve tretiny častejšie ako pracujúci. Za posledné 
tri roky zaplatil každý šiesty dôchodca úplatok vo verejných služ-
bách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru 
úplatkárstva, no len štvrtina dôchodcov by korupciu nahlásila. 
Len necelá tretina z nich vie o tom, že existuje zákon, ktorý ohlaso-
vateľov korupcie chráni. Ďalej z tohto prieskumu vyplýva, že me-
diálna gramotnosť seniorov u nás je len polovičná oproti západnej 
Európe. Ochrániť seniorov pred korupciou a posilniť ich odolnosť 
voči falošným správam je cieľom nového projektu Transparency 
pod názvom Dlhujeme im to, ktorý je kampaňou na získanie fi-
nančnej podpory od verejnosti. 
 Zdroj: TS Transparency International

	Od januára 2019 budú mať deti v  poslednom ročníku 
materských škôl obedy zadarmo. Žiaci základných škôl sa budú 
zadarmo stravovať od septembra 2019. Vyplýva to z novely o do-
táciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorú schválili v decembri poslanci Národnej 
rady SR.

	V Galérii u anjela si môžete do 16. januára pozrieť vysta-
vované diela Jozefa Srnu s názvom Svetlo.
 	Námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová 
a riaditeľ organizácie KOŠICE – Turizmus Miloslav Klíma prevzali v 
decembri v dánskom meste Aarhus pomyselnú štafetu a titul Eu-
rópske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019 pre Košice. Slávnostný 
akt sa odohral na medzinárodnej konferencii pri príležitosti me-
dzinárodného dňa dobrovoľníctva. Slávnostné otvorenie roka 
dobrovoľníctva v Košiciach bude v januári 2019.    
      Zdroj: kosice.sk

	V druhom polroku 2018 sa uskutočnil v areáli Baziliky sv. 
Kríža na budove bývalej školy súpisného čísla 845 na Kostolnom 
námestí č. 14 v  Kežmarku architektonicko-historický výskum re-
alizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, z  programu Obnovme si svoj dom na rok 2018, za fi-
nančnej spoluúčasti Rímskokatolíckej cirkvi v Kežmarku. Výsledky 
výskumu budú slúžiť pre spracovanie projektovej dokumentácie 
na dostavbu kostolného areálu.

	Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil zvyšova-
nie energií na rok 2019. Koncová cena elektriny pre domácnosti 

V skratke

 pokračovanie na str. 26

Posledný novembrový deň sa v Boutique hoteli Hviezdoslav konala jubilej-
ná vedecká pracovná schôdza lekárov pri príležitosti 25. výročia založenia 
Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra spojená s vedeckými prednáškami. 
S radosťou prijal pozvanie hlavný prednášateľ a hosť primár Ivan Vulev, 
ktorý je priekupníkom v oblasti neurorádiológie a zároveň aj riaditeľom 
CINRE – Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby – 
špičkové zariadenie európskeho rozmeru, ktoré je zároveň aj výučbovým 
strediskom pre celú Európu.  -vmi-

Na Hlavnom námestí č. 3 nájdete na dnešnej budove pobočky UniCredit 
Bank vývesný štít cechu kníhviazačov. Tieto vývesné štíty patria k zrealizo-
vanému projektu tzv. Remeselnej cesty. Prvým tlačiarom v Kežmarku bol 
totiž Matej Glaser Vitrarius, sídliaci práve v  budove dnešnej reduty. Tla-
čiareň pracovala podľa vydaní zachovaných kníh v rokoch 1705 – 1708, 
vydávala knihy v latinčine, nemčine a slovenčine. Pravdepodobne v jeho 
tlačiarni vznikol aj cech kníhviazačov. Ďalšie domy Remeselnej cesty vám 
postupne predstavíme v nasledujúcich vydaniach Novín Kežmarok.
 Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Novinkou počas predvianočného obdobia bolo v roku 2018 Vianočné mes-
tečko – predajné trhy ručne vyrábaných predmetov. Okrem možnosti zakú-
penia jedinečných vianočných drobností boli trhy spojené najmä s príležitos-
ťou užiť si aj živý betlehem priamo na námestí, ktorý sa skladal z ochotných 
žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ Petržalskej.  -mia-
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mestské zastupiteľstvo

Komisia financií a rozpočtu
Predseda: Karol Gurka. Členovia: Miro-

slav Perignáth, Matúš Polák, Stanislav Pisar-
čík, Jiří Ruml, Jaroslav Maitner, Katarína Brej-
čáková, Matúš Gáborčík, Marek Klein.

Komisia bytová, správy majetku a les-
ného hospodárstva

Predseda: Miroslav Perignáth. Členovia: 
Eleonóra Levická, Jozef Matia, Vladimír Šká-
ra, Vojtech Brija, Veronika Havírová, Ján Žihal, 
Slávka Miháliková, Emília Kováčová.

Komisia urbanistiky a výstavby, život-
ného prostredia, dopravy a verejných slu-
žieb

Predseda: Ondrej Jankura. Členovia: Ľu-
boslav Kovalský, Jana Majorová Garstková, 
Ján Holova, František Grochola, Pavol Kri-
govský, Jozef Figlár, Ľubomír Derner, Pavol 
Krempaský.

Komisia školstva a mládeže 
Predseda: Marta Sabolová. Členovia: 

Ľuboslav Kovalský, Iveta Pavlíková, Mirosla-
va Müncnerová, Ľudmila Rochová, Lenka 
Bretzová, Janka Gombošová, Jana Dulová.

Komisia kultúry a spoločenského ži-
vota 

Predseda: Vojtech Wagner. Členovia: An-
drej Zreľak, Jozef Juhász, Juraj Švedlár, Jana 
Víznerová, Milan Choma, Gabriela Kantorko-
vá, Barbora Thomayová, Vladimír Kraus.

Komisia sociálna 
Predseda: Eleonóra Levická. Členovia: 

Vojtech Wagner, Andrej Zreľak, Ivana Kaprá-
lová, Ján Sýkora, Terézia Semaňáková, Peter 
Mikulášik, Daniela Anovčinová, Alžbeta Va-
verčáková.

Komisia zdravotníctva 
Predseda: Jozef Matia. Členovia: Karol 

Gurka, Matúš Polák, Ján Hencel, Peter Slovík, 
Alica Sekanová, Lýdia Vikarská, Cyril Václav, 
Viktor Halíř.

Komisia bezpečnosti občanov a ochra-
ny verejného poriadku

Predseda: Jana Majorová Garstková. Čle-
novia: Marta Sabolová, Ondrej Jankura, Emil 
Hoffmann, Vladimír Ochotnický, Pavol Zavac-
ký, Eduard Kolodzej, Rastislav Bednár, Marek 
Hovaňák.

Komisia regionálneho rozvoja, cestov-
ného ruchu a propagácie mesta 

Predseda: Janka Gantnerová. Členovia: 
Karol Gurka, Eleonóra Baráthová, Andrej Zre-
ľak, Erika Cintulová, Milan Kaprál, Marek Ko-
lár, Stanislav Čajka, Marián Benko.

Komisia športu
Predseda: Ľuboslav Kovalský. Členovia: 

Jozef Juhász, Janka Gantnerová, Jaroslav Ma-
itner, Karol Gurka st., Martin Noga, Pavol Hu-
meník, Miroslav Marhefka, Tomáš Šimoňák.

Komisiou s osobitným postavením je Ko-
misia pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov mesta. Táto 
komisia je zriadená na základe čl. 7 ods. 5 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

Predseda: Jozef Matia. Členovia: Karol 
Gurka, Andrej Zreľak, Miroslav Perignáth, Ma-
túš Polák. 

Mestské zastupiteľstvo zriadilo jednu do-
časnú komisiu s názvom Komisia pre prípra-
vu osláv 750. výročia udelenia mestkých 
práv:

Predseda: Eleonóra Baráthová. Členovia: 
Miroslav Perignáth, Vojtech Wagner, Erika 
Cintulová, Ján Kuboš, Gabriela Kantorková, 
Jana Víznerová, Elisa Joppová, Oto Vojtičko, 
Zuzana Zacherová, Roman Porubän, Jaroslav 
Šleboda, Boris Švirloch, Jana Majorová Garst-
ková.

Noví členovia Správnej
a Dozornej rady Nemocnice
Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku n. o.
Mestské zastupiteľstvo volilo aj členov 

Správnej a Dozornej rady Nemocnice Dr. Voj-
techa Alexandra v Kežmarku n. o. Členstva 
v správnej rade sa vzdal MUDr. Ján Hencel. 
Primátor predložil mestskému zastupiteľstvu 
návrh na odsúhlasenie doplnenia správnej 
rady. Členom správnej rady sa stal poslanec 
Jozef Matia.

Funkčné obdobie súčasnej Dozornej rady 
Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra končí vo 
februári 2019 a mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zástupcov mesta na ďalšie obdobie . Pre 
najbližšie štvorročné obdobie sa členmi do-
zornej rady stali Jaroslav Maitner a Ján Hen-
cel.

Poslanci schválili nových
členov dozorných rád
Poslanci na poslednom tohtoročnom ro-

kovaní mestského zastupiteľstva schválili 
nových členov dozorných rád štyroch spo-
ločností s  ručením obmedzeným, ktorých 
zakladateľom je mesto Kežmarok. 

Spoločnosti Spravbytherm s. r. o.: Vojtecha 
Wagnera, Janu Majorovú Garstkovú, Milosla-
va Bdžocha, Jaroslava Maitnera, Miroslava 
Perignátha.

Spoločnosti Technické služby, s. r. o.: Fran-
tiška Grocholu, Juraja Švedlára, Milana Kaprá-
la, Jozefa Juhásza, Andreja Zreľaka.

Spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o.: Jána 
Holovu, Janku Gantnerovú, Ivetu Pavlíkovú.

Spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s. r. o.: 
Emil Hoffmann, Ondrej Jankura, Agáta Perig-
náthová, Matúš Polák.

Zmeny nastali aj na postoch konateľov 
spoločností, ktorých zakladateľom a  vlastní-
kom je mesto Kežmarok. Mestské zastupiteľ-
stvo schválilo za zástupcu Mesta Kežmarok 
do funkcie konateľa spoločnosti Technické 
služby, Kežmarok s. r. o. Jelu Bednárovú, ktorá 
bude ako zástupca mesta aj vo funkcii kona-
teľa spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o.

 Pavol Ištok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na obdobie 2018 – 2022 zriadenie 11 stálych 
komisií, ktoré sú v súlade so zákonom zložené z troch poslancov a ostatných volených čle-
nov. Mestské zastupiteľstvo ich zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne 
a kontrolné orgány. Skladajú sa z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvole-
ných poslaneckým klubom. Úlohou jednotlivých komisií bude predkladať odborné stanovis-
ká k návrhom na rozhodnutia mestského zastupiteľstva v oblasti vymedzenej ich názvom.

Komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve
v Kežmarku na obdobie 2018 – 2022
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Rozpočet pre rok 2019 je 
kežmarskou radnicou navrh-
nutý ako vyrovnaný bez potre-
by úverovania. Výdavky a záro-
veň i príjmy naša samospráva 
naplánovala na 24,672 milióna 
eur. Takto pred rokom to bolo 
takmer 21 miliónov.

V  porovnaní s  rokom 2018 
by malo na mestské účty pri-
budnúť o 3,4 milióna viac. 
Mesto očakáva vyššie daňové 
aj nedaňové príjmy, navýšenie 

napríklad plánuje i  v  položke 
prijaté granty a  transfery. Za 
príjmovú stranu spomenieme 
polmiliónovú vládnu dotáciu 
na dokončenie rekonštrukcie 
zimného štadióna a  tiež dotá-
ciu zo štátneho rozpočtu urče-
nú na ďalšie budovanie prie-
myselného parku v  sume 2,27 
milióna eur. 

Investície do ciest, budov 
či nehnuteľného majetku sú 
premietnuté v kapitálových 

výdavkoch. Tie v roku 2019 
predstavujú 7,9 milióna eur. 
„Pokračujeme v nastavenom 
investičnom trende. V nadchá-
dzajúcom roku vybudujeme 
infraštruktúru v priemyselnom 
parku, postavíme okružnú kri-
žovatku na sídlisku Juh, opraví-
me most na ulici Nižná brána, 
obnovíme vnútroblok na Se-
vere, postavíme detské ihrisko 
na ulici Martina Lányiho, do-
končíme bytový dom na ulici 

Weilburskej. Do škôl a škôlok 
plánujeme investovať viac ako 
jeden milión eur“, uviedol plá-
ny zapracované v rozpočte pri-
mátor Ján Ferenčák.

Kežmarok plánuje ďalšie 
budovanie cyklochodníkov 
a v budúcom roku chce finan-
covať výstavbu úseku okolo 
historického centra. Nová cyk-
lotrasa za 430-tisíc eur pre-
pojí oddychovú zónu Zlatná 
s chodníkom v smere na Hun-
covce. V rozpočte je zahrnutý 
nákup pozemkov pre výstav-
bu rodinných domov vo výške 
50-tisíc eur. 

V návrhu sú tiež rekonštruk-
cie ciest a chodníkov, 180-tisíc 
na fontánu pri radnici. Pripra-
vené sú financie pre vybavenie 
učební základných škôl, rekon-
štrukciou majú prejsť materské 
školy Cintorínska a Možiarska.

Kežmarok v  posledných 
rokoch naštartoval bytovú 
výstavbu. „Na Weilburskej uli-
ci už teraz rastie ďalší obytný 
dom s osemnástimi bytmi, 
ktoré chceme v budúcnosti 
prenajať predovšetkým mla-
dým rodinám,” povedal primá-
tor Ferenčák. Zastupiteľstvo 
schválilo predaj pozemkov za 
sumu 162-tisíc eur súkromnej 
spoločnosti za účelom výstav-
by polyfunkčného domu. Na 
sídlisku Juh má tak pribudnúť 
viac ako 50 nových bytov vyš-
šieho štandardu. 

Mesto chce vybudovať nové 
zdravotnícke zariadenie s na-
pojením na nemocnicu. Vznik-
núť má komplexné zdravotné 
centrum. „Zapojíme sa do vý-
zvy ministerstva zdravotníctva 
na budovanie centier integro-
vanej zdravotnej starostlivos-
ti,” uzavrel primátor a dodal, 
že projekt sa už pripravuje. 
Okrem plánov mesta, nemoc-
nica preinvestuje v budúcom 
roku do budovy a technického 
vybavenia viac ako 3,8 milióna 
eur z eurofondov.

Predložený návrh rozpočtu 
poslanci schválili v pôvodnom 
znení. 

 
 Zuzana Šlosárová

Poslanci schválili doteraz najvyšší rozpočet 

Na poslednom tohtoročnom rokovaní schválil nový poslanecký zbor 
doposiaľ najvyšší rozpočet v histórii mesta. 

Výber plánovaných investícií v roku 2019 (v eurách)

Dobudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku 2 278 711

Cesta okolo historického centra - cyklotrasa 430 000

Interné informačné služby 73 000

Nákup pozemkov 50 000

Protipožiarna ochrana - hasičská zbrojnica DHZ 46 000

Rozširovanie verejného osvetlenia 70 000

Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána 250 000

Okružná križovatka JUH 290 000

Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 100 000

Oprava a rekonštrukcia chodníkov 90 000

MŠ Možiarská - rozširovanie kapacít 279 060

MŠ Cintorínska - zateplenie budovy 383 373

ZŠ Dr. Fischera - vybavenie odborných účební 174 253

ZŠ Hradné námestie - vybavenie odborných učebníc 166 821

ZŠ s MŠ Nižná brána - vybavenie odborných učebníc 139 062

Zimný štadión - pokračovanie rekonštrukcie 570 000

Revitalizácia a údržba zelene - vnútroblok Sever 518 340

Detské ihriská 50 000

Drobná oddychová architektúra mesta - fontána 180 000

Vianočné osvetlenie 10 000

Bytový dom, Weilburská 2,4 857 000

Rekonštrukcia a doplnenie parkovísk 30 000
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mozaika

Kde Ste sa narodili a čo Ste vyštudovali?
Narodila som sa v Levoči, no celý svoj pracov-

ný život som strávila v Spišskej Novej Vsi, kde som 
študovala na gymnáziu, a  neskôr na Stavebnej 
fakulte Slovenskej technickej univerzity v  Brati-
slave. Profesiou som teda vyštudovaná stavbárka. 

Ako vyzeral Váš doterajší profesijný život?
Po ukončení školy som sa s plnou vážnosťou 

12 rokov venovala rodinnej firme. Postupne som 
prešla od pozície zásobovania až po technickú 
prípravu a  manažovanie stavebnej firmy, preto 
som dostatočne zbehlá v stavebnej praxi. Neskôr 
som krátko pracovala aj ako kurátorka pre evan-
jelickú cirkev a. v. v  Spišskej Novej Vsi, kde som 
spravovala nehnuteľnosti v  majetku cirkvi, hľa-
dala im náplň a spôsoby obnovy a rekonštrukcie. 
Na tejto pracovnej pozícii som sa naučila, akým 
spôsobom sa dá pomáhať. Nasledovalo obdobie 
vo verejnej službe, keď som v  roku 2006 začala 
pracovať ako prednostka Obvodného úradu ži-
votného prostredia. Na tomto mieste sa mi poda-
rilo získať potrebné spôsobilosti na všetky zložky 

životného prostredia. Odtiaľ som sa pracovne po-
sunula na pozíciu na Mestskom úrade v Spišskej 
Novej Vsi, najprv ako vedúca odboru výstavby 
územného plánovania a  dopravy. Následne, od 
roku 2012 som až do 30. novembra 2018 pôso-
bila ako prednostka Mestského úradu v Spišskej 
Novej Vsi, kde som sa dokázala popasovať s via-
cerými odbornými spôsobilosťami.

Prácu prednostky považujem za veľmi rozma-
nitú, pretože obsahuje veľmi rôznorodé oblasti, 
vyžaduje široký záber a  manažérsky prístup. Na 
jednej strane musíte byť zbehlý v  predpisoch 
a  na strane druhej je potreba komunikácie, či 
už so zamestnancami mestského úradu, alebo 
s  verejnosťou. Nároky verejnosti i  nespokojnosť 
s vecami verejnými každým rokom stúpajú – pok-
ladám to za prirodzený trend, s ktorým však treba 
vedieť pracovať a objektívne vyhodnocovať prio-
rity a možnosti. 

Aké máte plány a vízie na Vašej novej pozí-
cii prednostky Mestského úradu v Kežmarku?

Do Kežmarku prichádzam s ambíciou posilniť 

už teraz veľmi úspešný pracovný tím primátora 
Jána Ferenčáka, ktorý má predstavy o  veľkých 
investíciách. Vďaka jeho schopnostiam sa mu 
ponúkajú veľké možnosti, ktoré by sa v Kežmarku 
dali realizovať a jednou z mojich úloh bude tieto 
investície nasmerovať a  dotiahnuť do úspešné-
ho konca. Možností sa vášmu mestu naskytuje 
mnoho, najmä z  externých zdrojov, a  ja chcem 
pomôcť k  ich efektívnemu čerpaniu a zmyslupl-
nému využitiu, a to k spokojnosti obyvateľov Kež-
marku. Vízie a predstavy pána primátora poznám 
a stotožňujem sa s nimi. Mojím cieľom bude ich 
doplniť a byť oporou v napĺňaní a pri ich samot-
nej realizácii.  Mária Trajčíková

Novozvolenou prednostkou mestského úradu
sa stala Jela Bednárová

Prvého decembra 2018 bola vymenovaná nová prednostka 
Mestského úradu v Kežmarku - Jela Bednárová. Nahradila 
doterajšieho prednostu Karola Gurku. Do Kežmarku prišla 
zo susednej Spišskej Novej Vsi, kde sedem rokov pracovala 
na pozícii prednostky mestského úradu.

Jej víziou je podpora investícií v meste.

O tomto projekte sme Vás už informovali 
v októbrovom čísle Novín Kežmarok, momen-
tálne je projekt vo fáze realizácie a plánované 
ukončenie bude v priebehu budúceho roka. 
Cieľom projektu je na oboch stranách pohra-
ničia vydanie kníh. Poľská strana sa v  knihe 
venuje téme 40. výročia navštívenia pápeža 
Jána Pavla II. Slovenská strana knihu venuje 
750. výročiu udelenia mestských práv mes-
tu Kežmarok. Na poľskej strane bude okrem 
vydania knihy vytvorená aj kompozícia sôch 
oviec, ktoré predstavujú ich tradície. 

Vďaka finančnej podpore z  Programu 
cez hraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020, Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a  Prešovského samo-

správneho kraja, sa na slovenskej strane zrea-
lizovala Remeselná cesta – týmto rozumie-
me umiestnenie závesných štítov so znakmi 
cechov na fasádach domov v  centre mesta 
Kežmarok. Súčasťou projektu na strane slo-
venského partnera je totiž i  vyhotovenie 
a  osadenie piatich závesných štítov so zná-
zornením cechu, a to cech tkáčov, kníhviaza-
čov, medikováčov, krajčírov a kožušníkov na 

domoch, ktoré nám pripomenú, že v  minu-
losti bolo mesto Kežmarok sídlom viacerých 
remeselníkov. Súčasťou projektu je aj výroba 
krátkych spotov venovaných remeslám a pa-
miatkam mesta.

Viac informácií o  mikroprojekte a  zrea-
lizovanej remeselnej ceste spolu s  fotkami 
nájdete na mestskej webovej stránke, no 
o jednotlivých remeselných domoch Vás bu-
deme informovať aj prostredníctvom Novín 
Kežmarok.

 Oddelenie projektov a verejného 
 obstarávania

Remeselná cesta v uliciach Kežmarku
Mesto Kežmarok sa spolu s mestom Nowy Targ zapojilo do spoločného mikro-

projektu s názvom: Putovanie po stopách histórie, kultúry a tradície poľsko-slo-
venského pohraničia Nowy Targ – Kežmarok.
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Oslavujeme 750. výročie udelenia mestských práv

spravodajstvo

Osemnásteho decembra sa 
v  priestoroch kina Iskra konal 28. 
Cezhraničný kongres Euroregiónu 
„Tatry“. Kongres otvorili predseda 
Rady Združenia Euroregión Tatry 
Ján Ferenčák a  Bohusław Wak-
smundzki – predseda Rady Zväzku 
Euroregión „Tatry“. „Toto združenie 
je dobrovoľným združením miest 
a  obcí na území Oravy, Liptova, 
Spiša a  Šariša, ktorý je zameraný 
na rozvoj cezhraničnej spoluprá-
ce prispievajúcej k  upevňovaniu 
dobrých susedských vzťahov 
a  vzájomnému porozumeniu me-
dzi slovenskými a  poľskými po-
hraničnými obcami, mestami a ich 
združeniami,“ zhodnotil vo svojej 
prezentácii poslanie združenia jej 
predseda Ferenčák. Svojou náv-
števou nás poctil aj konzul Sloven-
skej republiky vo Varšave Slavomír 
Nagy, ktorý bol čestným hosťom 
kongresu. Počas kongresu bola 
odovzdaná Cena Petra Buriana pre 
najlepšie spolupracujúce samo-
správy – členov Euroregiónu „Tat-
ry“ a  inštitúcie pôsobiace na úze-
mí Euroregiónu „Tatry“. Tento rok 

ju získali mestá Levoča a  Gmina 
Starý Sacz na poľskej strane. Táto 
cena sa odovzdáva každoročne na 
pamiatku Petra Buriana, ktorý stál 
pri zrode Euroregiónov a  usiloval 
sa o  vzájomnú spoluprácu medzi 
Slovákmi a Poliakmi. S výsledkami 
súťaže zúčastnených oboznámila 
Oľga Marhulíková, ktorá bola zá-
roveň aj členkou hodnotiacej ko-
misie. Hodnotilo sa viacero kritérií 
a porota sa zhodla na tom, že vy-
brané mesta spolupracujú nielen 
pri rôznych projektoch, ale sa aj 
vzájomne podporujú a  udržiava-
jú veľmi dobré partnerské vzťahy 
i mimo nich. 

 -mia-

Samosprávy v Euroregióne Tatry naďalej spolupracujú
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Oheň na cintoríne 
2. novembra ráno o 02.47 h 

na kamerovom systéme bola 
na starom cintoríne spozorova-
ná silná žiara pri hlavnom kríži. 
Na miesto bola vyslaná hliadka 
mestskej polície na preverenie 
situácie. Hliadka zistila, že na 
mieste vzniká ohnisko, preto 
požiadala o  privolanie hliadky 
HaZZ. Hliadka HaZZ o  03.30 h 
oheň uhasila a MsP priestor na-
ďalej monitorovala kamerovým 
systémom. 

Sprejeri 
Nasledujúce ráno o  01.32 h 

sme prijali telefonický oznam, 
že v  dome blízko železnič-
nej stanice, kde sa vykonáva 
nakládka a  vykládka, oproti 
podniku Zamaz sa nachádzajú 
sprejeri, ktorý tam striekajú na 
dom. Na miesto bola vyslaná 
hliadka, ktorá zadržala dve mla-
distvé osoby. Následne bolo 
vyrozumené OO PZ Kežmarok 

vzhľadom k tomu, že sa v danej 
veci jedná o podozrenie zo spá-
chania trestného činu poško-
dzovania cudzej veci v  zmysle 
§ 246 TZ, ako i  tá skutočnosť, 
že predmetný objekt sa nachá-
dza v pásme železničných dráh. 
Hliadka OO PZ prevzala mla-
distvé osoby a vec rieši v rámci 
zákona.

Ležiaca osoba
Dňa 11. novembra o  22.58 

h na linku 159 zavolal ozna-
movateľ, ktorý nahlásil ležiacu 
osobu pred predajňou Non 
stop. Vyslaná hliadka na mieste 
zistila, že osoba je značne pod 
vplyvom alkoholu, má zrane-
nú hlavu a  ruku. K  osobe bola 
privolaná RZP, ktorá zraneného 
prevzala do ďalšej starostlivos-
ti.

Oheň pod stožiarom 
14. novembra o 19.32 h sme 

prijali telefonický oznam, že 

pri garážach, smerom k hájov-
ni pod elektrickým stožiarom 
je vatra a nik sa tam nenachá-
dza. Vyslaná hliadka na mieste 
zistila, že oznam sa zakladá na 
pravde a  v  okolí sa nenachá-
dzali žiadne osoby. Hliadka 
vatru uhasila, priestor ešte istý 
čas monitorovala, aby zabrá-
nila prípadnému vznieteniu 
ohňa.

Zaseknutý v kontajneri
Dňa 17. novembra ráno 

o  00.22 h na linku 159 bolo 
oznámené, že na Ul. M. Lányi-
ho je skupinka maloletých detí, 
ktorá sa prehrabuje v kontajne-
ri. Pri príchode hliadky sa sku-
pinka dala na útek, ale jeden 
z nich ostal zaseknutý v kontaj-
neri. Maloletého hliadka z kon-
tajnera vytiahla a vec ďalej rie-
šila v rámci zákona. 

Žiadosť o súčinnosť
Koncom mesiaca, 22. no-

vembra, o 00.25 h sme od ope-
rátora linky 112 prijali žiadosť 
o súčinnosť do príjazdu hliadky 
RZP, nakoľko sa jednalo o bliž-
šie nešpecifikované poranenie 
hornej končatiny, ktoré mohlo 
byť zavinené cudzou osobou. 
Hliadka na mieste našla skupi-
nu mladých ľudí. Jeden z nich si 
pri páde zranil a  porezal ruku, 
ktorá mu bola prvotne ošetre-
ná. Posádka RZP si zraneného 
o  00.36 h prevzala do ďalšej 
starostlivosti. 

Zviera v rieke
Dňa 23. novembra sme pri-

jali telefonický oznam, že v rie-
ke Poprad pri objekte „Tatraľan“ 
sa nachádza uhynuté zviera. 
Mestská polícia vyrozumela 
o  prípade poľovné združenie, 
ktoré v priebehu dňa malo za-
bezpečiť vypratanie zvieraťa 
z toku rieky Poprad.

 
 Spracovala: Oľga Vilčeková

Odovzdávanie Ceny Petra Buriana.

Mesto Kežmarok, Mest-
ský úrad, Hlavné námestie 1 
vyhlasuje pracovnú ponuku 

na redaktora Kežmarskej tele-
vízie. Viac informácií nájdete 
na stránke www.kezmarok.sk 

a na fabebookovej stránke mes-
ta. Záujemcovia o  pracovnú 
pozíciu redaktora / redaktorky 
môžu zaslať žiadosť o  prijatie 
do zamestnania spolu s  ďalší-
mi požadovanými dokladmi do 
10. 1. 2019 do 12.00 h na adre-
su mestského úradu.

Ponuka práce – redaktor/ka
Kežmarskej televízie
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„My, Belo, z  Božej milosti kráľ Uhorska, 
Dalmácie, Chorvátska a iných, chceme dať 
na vedomie všetkým, že my, naklonení 
prosbám našich osadníkov z Kežmarku na 
Spiši, poskytujeme im takú výsadu, aby si 
na základe spoločného rozhodnutia volili 
richtára, ktorý má rozhodovať vo všetkých 
ich sporoch, okrem niektorých, ktoré sa tý-
kajú krádeže, poplatkov za vraždu a dane, 
o ktorých bude rozhodovať náš sudca...

Nariadili sme tiež, aby sa nám v každom 
roku zaplatilo 20 mariek ako daň, čiže po-
platok z  pôdy, z  čoho dve tretiny zaplatia 
v jemnom striebre, jednu tretinu však v de-
nároch – tak ako platievajú iní naši saskí 
osadníci. Polovicu tohto obnosu zaplatia vo 
sviatok sv. Juraja, druhú polovicu vo sviatok 
sv. Michala. Okrem toho sme povolili tým 
istým občanom slobodný trh. Podľa zvyku 
iných Sasov budú tiež platiť desiatky z polí; 
k  tomu sme im darovali slobodný kostol 
s  cintorínom pre pochovávanie mŕtvych, 
ako podľa ich priznania mali aj predtým. 
Napokon si želáme, aby svoje zeme bez po-

škodenia práva druhého pokojne vlastnili... 
Hranice ich chotára ... vymedzujú sa 

v  tomto poradí: prvá hranica sa začína na 
východnej strane pod veľmi veľkým lesom 
a tam hraničí s dedinou Lubicha, odtiaľ zo-
stupuje k rázcestiu, potom prechádza k ob-
lúku vrchu, ktorý sa volá Prym a  odtiaľ sa 
zvažuje k  Dedislovpotoka (dnes Lubička), 
ktorým prechádza k  medzi pozdĺž cesty 
a potom prekračuje rieku Lubicha a preni-
ká cez šašinu do údolia; z údolia vystupuje 
k ceste, ktorá vedie do Berken (Vrbov) a po 
tej istej ceste pokračuje do údolia Keud 
(hmly) a tam hraničí s dedinou Berken. Od-
tiaľ z údolia Keud zostupuje k južnej strane 
k  potôčiku Berken a  odtiaľ ide k  rieke Po-
prad, vychádzajúc odtiaľ má dve medze 
(hranice), z ktorých jedna patrí turčianske-
mu prepoštovi a druhá Rycolphovi a Pola-
novi a odtiaľ postupuje k okraju akejsi malej 
lúky a tam na konci lúky sú dve medze. Pod 
stromom egurfa a odtiaľ mieri vyššie k lipe, 
pod ktorou sú dve medze a odtiaľ sa náhli 
k medzi, ktorá je v Kymniktu, odtiaľ smeruje 

na sever k stromu feneufa a cez ten istý les 
vedie k Zalaypotoka (Slavkovský); odtiaľ sa 
skláňa a potom stúpa k ceste a tam je me-
dza, potom sa dvíha k  strom hasfa, odtiaľ 
smeruje k  lesu a  cez les k  vrchom Turtur 
(Tatry), z vrchov zostupuje k Biztrichepoto-
ka (Biela voda) a cez túto riečku Biztriche sa 
zvažuje a tam hraničí s Eur (Strážky), potom 
od potoka Biztriche prechádza k veľkej ces-
te, po ktorej zostupuje vedľa kostola sv. Mi-
chala do údolia k mostu, poniže mosta po 
veľkej ceste vracia sa k  potoku Bizturche, 
kde padá k rieke Poprad, nato sa vinie cez 
les pod vrchom Gala a opäť sa vracia k pre-
došlej hranici a tak sú vymedzené chotárne 
hranice. 

Na pamiatku a  večnú istotu tejto veci 
vydali sme túto listinu, potvrdenú našou 
dvojitou pečaťou. Vydané z  rúk pisára 
Demetria, prepošta albenského, nášho 
obľúbeného a  verného kráľovského pod-
kancelára roku Pána 1269 v 34. roku nášho 
panovania.“

 Nora Baráthová

Privilégium Bela IV. pre mesto Kežmarok z roku 1269

Žene trvá deväť mesiacov, aby priniesla na 
svet dieťa. My sme dvanásť mesiacov spoločne 
putovali Historickou cestou Kežmarkom, aby 
sa zrodilo krásne poznanie, ktoré môžeme šíriť 
do celého sveta. A  veru, naše dieťa poznania 
je vskutku výnimočné. Veď posúďme jeho je-
dinečnosť:

Malou Sixtínskou kaplnkou na Spiši je náš 
Drevený evanjelický kostol zapísaný v  zozna-
me pamiatok UNESCO. Našim pokladom je aj 
Lýceum, kde je 150-tisíc kníh a  cirkevný zlatý 
poklad. Nie, nečervenajte sa! Červená sa naša 
pýcha – Nový evanjelicky kostol, kde odpočí-
va nekorunovaný kráľ Imrich Thököly. A  hrdí 
môžeme byť aj na radnicu, lebo tá odolala 
požiarom a  podčiarkuje našu nezlomnosť aj 
v najťažších časoch. 

Šampanské sa už minulo, tak si nalejme tro-
chu čistého vína. Skutočná pravda o Redute je 
taká, že aj tam sa hodovalo a neskôr vzdeláva-
lo. Veď kto by si nepamätal na našu starú kniž-
nicu? Ale pozor! Možno alkohol a možno nie, 
privodil krvavú drámu v  zlatníkovom dome 
– dome v  ktorom dnes sídli Múzeum bytovej 
kultúry. Spomínate si ešte na krásnu zlatníkovu 
dcéru, po ktorej ostala len malá kaluž krvi? 

Bŕŕŕ, až behá mráz po chrbte, a veru, nie je 
to mrazom! Rovnako šokujúci je aj príbeh Kos-
tola navštívenia Panny Márie, ktorý viackrát 
vyhorel a  nebyť vdovy po krajčírovi, nemali 
by sme v Kežmarku tento nádherný barokový 

skvost na Hradnom námestí. Ach áno, hrad... Aj 
ten máme. Vždy priťahoval, dokonca aj jedné-
ho darebáka, ktorý nechal zamurovať v hlado-
morni manželku Beatu pre jej lásku k Tatrám. 

Našťastie sa situácia časom zlepšila. Ako?
Vyhorel Starý trh s príchodom husitov a vy-

chytralosť Kežmarčanov obrátila zlo na úžitok. 
Kto by mohol zabudnúť na podvod, ktorým 
si mesto zadovážilo právo skladu? Veru, táto 
listina priniesla ligotavé zlatky do rúk našich 
predkov. Pergamen i papier znesie veľa a popí-
salo sa toho už neúrekom. Tak napríklad listiny 
uchovali aj tvrdenia, že v Bazilike sv. Kríža pred 
stáročiami prehovorila socha Ukrižovaného. 
Spomínaná socha Krista nie je len tak hocijaká! 
Pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Jedenástym pokladom Kežmarku je Zlatá 
veža, ktorú dnes radíme medzi najkrajšie re-
nesančné zvonice na Spiši. Škoda len, že zlato, 
ktorým bola zdobená, sa vytratilo. Nestratil sa 
však pravdivý príbeh o Rómeovi a Júlii na Kež-
marskom cintoríne. Presne tak, aj Historický 
cintorín je naším pokladom.

Bilancia hovorí jasne – smelo sa môžeme 
pýšiť dvanástimi výnimočnosťami „Kežmarské-
ho dieťaťa“. Všeličo z histórie mesta sa na nás 
nalepilo a časom niečo zhodíme. To nevadí. Už 
nabudúce vás čakajú maškrty v podobe úplne 
nových príbehov z nášho úžasného mesta. 

A čo dodať na záver? Konajme tak, aby his-
tória, ktorú dnes píšeme bola kalorická aj pre 
budúce generácie. Len to najlepšie vám v No-
vom roku 2019 praje

 Jaroslav Šleboda – JADRO

Koľko sa na nás po sviatkoch „nalepilo“?
Nový rok milujeme i  nenávidíme. Dávame si predsavzatia a  neraz bilancuje-

me. Pri pohľade späť sa často ukáže, koľko sa nás nalepilo. Nie, nemyslím teraz na 
hmotnosť, ale na váhu – váhu informácií a poznania.
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rozhovor

Katka Koščová (36) je zná-
mou slovenskou speváčkou 
s  výnimočným hlasom. Do Kež-
marku zavítala na vianočné trhy. 
Prešovská rodáčka nám prezra-
dila, ako sa jej koncertuje v  na-
šom meste a aký bol pre ňu rok 
2018. 

V  Kežmarku ste už koncer-
tovali. Pamätáte si koľko ráz 
ste navštívili naše mesto?

Nepamätám si presne koľko-
krát som v Kežmarku. Odohrala 
som tu viacero vianočných kon-
certov, no môj prvý koncert bol 
v  Mariánskom kostole. Bol to 
veľmi krásny koncert, ľudia boli 
fantastickí a som rada, že som sa 
mohla do Kežmarku opäť vrátiť. 

Takže sa do Kežmarku radi 
vraciate.

Veľmi sa mi páči vaše mesto, 
ale ja mám vo všeobecnosti 
rada všetky historické sloven-
ské mestá s  historickými budo-
vami a  Kežmarok určite patrí 
k takýmto mestám. Je to vzácne 
a mali by sme si to hýčkať. Ja sa 

veľmi teším, keď môžem hrať na 
miestach ako je Kežmarok.

Bol pre Vás rok 2018 niečím 
výnimočný? 

Narodila sa nám dcérka 
a  naša rodina sa skompletizo-
vala. Jej narodenie bolo pre nás 
to najkrajšie a  najdôležitejšie. 
Stále lavírujeme medzi rodinou 
a prácou. Práce som mala pome-
nej, tým že sme mali doma malé 

bábätko. Bol to ťažký rok, tým 
že sme mali zrazu dve deti. Ale 
na druhej strane bolo to krásne 
obdobie, keď sme si mohli užívať 
spoločný čas. 

Ako zvládate zosúladiť rolu 
mamy a známej speváčky? Dá 
sa to?

Keď sa narodila dcérka, tak 
sme si koncerty starostlivo vy-
berali. Rozbehli sme sa na jeseň 

a  v  decembri sme mali najviac 
koncertov, je to vyťažený me-
siac. Hrali sme niekoľko koncer-
tov s  Martinom Geišbergom, 
niečo spoločné chystáme na 
jar. Tradične hráme aj s  Danom 
Špinerom. Teraz máme voľné 
tempo, kým sú decká malé, ale 
rozmýšľame aj nad novými pes-
ničkami.

Dávate si aj konkrétne no-
voročné predsavzatia?

Nedávam si žiadne predsa-
vzatia do nového roku, lebo ja 
ich nikdy nedodržím (smiech).

Čo plánujete v  roku 2019? 
Prekvapíte svojich fanúšikov 
nejakou hudobnou novinkou?

Chceme urobiť nový album 
a nové pesničky, niečo za čím si 
stojíme, s čím budeme spokojní 
a  čo budeme radi hrať na kon-
certoch. Po pracovnej stránke je 
toto najdôležitejšie. Tiež si po-
trebujem a chcem nájsť čas, aby 
som tieto nové piesne mohla 
napísať.

 Veronika Michalčíková

Novoročné predsavzatia si nedáva

Známa speváčka opäť rozospievala naše mesto.

Úlohy literárneho hosťa ve-
čera sa veľmi dobre zhostila 
Lenka Fábryová – riaditeľka 
Literárneho klubu v  Poprade, 
ktorý len nedávno vydal zbor-
ník poézie a prózy Dozrievanie, 
ktorý je prierezom tvorby au-
torov klubu. Počas večera za-
zneli čítania z oboch kníh a at-
mosféru nádherne dotvárala 
inštrumentálnou hrou na gita-
re Michaela Regecová. 

Zbierka Keby niečo, keby 
všetko... sa skladá z  rôznych 

kratších či dlhších básní, kto-
ré boli inšpirované obrazmi, 
fotkami, hudbou, no aj ľuďmi, 
či bežnými životnými situácia-
mi, v ktorých sa autorka počas 
svojho života ocitla. „Niektoré 
veci sa ľahšie napíšu, ako po-
vedia. Básne píšem v tej chvíli, 
ako mi napadnú a ďalej ich už 
neupravujem. Vždy vypoveda-
jú o  mojich pocitoch v  danej 
chvíli,“ prezradila nám autorka 
Sonntag. Svoju tvorbu hodno-
tí ako veľmi osobnú: „Nič v nej 
neskrývam, dá sa povedať, že 
v  básňach idem s  kožou na 
trh.“ Tí, ktorí na tento literárny 
večer prišli, si mohli užiť po-
kojný predvianočný čas plný 
hlbokých myšlienok i veselých 
príhod. Vrelo zbierku odporú-
čame aj našim čitateľom.

 Mária TrajčíkováSpisovateľky počas literárneho večera. 

Keby niečo, keby všetko...

Pri príležitosti prvých narodenín svojej básnickej zbierky a zároveň 
na svoje meniny sa rozhodla autorka Lucia Sonntag predstaviť aj 
Kežmarčanom svoje dielo. V  salóniku Boutique hotela Hviezdoslav 
vládla veľmi komorná atmosféra, veď autorku si prišli vypočuť najmä 
jej osobní známi a priatelia.
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smart city

Myšlienka tvorby moderných miest je 
na svete pravdepodobne už od počiat-
kov industrializácie v  18. storočí, avšak 
rapídnejšie tempo nabrala až príchodom 
nových prevažne technických vymože-
ností na prelome milénií a sústredila sa na 
veľké rastúce mestá. Rozoberme si však 
tento populárny cudzojazyčný a  občas 
až hrôzu vzbudzujúci pojem na drobné. 
Najjednoduchším spôsobom by sa dalo 
toto “buzzword“ preložiť ako inteligent-
né mesto. Reálne definície pojmu Smart 
City sa rôznia v závislosti na lokalite a sa-
motnom autorovi výkladu. Každé mesto 
či obec, bez ohľadu na svoju veľkosť, má 
svoje vlastné potreby a  priority. Nie je 
vhodné a niekedy ani možné porovnávať 
metropoly ako Viedeň či Barcelonu s  na-
ším podtatranským mestečkom. Napriek 
tomu si Kežmarok nechal v roku 2017 vy-
pracovať vlastnú ideovú koncepciu Smart 

Green City, ktorá funkčne predstavuje 
akúsi kostru a kategorizáciu oblastí, v kto-
rých má nedostatky, a  naopak v  ktorých 
je medzi slovenskými mestami podobnej 
veľkosti evolučne popredu. Dokument tiež 
poskytuje príklady dobrej praxe z  iných 
regiónov a  ich prístupu k  riešeniam tejto 
problematiky. Na týchto základoch môže-
me ďalej stavať. Pokrok v rámci Smart City 
nie je jednoduchý a vyžaduje si úsilie via-
cerých zainteresovaných strán, ktoré spo-
ločne rozumné mesto vytvárajú. Treba si 

uvedomiť, že vždy je čo zdokonaľovať a to, 
čo platí dnes, už nemusí platiť zajtra. Do 
úvahy sa nám teda vnucuje otázka, či sa 
chceme len zviezť na vlne pretvárania slo-
venských, európskych či svetových miest 
na rozumné, alebo podstúpime určité ri-
ziko, prevezmeme iniciatívu a  vydáme sa 
na cestu lídra, ktorý bude určovať trendy 
a využije ponúkané príležitosti. Kežmarok 
je vďaka progresívnemu prístupu a aktivi-
tám svojho vedenia v súčasnosti vnímaný 
ako jedno z tých uvedomelých a najúspeš-
nejších priekopníkov vo svojej kategórii. 
Mesto je členom združenia Slovak Smart 
City Cluster, prvým členom spomedzi 
miest v Digitálnej koalícii, aktívne sa zapá-
ja do diania na národných i  medzinárod-
ných stretnutiach a  konferenciách, je šíri-
teľom povedomia o  smart problematike 
a zavádza chytré riešenia do praxe.

Najdôležitejším poslaním mesta má byť 

zlepšenie života jeho obyvateľov vo všet-
kých sférach. K tomu je potrebné pristupo-
vať efektívne, udržateľne a v neposlednom 
rade aj ekonomicky. Práve finančné limity 
sú pre niektoré obce odradzujúcim fakto-
rom pre budovanie Smart City ako takého. 
Je však nutné zvážiť, či investícia do zjed-
nodušenia každodenného života ľudí na-
ozaj nestojí za to a v konečnom dôsledku 
neprinesie dlhodobý úžitok pre každého 
Kežmarčana a  návštevníka. Dnes existujú 
rôzne spôsoby, ktoré riešia financovanie 

smart projektov, medzi nimi napríklad 
európske fondy a regionálne programy, fi-
nančné nástroje bankových inštitúcií a SR, 
alebo verejno-súkromné partnerstvá. Tie-
to zdroje naďalej pribúdajú a  rovnako aj 
ich objem, pretože si ľudstvo uvedomuje 
ich význam. V  rámci tvorenia rozumných 
miest sa osvedčujú aj iniciatívy súkromné-
ho sektora vo forme pilotných projektov, 
ktoré ponúkajú najnovšie riešenia mes-
tám zdarma, za účelom ich priameho otes-
tovania na živom mestskom ekosystéme. 
Dokážeme tak získavať podporu a pomoc 
z viacerých zdrojov, no nie vždy je to jed-
noduché najmä pre politické motívy. Kon-
kurencia tiež nikdy nespí a snaží sa pred-
behnúť ostatných.

Možno sa práve pýtate, ktoré sú to tie 
smart oblasti v  našom Kežmarku? Odpo-
veďou je, že prakticky všetky. Dôležitý je 
najmä systematický prístup, určenie prio-
rít, chuť pracovať a  postupne môžeme 
realizovať ciele našej vízie inteligentného 
mesta. Pre Kežmarok sme vytypovali 10 
prioritných oblastí, ktoré považujeme za 
kľúčové pri plnení smart City stratégie: 
mobilita a  parkovanie, odpadové hos-
podárstvo, životné prostredie a  zeleň, 
zdravotná starostlivosť a  sociálne služby, 
inteligentná samospráva a  dátové siete, 
energetika a  obnoviteľné zdroje, bezpeč-
nosť, vzdelávanie a  školstvo, ekonomika, 
a  nezabúdajme na kultúru, šport a  voľný 
čas. Je podstatné uviesť, že jednotlivé ob-
lasti nie sú uzatvorené celky, všetky na-
vzájom úzko súvisia a  stredobodom ich 
pozornosti je obyvateľ mesta ako koncový 
užívateľ výhod. Samozrejme je potrebný 
otvorený prístup, vhodné načasovanie, 
komunikácia s občanom a medzirezortná 
spolupráca. Dobrou správou je, že približ-
ne 74 % Kežmarčanov má záujem zapájať 
sa do smart iniciatív a  81 % opýtaných 
prípadne niekto z  ich rodiny sa zaujíma 
o moderné technológie. Vyplýva to z ano-
nymného online prieskumu „Chytré mesto 
Kežmarok“, ktorý bol realizovaný od marca 
do mája 2018 na vzorke 414 responden-
tov. 

Motiváciou pre nás mešťanov, kto-
rí sa budeme podieľať na budovaní ro-
zumného Kežmarku, môže byť moderné, 
zdravšie, krajšie a  vyspelejšie mesto hod-
né 21. storočia. Otázkou už nie je, či a ako 
sa nám to podarí, ale kedy. Technologický 
vývoj nedokážeme zastaviť a mali by sme 
sa mu prispôsobiť. Pokúsme sa teda spo-
ločne nezaspať a buďme súčasťou rozvoja 
nášho mesta aj v roku 2019.

 Erik Raček

Čo všetko sa skrýva pod pojmom Smart City?

Smart City je v  dnešnej dobe najčastejšie skloňovaným 
slovným spojením v súvislosti s technologickým pokrokom 
miest. Čo sa však skrýva pod týmto pojmom, aké oblasti ve-
rejného života patria do smart témy?

Kežmarok - oblasti záujmu
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• mesto Kežmarok podpísalo s nemeckou spoločnosťou Mubea 
zmluvu o odpredaji pozemkov. Nový závod sa bude zameria-
vať na výrobu automobilových a náhradných dielov,

• v  Kežmarku premáva od októbra nový elektrobus mestskej 
hromadnej dopravy,

• na výjazdovom rokovaní vlády kompetentní hodnotili plnenie 
Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok a  prerozdeľovali fi-
nančné prostriedky,

• tento rok sa dokončil a spustil do prevádzky most na sídlisku 
Sever. Tiež sa rekonštruovala ulica Trhovište, 

• cyklisti už môžu využívať cyklochodník Prieťah mestom, ktorý 
ide od Severu prevažne v okolí toku Ľubica a napája sa na cyk-
lochodník do Vrbova,

• na kasárenský múr pribudli sprejové obrazy - graffiti. Tie sú 
venované rôznym tematickým okruhom súvisiacim s históriou 
i súčasnosťou Kežmarku.
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taký bol rok 2018

• po ôsmich rokoch sme v Kežmarku slávnostne otvorili Zimný šta-
dión. Odohrávajú sa v ňom hokejové zápasy a slúži aj na verejné 
korčuľovanie,

• Vysoká škola ekonómie a  manažmentu verejnej správy v  Brati-
slave otvorila svoje brány prvým študentom z Kežmarku a okolia. 
V novom akademickom roku vysokú školu navštevuje vyše 40 štu-
dentov,

• rekordnú návštevnosť, až 65-tisíc ľudí, mal júlový festival Európ-
skeho ľudového remesla. V areáli sa predstavilo viac ako sto reme-
selných stánkov,  nechýbali ani tanečné súbory zo Srbska, Ruska, 
Sicílie či Číny,

• pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky 
bola vo výstavnej sieni Múzea Kežmarok nainštalovaná výstava, 
ktorá sa zameriavala na dianie v Kežmarku v období 1918 – 1938, 

• Kežmarčania majú radi aj športové podujatia. Cyklistickej súťaže 
Detská Tour Petra Sagana sa v lete zúčastnilo 467 detí. V Zlatnej sa 
otvoril cyklistický Bike park.

 Dvojstranu pripravila: Veronika Michalčíková
 Autori fotografií: Mária Trajčíková,
 Veronika Michalčíková, Pavol Ištok
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Slávnostné vyhlásenie ví-
ťazov a  odovzdávanie cien sa 
konalo dňa 6. decembra v  Art 
klube Tatranskej galérie v  Po-
prade, ktorého sa zúčastni-
la aj žiačka našej školy Liana 
Richtarčíková. Prevzala cenu 
za kolekciu keramických an-
jelikov, ktorí získali 1. miesto 
v kategórii základných umelec-
kých škôl: Liana Richtarčíková, 
8 rokov, „Anjel pokoja“; Diana 
Handzušová, 7 rokov, „Anjelské 
priateľstvo“; Dominika Scholtz, 
8 rokov, „Anjel nádeje“; Michal 
Šoltýs, 7 rokov, „Môj anjelik“; 
Nina Raffajová, 7 rokov, „Anjel 
strážny“.

2. miesto získali žiačky: 
Zdenka Briksiová, 7 rokov, „An-

jel v meste“; Veronika Ilavská, 5 
rokov, „Anjel so stromčekom“; 
Sabína Galliková, 7 rokov, „An-
jel strážny“; Maša Gemzová, 
6 rokov, „Anjel stráži mesto“; 
Emma Rusnáková, 7 rokov, 
„Anjel a Mikuláš“.

Výstavu Anjeličkovo si kaž-
dý môže pozrieť v priestoroch 
Art Klubu Tatranskej galérie 
v Poprade do 31. januára 2019.

Touto cestou posielame 
všetkým žiakom novoročný 
vinš: „Nech vám radosť žia-
ri z  očí celučičký rok a  nech 
šťastie sprevádza každý deň 
váš krok.“

 Autor: Jana Vaksmundská, 
 ZUŠ A. Cígera Kežmarok

 Foto: Ján Palčo

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa,
- minimálne jeden rok ria-

diacej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť obsahu a  realizá-

cie Akčného plánu rozvoja 
okresu Kežmarok,

- riadiace, organizačné 
a komunikačné schopnos-
ti a zručnosti,

- vítané praktické skúse-
nosti v  oblasti prípravy, 
riadenia a  implementácie 
projektov alebo aktivít 
z  oblasti regionálneho 
rozvoja.

Požadované doklady
a materiály:
- žiadosť s  účasťou na kon-

kurze s uvedením kontak-
tov (telefón, e-mail),

- štruktúrovaný životopis,
- doklady o  dosiahnutom 

vzdelaní,
- doklady preukazujúce ria-

diacu prax,
- výpis z registra trestov nie 

starší ako 3 mesiace,
- koncepcia činnosti organi-

zácie v písomnej podobe,
- písomný súhlas na spra-

covanie osobných údajov 

podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o  ochrane osobných 
údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov.

Písomnú prihlášku do kon-
kurzu predkladajú záujem-
covia osobne v  sídle Centra 
podpory regionálneho roz-
voja, Hlavné námestie 3, 060 
01 Kežmarok alebo poštou 
v zalepenej obálke s označe-
ním „Konkurz – neotvárať!“, 
najneskôr do 18. januára 
2019 do 15.00 h (v  prípade 
zasielania poštou platí dá-
tum poštovej pečiatky) na 
adresu:

Centrum podpory
regionálneho rozvoja

okresu Kežmarok

Hlavné námestie 3,
060 01 Kežmarok

Konkurz sa uskutoční osob-
ným pohovorom. Na poho-
vor budú pozvaní len vybratí 
uchádzači. Termín a  miesto 
pohovoru bude oznámené 
najmenej 5 dní pred jeho ko-
naním.
Bližšie informácie:
PhDr. Milan Gacík,
gacik.milan@gmail.com,
0903 636962

Oznam
Správna rada Záujmového združenia

právnických osôb
Centrum podpory regionálneho rozvoja 

okresu Kežmarok
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

vyhlasuje konkurz na funkciu
riaditeľa Centra podpory regionálneho

rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.

Anjel Vianoc

Posledné týždne kalendárneho roka 2018 
si žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera 
v Kežmarku spríjemňovali predvianočnú at-
mosféru tvorivou aktivitou. Realizovali svoje 
anjelské nápady v  rôznych podobách. Tat-
ranská galéria v Poprade aj v tomto roku or-
ganizovala tradičnú predvianočnú výtvarnú 
súťaž Anjel Vianoc 2018, na ktorej žiaci mohli 
prezentovať svoj talent a výtvarnú zručnosť.

Víťazka súťaže pri preberaní ceny.

Inzerujte u nás
Ďakujeme za dôveru tým, ktorí využívajú naše služby a  in-

zerujú v našich novinách. Máme náklad 5700 výtlačkov, čo je 
najviac zo všetkých periodík v okrese Kežmarok, ale aj v okre-
se Poprad. Využite teda možnosť informovať každú kežmarskú 
domácnosť o svojich produktoch a službách, ktoré ponúkate.
 -red-



KEŽMAROK
MESTO

MODERNÉ • DYNAMICKÉ • HISTORICKÉ 17

školstvo

Hotelová akadémia Otta Brucknera
Hotelová akadémia ponúka svojim štu-

dentom nielen všeobecné, ale aj odborné 
vzdelanie a  kvalitnú výučbu cudzích jazy-
kov – anglického a nemeckého. Jej študenti 
môžu absolvovať zahraničnú prax, či už cez 
školský rok, alebo počas prázdnin. Študenti 
sa môžu zúčastniť aj rôznych kurzov – bar-
manský, baristický, carvingový a someliersky. 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Gymnázium ponúka študentom širokú škálu 

voliteľných predmetov. Každý žiak sa môže in-
dividuálne vyprofilovať, čo je obrovská výhoda 
v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Študenti majú 
všeobecný základ, cudzie jazyky a potom pestrú 
škálu voliteľných predmetov. Absolventi gymná-
zia študujú náročné odbory na vysokých školách 
a podľa slov riaditeľky, nemajú problém sa v nich 
adaptovať.  Veronika Michalčíková

Stredná odborná škola
agropotravinárska a technická,
ul. Kušnierska brána 
Stredná škola na Kušnierskej bráne je je-

dinou agropotravinárskou školou v  Prešov-
skom samosprávnom kraji. Je zapojená do 
duálneho vzdelávania. Študenti z  prvého 
a druhého ročníka odboru biochemik - mlie-
karská výroba spolupracujú a  nadobúdajú 
zručnosti v kežmarskej mliekarni. Táto škola 
má aj elokované pracovisko odborného vý-
cviku potravinárskych odborov v Ľubici, kto-
ré patrí k najlepšie vybaveným pracoviskám 
tohto typu na Slovensku. 

Stredná umelecká škola
Absolventi odboru propagačné výtvarníc-

tvo môžu po skončení štúdia pracovať v  re-
klamnej agentúre alebo na miestach, ktoré 
sa zaoberajú propagáciou a  reklamou. Štu-
denti odboru fotografický dizajn sa môžu ne-
skôr živiť fotografovaním svadieb, rodinných 
udalostí alebo tiež reportážnou fotografiou. 
Vďaka projektom sa študenti zúčastňujú od-
borných stáži v zahraničí, kde sa zdokonaľu-
jú v cudzom jazyku, poznávajú kultúru iných 
krajín a hlavne získavajú odborné vedomosti 
a zručnosti. Škola je vybavená modernou 
technikou - počítačovými učebňami, grafic-
kými softvérmi a moderným vybavením dielní 
a ateliérov. 

Deň otvorených dverí na stredných školách

Deň otvorených dverí plánuje vo februári aj Stredná odborná škola Garbiarska. Sú-
kromná stredná odborná škola Biela voda nemá stanovený presný termín DOD, verej-
nosť a záujemcov o štúdium príjme po dohode.  -vmi-
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ocenenia

Štyria policajti Marián Fran-
kovič, Mária Šoltésová, Tibor 
Rak a  Ľubomír Pacanovský za-
sahovali pri hromadnej bitke 
v  Kežmarku ešte počas podu-
jatia EĽRO 2018. „Po zásahu 
a  zjednaní nápravy verejného 
poriadku si členovia hliadky 
všimli, že jeden z  poškodených 
spadol na zem, začal sa triasť 
a  zvíjať v  kŕčoch, z  úst mu išla 
pena, mal prevrátené oči a  za-
čal modravieť. Prítomní policaj-
ti usúdili, že poškodená osoba 
utrpela epileptický záchvat. 
Poskytli jej prvú pomoc, poda-
rilo sa  im ju stabilizovať, zaistiť 

priechodnosť dýchacích ciest 
a  udržať všetky telesné funkcie 

až do príchodu sanitky,“ priblížil 
priebeh záchrannej akcie Jozef 

Marhefka, náčelník Mestskej po-
lície v Kežmarku. 

Jedným z  ocenených bol aj 
mestský policajt Ľubomír Paca-
novský, ktorý vykonáva policaj-
nú službu 28 rokov. S  takýmto 
prípadom sa vo svojej službe 
stretol prvýkrát. „V prvom mo-
mente som bol aj ja v  šoku. 
Záchrana života alebo zdravia 
je niečo iné, ako sa stretávame 
v  každodennej policajnej služ-
be. Pre mňa to bol výnimočný 
prípad a  z  tejto záchrany mám 
dobrý pocit,“ povedal policajt 
Pacanovský. Kežmarskí mestskí 
policajti dostali za záchranu ži-
vota medailu.

Oceneným príslušníkom mest-
skej polície srdečne blahoželáme!

 
 text: Veronika Michalčíková
 foto: Mária Pavligová

Koncom novembra sa na 
Mestskom úrade v  Poprade 
uskutočnilo slávnostné odo-
vzdávanie Janského plakiet 
bezpríspevkovým darcom krvi. 
Medzi nimi boli aj viacerí Kež-
marčania. Oceňovaní boli za 10 
odberov bronzovou Janského 
plaketou, striebornú plake-

tu získavajú po 20 odberoch 
a našli sa aj zlatí darcovia krvi – 
u žien to bolo po 30 a u mužov 
po 40 bezplatných odberoch 
krvi. Bronzová plaketa bola 
odovzdaná spolu 30 Kežmarča-
nom, striebornou boli ocenení 
nasledovní: Petr Gaňa, Zuzana 
Grotkovská, Juraj Chudý, Vladi-

mír Kristan, Anna Michaličková, 
Jana Oravcová, Matúš Pitoňák, 
Marek Stolarčík, Jozefína Svita-
nová, Jana Trautmanová, Jozef 
Tyrpák, Ján Verešpej a  Andrej 
Zreľak. No najväčšiu úctu a ob-
div si zaslúžia držitelia Zlatej 
Janského plakety, a nimi sú títo 
štyria Kežmarčania: Radoslav 

Jendrejčák, Miroslav Kiska, Mi-
chal Repetný a Ľubomír Starin-
ský. 

Všetkým oceneným za ich 
šľachetnosť a  ochotu pomá-
hať i  cudzím ľuďom ďakujeme 
a  držíme palce pri dosahovaní 
ďalších životných mét.

 Mária Trajčíková

Ocenení za šľachetnosť

Ocenení darcovia krvi.

Náčelník kežmarskej mestskej polície spolu s troma ocenenými po-
licajtmi pri preberaní ocenenia.

Mestskí policajti zachránili život človeku

Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia odovzdala ministerka škol-
stva Martina Lubyová v Bratislave prvýkrát Cenu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania. V ob-
lasti popularizácie celoživotného vzdelávania si cenu odniesla Súk-
romná odborná stredná škola Biela voda v Kežmarku. Ide o netradičnú 
školu so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách 
formou alternatívnych prvkov vo výučbe, ktorá zároveň ponúka vzdelá-
vacie kurzy pre dospelých vo veku od 18 do 55 rokov. Umožňuje tak naj-
mä nízkokvalifikovaným nezamestnaným získať kvalifikáciu potrebnú 
na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce. 
 Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Darovať životodarnú tekutinu, ktorá kaž-
dému z nás pumpuje v žilách, a to dokonca 
opätovne a každý rok niekoľko krát, tak prá-
ve túto šľachetnosť máme na mysli. Veď tým 
môžeme zachrániť ľudský život.

Príslušníci kežmarskej mestskej polície boli na sneme Združenia ná-
čelníkov obecných a mestských polícií Slovenska ocenení za záchranu 
ľudského života.
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mozaika

December sa v našej škole niesol v zname-
ní vianočného programu. Jeho prípravu mali 
„pod palcom“ učiteľky Veronika Maláková 
a  Daniela Koreňová. Tentokrát sa inšpirovali 
rozprávkou o  Mrázikovi. „Fišeráci“ vtiahli do 
krásneho príbehu o zápase dobra a zla, ľud-
skej pokore a skromnosti, početné publikum. 
Príbeh Ivana a  Nastenky bol popretkávaný 
piesňami a tancami detí všetkých ročníkov. 

Po záverečných slovách riaditeľky a  via-
nočnej piesni Tichá noc sa prítomní rozišli 
s  pocitom, že sa oplatilo na chvíľu zastaviť 
a nechať sa unášať rozprávkou.

 text: Anna Burkovičová, 
 učiteľka ZŠ, Dr. Daniela Fischera
 foto: A. Ondo-Eštoková

S  fotoaparátom za prírodnými zaujímavosťami 
sveta je názov výstavy Miloša Greisela a  Jirka Če-
pilu, ktorá je inštalovaná vo výstavných priestoroch 
múzea na ulici MUDr. Alexandra 11. Výstava po-
núka návštevníkom fascinujúce fotografie miest, 
ktoré navštívil Miloš Greisel.  Autor od mladosti 
obdivuje nekonečný priestor prírody na viacerých 
kontinentoch.  Horolezecké skúsenosti mu umož-
ňujú pohybovať sa v  ťažkom teréne, napríklad aj 
medzi skalnými útvarmi a sopkami. Na výstave sa 
nachádzajú fotografie z Kapverdských ostrovov, Af-
ganistanu či Austrálie. 

Spolu s Milošom Greiselom vystavuje diela Jirko 
Čepil. Ten sa venuje spracovaniu dreva. Priženil sa 
do vrútockej rodiny s niekoľko generačnou stolár-
skou tradíciou. Stačilo mu pozrieť na drevo a hneď 
odhadol jeho kvality, vedel ako ho spracovať. 
Inšpiráciu vidí všade naokolo -  v  bežnom živote 
i v prírodných krásach malebného Slovenska. Túto 
krásu potom prenáša do svojich umeleckých diel. 
V kežmarskom múzeu sa nachádzajú jeho diela zo 
slivkového dreva - Dreveník či Pútnik vo hviezdach.

Výstava potrvá do 1. februára 2019. 
 -vmi-

Prírodné krásy a zaujímavosti v múzeu

Výstava prináša netradičné fotografie z via-
cerých kontinentov. 

Vystupujúce deti s pani učiteľkou Ondo-Eštokovou.

Mrázik vo Fišerke

Dôvodom, prečo sa predstavenstvo roz-
hodlo uskutočniť stretnutie bolo vzdať hold 
šedinám a  skúsenostiam, jednoducho všet-
kému, čo títo páni poľovníci raz zanechajú 
v hore, alebo v kronike svojho života. Druhým 
dôvodom, prečo sa predstavenstvo rozhodlo 
uskutočniť toto stretnutie je, že na výročných 
členských schôdzach sa budú hodnotiť vý-
sledky dosiahnuté základnými organizáciami 
v  jednotlivých činnostiach v  poľovníckom 
roku 2018. Na týchto výsledkoch majú zaslúžili 
členovia nezmazateľnú a neodškriepiteľnú zá-
sluhu aj napriek pokročilému veku a zdravot-
ným problémom. Vklad a prínos pre slovenské 
poľovníctvo sa u týchto členov už nehodnotí 

počtom odpracovaných brigádnických hodín 
pri zalesňovaní, výstavbe poľovníckych zaria-
dení, príprave krmiva na zimné prikrmovanie, 
čistení chodníkov či dezinfekcii studničiek, ale 
úplne niečím iným. Ich kritéria hodnotenia, 
ktorými oslovujú mladších kolegov, sú osob-
ný príklad, skúsenosť, múdrosť, skromnosť no 
najmä rešpektovanie zákonitostí prírody za 
každých okolností a v každom ročnom obdo-
bí a to aj napriek tomu, že dnes je iná doba, že 
vládnu iné zákony a pravidlá, že paragrafy sú 
pokrivenejšie, že medziľudské vzťahy nezna-
menajú to isté, čo kedysi.

Stretnutie starých priateľov plné emócií, 
uskutočnené v  príjemnom prostredí poľov-

níckej reštaurácie hotela Club v  Kežmarku, 
oživili okrem iného aj spomienky pozvaných 
na svoje poľovnícke začiatky, na nezabudnu-
teľné zážitky, nerozlučné priateľstvá, možno aj 
na nepríjemnosti a  nezhody, jednoducho na 
všetko, čo zanechalo v ich životoch nezmaza-
teľné stopy.

V  závere tohto vzácneho stretnutia po-
prial predseda Obvodnej poľovníckej komory 
v  mene predstavenstva všetkým prítomným 
veľa krásnych poľovníckych zážitkov a  chvíľ 
strávených v  lone čarovnej podtatranskej 
prírody, dlhý život, rodinnú pohodu, pevné 
zdravie, veselú myseľ, životný optimizmus, 
veľa stretnutí s  dobrými priateľmi, vďačnosť 
a pomoc najbližších, božie požehnanie.

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej ko-
mory a Okresnej organizácie Slovenského po-
ľovníckeho zväzu v Kežmarku praje všetkým 
svojim členom a  ich rodinám úspešný Nový 
rok 2019. 

 Milan Nevický,
 Predseda Obvodnej poľovníckej komory

Stretnutie so zaslúžilými členmi
Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v  Kežmarku zorganizovalo 

stretnutie so svojimi skôr narodenými zaslúžilými členmi. Tí práva poľovníctva 
a všetko s tým súvisiace ešte stále vykonávajú v prostredí prekrásneho podtat-
ranského kraja aj napriek pokročilému veku.
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listáreň

Na facebookovej stránke 
Mesto Kežmarok – oficiálna 
stránka môžete nájsť aktu-
álne správy o  projektových 
zámeroch mesta, 
fotografie a  videá 
z  významných kul-
túrnych a  spolo-
čenských udalostí 
v  našom meste, 
no taktiež aj rôzne 
informácie o  uda-
lostiach z  bežného 
života v meste. 

Minulý mesiac 
mala najvyššiu odo-
zvu fotografia no-
vého vianočného 
prvku, betlehemu. 
Páčila sa 383 ľuďom 
a mala 38 zdieľaní. 

Ľubomíra J.: 
Krásne, ešte trošku 

snehu a bude to ako v  roz-
právke.

Majka M.: Videli sme naži-
vo, krásny je.

Lenka L.: Nádhera, konečne 
vianočná výzdoba ako má byť.

Marek Č.: Niečo nádherné, 
naše mestečko čím ďalej ožíva 
vianočnou výzdobou.

V  decembri sme vyhlásili 

súťaž o najkrajšiu fotografiu 
vianočnej výzdoby v  Kežmar-
ku. Z  fotografií uvedených 
v  komentároch ste svojim LI-
KE-om vybrali Stanislava Mitu-
ru. Víťazovi blahoželáme!

Milí čitatelia, rubrika Listáreň 
dáva priestor pre vaše listy, otáz-
ky, pripomienky či podnety. Ten-
to podnet sme čerpali z  webovej 
stránky www.odkazprestarostu.
sk.

Nebezpečné stromy

Zaslal: Roman
Suché a  vysoké stromy, ktoré 

hlavne počas veterného počasia 
predstavujú hrozbu pre chodcov 
a  zaparkované autá. Aj keď ide 
o slepú ulicu, je pomerne dosť frek-
ventovaná z dôvodu tunajšej mlie-
karne a štyroch bytových domov.

Odpoveď samosprávy:

Dobrý deň,
Ide o  stromy v  areáloch sú-

kromných osôb, preto mestu 
neprislúcha ošetrenie, či výrub 
týchto drevín. Vlastníci žiadali 
o  výrub niektorých drevín a  bol 
im daný súhlas. Realizácia výru-
bu ako aj zodpovednosť za prí-
padnú škodu, ktorá môže z titulu 
neudržiavania drevín vzniknúť, 
je vecou vlastníkov. Povinnosti 
na úseku ochrany drevín vyplý-
vajú občanom z  platnej legisla-
tívy a mesto ich na to upozorňu-
je pravidelne prostredníctvom 
mestských komunikačných pro-
striedkov.

 Eva Kelbelová,
 MsÚ Kežmarok
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Sledujte nás na Facebooku

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 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm) 165 €

A6 vnútorná strana 1/4  (90x128 mm výška) 70 €

Formát – ČIERNOBIELO Ceny v EUR vrátane DPH

A4 vnútro 1/1 (210x296 mm) 270 €

A5 vnútro 1/2 (184x128 mm, 90x260 mm) 140 €

A6 vnútro 1/4 (90x128 mm výška, 184x62 mm šírka) 60 €

A7 vnútro 1/8 (59x90 mm výška, 90x62 mm šírka) 30 €

Inzerát neštandardných rozmerov čiernobielo 1 cm2 1 €

Cenník inzercie mesačníka Kežmarok pre rok 2019
Spomienky, narodeninové, svadobné blahoželania 0 €/spomienku
Poďakovania sponzorom sa do 15 sponzorov nespoplatňujú. Každý počet nad 15 sponzo-
rov 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 vstup-
ným 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 – 5 700 ks. Mestské kultúrne stredisko nie je platcom DPH.
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šport

V  decembri sa 
uskutočnili v  Spiš-
skej Novej Vsi 
preteky detských 
plavcov, ktorí nie sú 
registrovaní v  Slo-
venskej plaveckej 
federácii. Bol to 
prvý pretek novo-
založenej Spišskej 
ligy neregistrova-
ných plavcov, ktorá 
vznikla pod zášti-
tou štyroch okres-
ných miest: Kežma-
rok, Spišská Nová 
Ves, Stará Ľubovňa 
a  Poprad. V  týchto 
mestách pôsobia kluby alebo plavecké 
školy, ktoré pomáhajú deťom zdokonaliť 
si plaveckú zručnosť. Oddiel MŠK Little 
Shark sa pretekov zúčastnil a bol úspešný. 
V poli viac ako 150 pretekárov z 11 oddie-
lov sme priniesli do Kežmarku úctyhodný 
počet medailí. Naše mesto reprezentovalo 
41 plavcov a zbierka medailí je bohatá. Sú-

ťažilo sa v siedmich vekových kategóriách, 
chlapci a dievčatá zvlášť. Spolu sme získali 
14 zlatých,14 strieborných a 10 bronzo-
vých medailí. Ďakujeme všetkým, ktorí 
podporujú plávanie v meste Kežmarok.

 
 Tréneri plaveckého oddielu 
 Little Shark MŠK Kežmarok

Detskí plavci získali štrnásť
zlatých medailí 

Umiestnenia členov plaveckého oddielu MŠK Kežmarok LITTLE SHARK
Disciplína Kategória Zlato Striebro Bronz

100 m  voľný spôsob - chlapci 13 - 14 roční Martin Varšo Brian Stoklas Alex Štefaňák
100 m  voľný spôsob - chlapci 11 - 12 roční Ján Poliak Sebastián Černák  
100 m  voľný spôsob - dievčatá 13 - 14 ročné Tamara Becková Ema  Malíková  
100 m  voľný spôsob - dievčatá 11 - 12 ročné Sandra Štoselová    
50 m  voľný spôsob - chlapci 10 roční     Matej Martančík
25 m  voľný spôsob - chlapci 7 roční     Tomáš Janda
25 m  voľný spôsob - dievčatá 7 ročné   Sofia Chudá  
50 m  prsia - chlapci 13 - 14 roční Martin Varšo Alex Štefaňák Rastislav Mašlonka
50 m  prsia - chlapci 11 - 12 roční   Roland Kaprál  
50 m  prsia - dievčatá 11 - 12 ročné   Sabína Perignátová  
50 m  prsia - dievčatá 10 ročné Viktória Chudá   Zita  Balážová
25 m  prsia - chlapci 9 roční   Jakub Varšo  
25 m  prsia - dievčatá 9 ročné     Miška Gáborčíková
50 m  nohy s doskou - chlapci 13 - 14 roční Leo Valenčík Filip Celba Rastislav Mašlonka
50 m  nohy s doskou - chlapci 11 - 12 roční Roland Kaprál    
50 m  nohy s doskou - dievčatá 11 - 12 ročné Sabína Perignátová Sandra Štoselová  
25 m  nohy s doskou - chlapci 9 roční     Jožko Jerdonek
25 m  nohy s doskou - dievčatá 7 ročné   Sofia Chudá  
50 m  znak - chlapci 13 - 14 roční Brian Stoklas Leo Valenčík  
50 m  znak - chlapci 11 - 12 roční Ján Poliak   Richard Černák
50 m  znak - dievčatá 13 - 14 ročné Ema Malíková Tamara Becková  
50 m  znak - dievčatá 10 ročné Viktória Chudá    
25 m  znak - chlapci 9 roční Jakub Varšo   Tobias Ullrich
25 m  znak - dievčatá 9 ročné   Miška Gáborčíková  

Detskí plavci si domov odniesli bohatú paletu medailí.

VOLEJBAL – Extraliga ženy
4. 1. 

MŠK OKTAN Kežmarok
 – EU Bratislava 

VOLEJBAL – juniorky 
19. 1.

MŠK OKTAN Kežmarok
– VK Liptovský Hrádok 

BASKETBAL – juniori
26. 1.

Turnaj za účasti štyroch tímov

BASKETBAL – starší žiaci 
12. 1.

BK MŠK Kežmarok
– BK Michalovce

13. 1.
BK MŠK Kežmarok

– Abovia Košice  

ŠPORTOVÉ
PODUJATIA

Január 2019
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pripomíname si

Platí to aj o plastickom chirurgovi a primáro-
vi MUDr. Petrovi Siskovi, rodákovi z Kežmarku. 
Narodil sa 20. novembra 1948 a  vždy sa hrdo 
hlásil k mestu, v ktorom prežil detstvo i chlap-
čenstvo. Jeho nedožité 70. narodeniny sú príle-
žitosťou zaspomínať si na lekára, kolegu a člena 
Slovenskej lekárskej komory a plastického chi-
rurga. Po ukončení lekárskej fakulty v Košiciach 
nastúpil na traumatologické oddelenie do Po-
pradu a rok pracoval aj v Matejovciach. Jeho 
rodičia s piatimi deťmi žili v Kežmarku. Dodnes  
tu žije jeho sestra s  rodinou. Mesto Kežmarok 
po celý jeho život bolo mestom, kde sa vždy 
rád a pravidelne vracal. Absolvoval základnú a 
strednú školu a k jeho spolužiakom a priateľom 
patrili mnohé výrazné osobnosti mesta a kraja. 
Najkrajšie boli absolventské stretnutia so stre-
doškolských rokov.

Bol odchovancom profesora MUDr. Demjé-
na. Na Kliniku plastickej chirurgie v  Bratislave 
prišiel s atestáciou všeobecnej chirurgie v roku 
1975. Práca plastického chirurga ho pohltila na-
toľko, že sa stala preňho poslaním. Čestný, pria-
my, charakterný, náročný voči sebe aj druhým. 
V  praxi aplikoval nové operačné postupy. Bol 
mimoriadne ľudský vo vzťahu k  svojim pa-

cientom. Niekoľko rokov pôsobil ako zástupca 
primára na popáleninovom oddelení a neskôr, 
v  roku 1991, sa vrátil na Kliniku plastickej chi-
rurgie v Bratislave ako primár a zástupca pred-
nostu v  jednej osobe. Na kongresoch viedol 
dialógy o plastickej chirurgii, medicíne, o živo-
te. Rodina bola preňho hniezdom, kde čerpal 
silu a radosť.

Vedenie nemocnice v Nitre v  spolupráci 
s  Ministerstvom zdravotníctva SR sa rozhodlo 
vybudovať novú chirurgickú špecializáciu 
a pod vedením primára MUDr. Petra Sisku za-
ložili Oddelenie plastickej chirurgie. V  roku 
1998 otvoril nové špecializované pracovisko, 
kde sa stal jeho prvým primárom. Zároveň bol 
vymenovaný do funkcie Krajského odborníka 
Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor plas-
tická chirurgia v Nitrianskom, Trenčianskom 
a  Trnavskom samosprávnom kraji. Pracovisko 
sa zaoberalo vrodenými vývojovými chyba-
mi, operáciami nádorov kože, chirurgiou ruky, 
periférneho nervového systému, estetickou 
a  korektívnou chirurgiou, rekonštrukčnou 
chirurgiou a  mikrochirurgiou ako aj riešením 
úrazov a poúrazových defektov. Po niekoľkých 
rokoch sa vrátil do Bratislavy na miesto primá-

ra v Ústave lekárskej kozmetiky. Mal rád výzvy, 
preto sa rozhodol pre samostatnú činnosť. Pra-
coval v centrách plastickej chirurgie v Bratisla-
ve, Piešťanoch a Dunajskej Strede. Jedna z jeho 
dcér pokračuje v  jeho šľapajach ako lekárka 
v Bratislave. 

Každoročne sa zúčastňoval lyžiarskych pre-
tekov LEKOM SKI v Oraviciach – Spálenej, ktorú 
organizovala Slovenská lekárska komora. Zimu 
mal veľmi rád, najmä tú na lyžiach... V prostredí 
hôr, po úspešných lyžiarskych pretekoch v ob-
rovskom slalome jeho srdce náhle a nečakane 
ukončilo pozemskú púť. Miloval hory a lyže. 
Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa narodí medzi 
horami a nebom, ten si ich zamiluje natoľko, že 
s nimi splynie.

Žil ľudsky krátky, obmedzený čas. Každý 
máme svoje hniezdo, svoju minulosť a  svoje 
lásky... Aj touto cestou určite by chcel vyznať 
svoj vzťah k mestu, v ktorom vyrastal, mal rodi-
nu a svojich priateľov. 

 Eva Sisková

Lekár so zlatými rukami z Kežmarku

Detstvo je čas, na ktorý si mnohí z nás spomínajú azda najradšej. 
Mamine ruky, vôňa Vianoc, obľúbená kniha, otcove kroky... Čas 
spomienkový. Je dobré, ak mesto, kraj si cení úspešných ľudí, ktorí 
niečo dokázali vo svete a vždy sa vedeli vrátiť ku svojim koreňom. 

Odborník v oblasti plastickej chirurgie.

Len pred-
nedávnom nás 
opustil Kež-
marčan, Ján 
Dziak, sloven-
ský velikán lite-
ratúry faktu. Aj 
keď sa narodil 
pred 71 rok-
mi v  Spišskej 
Belej, predsa 
celý svoj ži-

vot prežil a  pracoval v  Kežmarku. Krátky 
čas ako ekonóm v  Komunálnych služ-
bách, ale najmä ako vychovávateľ v Uč-
ňovskom stredisku v  Kežmarku. Tento 
v  Kežmarku nenápadný, ale v  Českej re-
publike populárny spisovateľ literatúry 
faktu, skrývajúci sa pod pseudonymom 
J. J. Duffack, vydal vyše 30 kníh. Bol členom 

Spolku slovenských spisovateľov i  Spolku 
slovenských a  českých spisovateľov litera-
túry faktu. V roku 1994 bol odmenený Ce-
nou slovenského literárneho fondu za ru-
kopis Biela smrť. V roku 2017 bol zaradený 
do Britishpedie - Encyklopédie osobností 
Českej a Slovenskej republiky.

Jeho diela majú vysokú informatívnu 
hodnotu o  mnohých historických skutoč-
nostiach, záhadach, monumentoch, tajom-
stvách, ku ktorým prinášal svoje nekonfor-
mné postoje, pozoruhodné postrehy, ktoré 
priam čitateľa strhujú do deja a svojich ta-
jomstiev. Svojou nesmierne obetavou prá-
cou, hľadaním a  spracovaním mnohokrát 
aj ťažko dostupných informacií sa zaradil 
k  najznámejším slovenským spisovateľom 
literatúry faktu. K  jeho najpopulárnejším 
a  vysoko hodnoteným dielam patria kni-
hy vydané prevažne v českých nakladateľ-

stvách, napr. Poslední tajemství Rapa Nui, 
Záhady tři pólů, Biela smrť, Tajemství smrti 
polárnika R. F. Scotta, Záhada jménem Ko-
lumbus, Goebels – poznáni a  propagan-
da, Everest – hora smrti (v  spolupráci s  F. 
Kelem), Encyklopédia objaviteľov a  ces-
tovateľov, Vražedné osemtisícovky, Veľké 
dobrodružstvá minulosti, M. R. Štefánik, 
Rozbitie Česko-Slovenska 1938 a  celý rad 
ďalších populárnych kníh. Napísal ich vyše 
50 a mnohé, nedokončené doteraz čakajú 
na svoje vydanie. Veď v  minulom režime 
tento „slovenský Erich von Däniken“ nemo-
hol vydať z politických dôvodov ani jednu 
knihu. Tohto mimoriadne skromného a ne-
smierne pracovitého, pre našu verejnosť 
neznámeho Kežmarčana nestihlo oceniť 
ani naše mesto. Opustil nás náhle a  tíško. 
Česť jeho pamiatke a jeho dielu.

 Milan Choma

Odišiel Kežmarčan Ján Dziak
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Atletika
Atletický klub MŠK Kežmarok 1895, ktorý 

má zo všetkých športov najbohatšiu tradíciu, 
pokračuje naďalej vo filozofii výchovy mláde-
že pre vrcholový šport. Víziou klubu je výber 

talentovaných jedincov od útleho veku, zís-
kavanie mladých pre celoživotné a pravidelné 
športovanie, všeobecná a  všestranná príprava 
talentovaných atlétov na športové školy a  do 
atletických klubov na vrcholovej úrovni.

Medzi najväčšie kežmarské talenty súčas-
nosti určite patrí Marek Šoltés, ktorý začal svoju 
cestu k úspechom v roku 2015, keď sa umiest-
nil na medzinárodnom podujatí European Kids 
Athletics Games v  Brne, v  skoku do diaľky na 
1. mieste v kategórii chlapcov. Medzi jeho naj-
čerstvejšie úspechy patrí 2. miesto na podujatí 
Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok 
v Trnave 15. – 16. septembra 2018 v behu cez 
prekážky na 100 m s výkonom 14:31 sekúnd. 

Veteránsku skupinu atlétov reprezentujú-
cich MŠK Kežmarok tvoria Anton Vojtičko, ktorý 
ma zabehnutých už viac ako 100 maratónov 
a František Kaňa, ktorý sa venuje ultrabehom. 
Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 1. miesto 
na MMT 100 Mile (Vivaro, Taliansko) dňa 2. ok-
tóbra 2015, s časom 25:05:24.

Ďalšia úspešná činnosť klubu je Running 
Tour. Je to séria troch bežeckých podujatí: Beh 
k Hubertovi, Night Cross, Nočný Kežmarok. Už 
niekoľko rokov usporadúva atletický klub na 
začiatku septembra Kids Athletics – atletické 
podujatie založené na koncepte Kids Athletics 
od IAAF pre žiakov prvého stupňa základných 
škôl v Kežmarku. Počty účastníkov sa pohybujú 
od 500 do 800 žiakov.

 Filip Kormoš

Športové úspechy Kežmarčanov 

Po desiatich kolách je A mužstvo MŠK Fortuna Kežmarok pre-
kvapujúco na prvom mieste v 1. lige mužov skupiny Východ. 
Pozoruhodné je, že na tímy, ktoré sú v  tabuľke na nižších 
priečkach, má do odvetnej časti zaujímavý bodový náskok. 
Posilnenie mužstva o  vynikajúceho hráča, vyznávajúceho 
útočný štýl hry Dariusza Kielba, prinieslo nečakané výsledky.

V  sobotu 15. decembra privítal Kežmarok 
ako líder súťaže posilami nabitý Ružomberok 
B-čko. O dôležité body sa hralo hneď od úvod-
ných štvorhier. Obidve štvorhry sa skončili naj-
tesnejším rozdielom, no víťazná bola iba jedna. 
Hneď v prvom zápase na seba narazili jednotky 
svojich tímov Kielb a  Hodor. Vo vyrovnanom 
zápase, v ktorom rozhodol až vynikajúci záver 
domáceho hráča, Hodor ukázal, prečo je jeho 
nepríjemná obranná hra postrachom aj v  ex-
tralige. Domáci hráči dokázali vybojovať vo 
svoj prospech všetky štyri päťsetové zápasy. 
Dva body v zápase pridal Matej Harabin, ktorý 

nestačil iba na Hodora. Kežmarčania v  zápase 
viedli už 7:4, no súper šnúrou dvoch bodov 
znížil na 7:6. Rozhodujúci ôsmi bod vybojoval 
Kielb proti Mikušiakovi.
 Fortuna Kežmarok A (Kielb D. – 3.5
  Harabin M. – 2, Mryglot I. – 1.5,
 Malik M. – 1.) 
 ŠKST Ružomberok B (Hodor M. – 2.5,
 Maruniak D. – 2, Pindura T. – 1,
 Mikušiak M. – 0.5.) 
 8:6 (27:28)

V poobedňajšom zápase privítali Kežmarča-
nia o záchranu bojujúci MSTK Tvrdošín. V súpe-

rovom tíme zabodovali iba dvaja hráči, čo na 
priaznivý výsledok nestačilo. Domáca jednotka 
Kielb svoje tri dvojhry vyhrala bez straty setu. 
K trojbodovému zisku mal blízko aj ďalší domá-
ci hráč Ivo Mryglot, keď podľahol v dramatickej 
koncovke iba jednotke v súperovom tíme Da-
liborovi Dikovi. Proti Dikovi mal výborne rozo-
hraný zápas aj Matej Harabin, ale vedenie 2:1 
na sety neudržal. 
 Fortuna Kežmarok A (Kielb D. – 3.5,
 Mryglot I. – 2.5, Malik M. – 1.5,
 Harabin M. – 1.5.)
 MSTK Tvrdošín A (Diko D. – 3, Staš T. – 2,
 Staš M. – 0, Argaláš J. – 0, Kysel M. – 0.)
 9:5 (32:15)

 Pavol Ištok

MŠK Fortuna Kežmarok je lídrom
v stolnotenisovej prvej lige

Proti Tvrdošínu domáci vyhrali obe štvorhry.

Mladý kežmarský talent so svojím trénerom. Ultrabežec v cieli.

Mestský športový klub má 17 oddielov. V nasledujúcich číslach novín vám pred-
stavíme úspešných športovcov, ktorí pôsobia v mestskom športovom klube, ale aj 
ďalších, ktorí dosahujú výborné výsledky. 
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Aj tento rok vám chceme po-
núknuť možnosť prísť si „zabež-
kovať“ na futbalový štadión, 
a  to korčuliarskou i  klasickou 
metódou. Pri vhodných pod-
mienkach bude k dispozícii 
upravená trať bežeckého oválu 
a možno aj trať v tvare osmičky 
na ihrisku pri dostatočnej sne-
hovej pokrývke. 

Iniciátorom myšlienky bol už 
počas minuloročnej zimnej se-
zóny predseda o. z. Sport-M Aca-
demy Martin Trajčík, v spolupráci 
s Oddelením komunikácie, pro-
pagácie a regionálneho rozvoja 
MsÚ. Počas pracovného týždňa 

chceme trať sprístupniť verejnos-
ti rovnako ako minulý rok, teda 
v  čase od 9.00 h do zotmenia 
a cez víkendy od 7.30 h do zotme-
nia. Umelé osvetlenie trate sa za-
tiaľ neplánuje. 

Pozývame preto všetkých 
nadšencov tohto zimného športu 
vhodného na udržiavanie telesnej 
kondície počas zimných mesia-
cov, aby si prišli zatrénovať. Areál 
futbalového štadiónu bude otvo-
rený širokej verejnosti a zadarmo. 
Pokiaľ napadne dostatočná vrstva 
snehu, budeme vás informovať na 
mestskej Facebookovej stránke.   

 Mária Trajčíková

Poslednú novembrovú nedeľu sa v športovej hale Vlada Jančeka 
konali Majstrovstvá Tauka mladších kadetov, kadetov, juniorov 
a  kategórie U  21 a  zároveň 1. kolo pohára žiakov 2018. Týchto 
majstrovstiev sa z nášho oddielu zúčastnilo 18 pretekárov. Získali 
sme 15 prvých miest, 6 druhých a 12 tretích miest. Všetkým postu-
pujúcim na Majstrovstvá Slovenska srdečne blahoželáme. 
 Jaroslav Božoň

MHK Kežmarok 8. decembra vyhrával 
po prvej tretine v zápase proti HK Sabinov 
2:1. Domáci tím viedol už v siedmej minúte 
gólmi Šimona Pisarčíka a  Jozefa Ištocyho. 
Počas prvej tretiny sme nevyužili až tri pre-
silové hry, na čo súper odpovedal gólom na 
2:1, keď sa presadil hosťujúci Horvát.

V  druhej tretine Kežmarčania nevyužili 
presilovku o  dvoch hráčov. V  ďalšom prie-
behu sa do samostatných únikov dostali 
domáci rýchli korčuliari Kolesár a Ištocy. Vy-
darené koncovky našich hráčov sa však gól-
mi neskončili. Naopak súperovi sa podarilo 
vyrovnať, keď sa v 32. minúte presadil Goffa. 
Už o minútu neskôr sa dostali Kežmarčania 
znova do vedenia, keď Wesselényi presnou 
prihrávkou našiel Lukáša Svitanu, ktorý stre-

lou bekendom nedal súperovmu brankáro-
vi šancu.

Na začiatku tretej tretiny sa Kežmarčania 
gólovo presadili dvakrát. V prvej minúte ko-
runoval gólom svoj výborný výkon Viktor 
Kolesár. V druhej minúte tento krát ponúkol 
Wesselényi gólovú prihrávku Liborovi Tep-
lickému, ktorý zvyšoval na 5:2. O  dve mi-
núty neskôr pridal svoj druhý gól Pisarčík. 
V  poslednej desaťminútovke poistili naše 
víťazstvo Kolesár a Wesseléniy. MHK Kežma-
rok teda nakoniec zvíťazil nad HK Sabinov 
8:2 (2:1,1:1,5:0).

Kežmarok v stretnutí 22. decembra pod-
ľahol efektívnejšiemu súperovi z Gelnice, 
hoci na strely ho prestrieľal pomerom 33:22. 
Hosťom zabrali prvé dve formácie, ktoré 

boli až pri štyroch góloch. V drese hostí svo-
jou hrou vynikali Lapšanský (autor dvoch 
gólov) a Pishchalnikov (gól a asistencia). 

Za domácich sa presadil už tradičný stre-
lec Jozef Ištocy, keď v 44. minúte znižoval 
na 1:3. Kežmarku v zostave citeľne chýbali 
viacerí obrancovia. Obetavý výkon tradič-
ne podal kapitán tímu a opora zadných 
radov Vladimír Polaček. Finálny výsledok 
HKM Kežmarok – HC Rebellion Gelnica 1:5 
(0:2,0:1,1:2).

Prvý zápas v roku 2019 odohrajú hokejis-
ti v sobotu 12. januára. 

 Pavol Ištok

Víťazstvo aj prehra na domácom ľade

Kežmarčania po vyrovnaných prvých dvoch tretinách v posled-
nej rozstrieľali svojho tabuľkového súpera zo Sabinova. V po-
slednom zápase roku 2018 však podľahli mužstvu z Gelnice.

V decembri sa členovia Tanečno-športo-
vého centra Tempo MŠK Kežmarok zúčast-
nili Hobby súťaže Meteor Dance Cup 2018 
v  Košiciach. Súťaže sa zúčastnilo dvesto 
detí. Členovia TŠC Tempo obsadili v jednot-
livých kategóriách nasledovné miesta: 
Do 9 rokov tanečné páry:
7. miesto Martin Kocvár - Sofia Chudá
Dievčatá do 7 rokov: 1. miesto Sofia Chudá

Dievčatá do 9 rokov: 3. miesto Nela Jurková
Dievčatá do 11 rokov: 3. miesto Nela Jurková,
6. miesto Laura Lešková

TŠC Tempo MŠK Kežmarok usporiadalo 
Hobby Mikulášsku súťaž v  Kežmarku. Zú-
častnilo sa jej sto súťažiacich. Členovia kež-
marského tanečného centra sa umiestnili 
na uvedených priečkach:
Do 9 rokov tanečné páry:

5. miesto Martin Kocvar – Sofia Chudá
7. finálové miesto Peter Kromka – Nela Jurková
Dievčatá do 7 rokov: 1. miesto Sofia Chudá
Dievčatá do 9 rokov: 2. miesto Nela Jurková
Dievčatá 11 rokov: 1. miesto  Laura Lešková,
5. miesto Nela Jurková
Dievčatá do 13 rokov: 1. miesto Laura Lešková

Všetkým členom nášho klubu srdečné blaho-
želáme.  Gertrúda Scholtzová, trénerka

Tanečná Hobby súťaž v Košiciach a Kežmarku

Kežmarskí hokejisti v útoku.

Pripravujeme bežecký ovál
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Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým....

Dňa 24. decembra sme si 
pripomenuli prvé výročie, kedy 
nás navždy opustil náš milova-
ný manžel otec a  dedko Milan 
Holova.

S láskou v srdci naňho spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
chvíľku postáť, ticho spomínať,
sviečku zapáliť, slzy vyroniť
a pošepkať ako nám chýbaš.
Láskavé slová chýbajú,

no v srdci stále ostávajú.
Dňa 4. januára uplynie 20 ro-

kov, čo nás opustila naša mam-
ka Anna Lachová. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku.
 S láskou a úctou, smútiaca rodina.

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
spokojný spánok priať a s láskou, úctou den-

ne na Teba spomínať.
9. decembra uplynie deväť rokov, čo 

nás navždy opustil náš drahý otec a  manžel 
Eduard Šmelko.

Prosíme vás, ak ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku 
spolu s nami.

S láskou v srdci naňho spomí-

najú: manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 7. decembra uplynu-
lo 15 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný otec, dedko a svokor, 
Prof. Karol Baláš. 

Kto ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku. 

S  láskou spomínajú syn Karol, dcéra Elena, 
nevesta Eva, vnučka Katka a vnuk Adam.

13. januára uplynie 5 rokov, 
od kedy nás opustila naša mi-
lovaná manželka, mamka, stará 
mama, sestra, švag riná, priateľka 
a vzácna učiteľka Eva Chomová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. 

Odišiel tíško, nie je medzi nami,
no v našich srdciach zostáva
navždy s nami.

Dňa 26. januára si pripome-
nieme 5. výročie úmrtia nášho 
drahého otca a  dedka Emila 
Gardoša.

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 8. januára si pripome-
nieme 10. výročie, čo nás navždy 
opus-
til 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.

inzercia, spomienky

Spomienky

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 23. no-

vembra 2018 prišli rozlúčiť s  naším drahým manželom, ockom, 
svokrom, dedkom Ing. Dušanom Schostokom. Ďakujeme za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.

Zároveň úprimné poďakovanie vyjadrujeme MUDr. Štecovi, ses-
tričke Bc. Štecovej, MUDr. Potankovi z interného oddelenia i primá-
rovi MUDr. Rakovi z oddelenia ARO v Kežmarku za ich citlivý a ľud-
ský prístup počas krátkej hospitalizácie nášho manžela a ocka.

 Manželka Zdenka a synovia Tomáš a Dušan s rodinami

PF18004

PF18011
PF18005

FIRST MOMENT sezóna 2019 v predaji!
Nečakajte na zostatkové kapacity a vyberte

si z ponúk zájazdov teraz. 
Využite skvelé ceny, zľavy a akcie. 

Pri objednávke postačí zložiť zálohu. 

Sme tu pre Vás. 0918 485 042, ceztatry@ceztatry.sk

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

Staráme sa o Vaše zdravie ...
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sa od 1. januára medziročne zvýši v priemere o 5,66 percent. Cena 
plynu pre domácnosti stúpne priemerne o 5,67 percent, cena 
tepla vzrastie o 4,70 percent. Vodné a stočné sa zvýši priemerne 
o 1,70 percent.  Zdroj: TASR

	Veľké skutky malých hrdinov – Ocenenia Detský čin roka 
2018. Už 18. ročník tohto projektu sa v polovici decembra konal 
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku 
a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu. Reálne príbehy 
detí, ktoré sú schopné nezištne pomôcť ľuďom i  prírode, obstáť 
v náročných životných situáciách a citlivo vnímať ľudí i prostredie 
okolo seba prispievajú k zlepšeniu života okolo nás. Skutočné prí-
behy o  detských skutkoch sú svedectvom ľudskej prináležitosti, 
výzva k  napodobeniu a  podnet k  zamysleniu o  poslaní človeka. 
Počas leta výberová komisia vybrala 35 nominovaných skutkov 
v nasledovných siedmych kategóriách: Záchrana života, Pomoc v 
rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, 
Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. V každej 
kategórii bol len jeden víťaz. Zdroj: TS Detský čin roka

	V  Hornom Smokovci sa konala jubilejná konferencia 
s  medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70. výročia založenia 
Tatranského národného parku. Prítomní hostia diskutovali o  kli-
matickej zmene a  jej dopade na lesy či o aktuálnych výsledkoch 
zoologického výskumu na území TANAP-u. Prítomní hostia si za-
spomínali aj na začiatky značenia turistických chodníkov v  Tat-
rách.

	Európsky parlament udelil 12. decembra Sacharovovu 
cenu za slobodou myslenia ukrajinskému režisérovi a  odporcovi 
ruskej anexie Krymu Olegovi Sencovi. Sacharovova cena mu bola 
udelená za odvahu, odhodlanie a presvedčenie. Meno víťaza bolo 
spomedzi troch finalistov vyhlásené už 25. októbra. Samotný Sen-
cov sa však slávnostného odovzdávania nemohol zúčastniť, preto-
že si ako horlivý odporca ruskej anexie Krymu na Sibíri odpykáva 
dvadsaťročný trest odňatia slobody za údajné „plánovanie teroris-
tických útokov“. Cenu za neho v Štrasburgu prevzali jeho sesterni-
ca Natalya Kaplan a jeho advokát Dmitriy Dinze.   
 Zdroj: TS Európskeho parlamentu

	Centrum regionálneho rozvoja okresu Kežmarok zorga-
nizovalo v decembri konferenciu s názvom Podpora miestnej eko-
nomiky v  oblasti poľnohospodárstva a  potravinárstva v  okrese 
Kežmarok. Súčasťou programu boli odborné prednášky o rozvoji 
poľnohospodárstva v  našom okrese či podpora poľnohospodár-
stva a potravinárstva v rámci Akčného plánu. Účastníci konferen-
cie mohli ochutnať výrobky regionálnych producentov a tiež vý-
robky študentov SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

O  víťazovi v  jednotlivých 
kategóriách rozhodne verej-
nosť. Svoj hlas môže odovzdať 
ktokoľvek prostredníctvom we-
bovej stránky www.severovy-
chod.sk. Okrem spomínaných 
kategórií sa hlasuje aj v ďalších 
kategóriách či podkategóriách 
– NAJ ubytovacie zariadenie, 
NAJ reštaurácia, NAJ produkt 
cestovného ruchu a  NAJ za-
mestnanec. Nominácie mohla 
organizátorom súťaže zasielať 
široká verejnosť do konca no-
vembra. 

Poslaním ankety, ktorej prvý 
ročník sa uskutočnil v roku 2014, 
je poukázať na kvality osob-
ností, zariadení, zamestnancov 

a produktov v cestovnom ruchu 
na severovýchode Slovenska. 
Ocenenie má vyzdvihnúť pozi-
tívne aktivity a  služby prispie-
vajúce k zvyšovaniu úrovne ces-
tovného ruchu v  Prešovskom 
kraji.

Každý, kto sa chce do anke-
ty zapojiť, môže zahlasovať za 
svojho favorita až do 13. januára 
na spomínanej webstránke, kde 
sú zverejnené aj podrobnosti 
o  aktuálnom ročníku súťaže. 
Výsledky súťaže organizátori 
vyhlásia počas veľtrhu cestov-
ného ruchu ITF Slovakiatour, 
ktorý bude koncom januá ra 
v bratislavskej Inchebe.

 Zdroj: severovychod.sk

Kto bude najlepší
v cestovnom ruchu
Prešovského kraja?

O  ocenenie v  ankete Najlepší v  cestovnom ru-
chu Prešovského kraja za rok 2018, ktorú vy-
hlásila Krajská organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska, sa v  kategórii NAJ 
kultúrno-náučné zariadenie uchádza aj náš Kež-
marský hrad – Múzeum v Kežmarku. Spolu s ním 
o priazeň hlasujúcej verejnosti v súťaži zabojuje 
aj Kežmarská informačná agentúra, ktorá chce 
uspieť ako NAJ informačné zariadenie.
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6. 1.
nedeľa
15.00 h.

Paulínsky kostol

NOVOROČNÝ KONCERT
Koncert ZUŠ Antona Cígera.

21. 1.
pondelok
19.00 h.

Mestské kultúrne stredisko

VOLNIJ DON - BALALAJKA TOUR 2019
Sólisti Donského kozáckeho chóru VOLNIJ DON prinášajú z rodného Rostova na Done v Rusku svoje piesne.

24. 1.
štvrtok
18.00 h.

Hotel Hviezdoslav ****

LITERÁRNY VEČER
s Andreou Coddington

26. 1.
sobota
10.00 h.

Hotel Hviezdoslav ****

TRADIČNÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

27. 1.
nedeľa
16.00 h.

Mestské kultúrne stredisko

AKO PSÍČEK A MAČIČKA
Nedeľné popoludnie s rozprávkou.

Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok
tel./fax: 052 449 21 35, e-mail: info@kezmarok.sk
www.kezmarok.sk

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 452 21 65, 0904 496 442
fb: Kultúra v Kežmarku, e-mail: programy@mskskezmarok.sk
www.mskskezmarok.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

MESTO KEŽMAROK
P R O G R A M

2 0 1 9

VÝSTAVY
11. 1. až 22. 2. Výstavná sieň BARÓNKA, Hlavné námestie 46

JANKO LEHOTSKÝ / MOJE DRUHÉ JA
Skladateľ, hudobník a spevák Janko Lehotský sa kežmarskému publiku predstavuje aj ako výtvarník. Otvorená v pracovné dni od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h.

17. 12. až 1. 2. Výstavná sieň múzea, Dr. Alexandra č. 11

S FOTOAPARÁTOM ZA PRÍRODNÝMI ZAUJÍMAVOSŤAMI SVETA
Autorská výstava Miloša Greisela a Jirka Čepilu.

JANUÁR


