
 

 

Kežmarok tvoria jeho obyvatelia 

Cieľ projektu 
Máme sen o Kežmarku, kde obyvatelia žijú v mieri, demokracii, jazdia na bicykloch, chránia 

prírodu a cenia si kvalitné životné prostredie aj v meste a hlavne sú spolutvorcami sveta okolo nich. 

Prinesieme mladým možnosť zapojiť sa do systému a priniesť zmenu do spoločnosti, ktorú 
chcú, no prestali veriť, že je možná. Získajú dôveru v systém a demokraciu, lebo si zažijú, ako sa 
dajú veci okolo nich meniť k lepšiemu. 

Vďaka nim budú v Kežmarku jazdiť obyvatelia do práce na bicykli a tým bude menej 
exhalátov, preplnených ulíc autami, menej hluku a prachu a ľudia zdravší po fizyckej aj psychickej 
stránke. Verejnosti priblížime aj dôležitosť včiel a kvalitnej zelene v meste a naučíme ich pestovať 
zeleninu a ovocie permakultúrnym spôsobom. 

Aktuálna situácia 
Kežmarok je mesto s vysokou mierou nezamestnanosti, dlhodobo mladí ľudia odchádzajú z 

mesta už na stredné školy, univerzity alebo po učňovke za prácou a nevracajú sa.  V okrese žije veľmi 
veľa ľudí v generačnej chudobe, väčšinou segregovaní v nelegálnych osadách. 

Tento dlhodobý trend spôsobuje stupňovanie napätia v spoločnosti, agresiu proti 
národnostným a iným menšinám, nedôveru v demokraciu a súčasné spoločenské zriadenie. 
Dosvedčujú tomu výsledky posledných parlamentný volieb, kedy mali protisystémové strany veľkú 
podporu hlavne u mladších voličov. 

Nádej priniesla diskusia Zabudnuté Slovensko, ktorú sme tu pomohli zorganizovať. Práve z 
Kežmarku boli najsilnejšie výstupy proti nenávisti a extrémizmu, známe sú vystúpenia z radov 
občanov. Pani z úradu práce, ktorá povedala, že s rómami sa jej často pracuje lepšie ako s bielymi. 
Kamaráta Milana Mazureka z mladosti, ktorý hovoril o tom, ako spolu heilovali. Róma, ktorý svedčil, 
že róm nie je parazit a aj od Katky Koščovej a ďalších hostí.  

Prečo Milan Holova 
Úplné najkľúčovejšia vlastnosť Milana je jeho schopnosť spájať ľudí rôznych názorov do 

diskusie a do služby druhým a chuť učiť sa a učiť ďalších. 

 Milan sa na našich aktivitách podiela skoro od začiatku. Má nadšenie pre cyklodopravu, 
včely, komunitnú záhradu a aktívnu občiansku spoločnosť. Dobré názory na fungovanie sveta a 
množstvo kamarátov vo všetkých vrstvách spoločnosti Kežmarku. Vyškolil sa na servisáka bicyklov, 



 

 

doteraz viedol dobrovoľníkov, učil decká. Má aj profesionálne manažérske skúsenosti. Pozná sa so 
všetkými partnermi, tí mu dôverujú a majú ho radi. Prácu robí zodpovedne, samostatne a dá sa 
naňho spoľahnúť.   

Projektové aktivity 
Aktívna občianska spoločnosť 

 Koordinácia 20 dobrovoľníkov 
 10 projektov na školách v Kežmarku na témy: Včely, Enviro, Cyklodoprava, Spoločnosť, ktoré 

budú realizovať tímy 15 žiakov z danej školy 
 Program Youth Politics Education na gymnáziu v Kežmarku 
 Spolupráca na aktivitách iných organizácií v meste ako Detská olympiáda, Cyklo preteky, 

Bežecké preteky a podobne.  

Cyklodoprava 
 3 školy zapojené v kampani Do školy na bicykli 
 Mesto Kežmarok a 10 tímov zapojených v kampani Do práce na bicykli 
 Kampaň Každý deň na bicykli počas Európskeho týždňa mobility v septembri 2017 
 Každý posledný piatok v mesiaci hromadná cyklo jazda Critical Mass 
 Každý piatok Verejná cyklo dielňa 
 Prevádzka zdieľaných bicyklov: 20 bicyklov, 14+4 nové stojany, používatelia, systém – cieľ na 

konci augusta 2018 mať 200 používateľov s min. 20 požičaniami 
 Deň na bicykli – verejné podujatie máj 2018 

Včely a príroda 
 Hra Kráľovstvo včiel na 10 školách v Kežmarku a okolí 
 Vzdelávanie na včelnici pre školy a verejnosť: 500 ľudí 
 Kampaň na zbieranie odpadu v prírode a o odpade celkovo 
 Starostlivosť o včelstvá 

Komunitná záhrada 
 Ročný cyklus záhrady spolu so 10 pravidelne zapojenými  pestovateľmi 
 Časť úrody pre miestnu škôlku a sociálne slabších 
 3 opekačky, grilovačky pre verejnosť 

 
Kontakt: Dominik Jakub, predseda, 0907 116 312, dominik@vlknespi.sk 

vlknespi.sk      www.facebook.com/Vlkktorynikdynespi  

zltebicykle.sk  www.facebook.com/zltebicykle  


