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Hrad v Kežmarku je naše najbližšie „NAJ"
Autor: pks | 11.2.2015
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a cieľavedomá práca priniesla svoje ovocie a riaditeľke múzea Erike Cintulovej na
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prestížnom 21. ročníku veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour toto ocenenie
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odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík.
Koncom minulého roku sa uskutočnilo online hlasovanie Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja, ktoré zorganizovala Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska. 15. januára verejnosť dohlasovala a s počtom 1 149
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hlasov si prvenstvo zabezpečil Kežmarský hrad pred hradom Ľubovňa. Slávnostné oceňovanie víťazov v jednotlivých
kategóriách sa uskutočnilo 29. januára v Inchebe EXPO v Bratislave. Nominácie do všetkých kategórií zasielala laická
i odborná verejnosť do 30. novembra minulého roka. J e to pre nás veľká pocta, pretože sme získali prvé ocenenie, ktoré si
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nesmieme vážime a to nás zaväzuje k ešte intenzívnejšej práci a ešte k atraktívnejším aktivitám, ktoré Múzeum
v Kežmarku organizuje Napriek všetkej skromnosti si však myslím, že sme si to zaslúžili Celý kolektív prispel svojou
prácou k tomuto oceneniu a dnes všetci vidíme, že naša celoročná práca mala odozvu nielen u domácich, návštevníkov,
ale i v odborných kruhoch. Ostala som veľmi prekvapená, ked nám prišlo vyjadrenie od odbornej poroty o nominácii."
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povedala riaditeľka Erika Cintulová.
V uplynulom roku Hrad Kežmarok navštívilo viac ako 34 000 návštevníkov. Múzeum v Kežmarku sa snaží pripravovať
aktivity a podujatia, ktoré návštevníkov oslovujú počas celého roka. .Našou snahou je. aby sa ľudia a Kežmarčania k nám
vracali a chodili počas celého roka. lebo stálu expozíciu si pozriete raz. dvakrát, preto je potrebné pripravovať také
podujatia, ktoré by zaujali v každom ročnom období a všetky vekové kategórie." vysvetlila stratégiu riaditeľka múzea Svoje
stabilné miesto a obľúbené z pohľadu návštevníkov má Divadelný festival, klasické rozprávky situované v priestoroch hradu
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či koncerty v obrazámi. Všetky tieto podujatia prinášajú návštevníkom neopísateľnú atmosféru, pretože sa odohrávajú
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priamo v komnatách hradu. .Nevýhoda Kežmarského hradu je. že je to mestský hrad bez okázalého, majestátneho
umiestnenia, na ktorý si musíte vyšliapať, ako je to v pripade Krásna Hôrka. Spišský hrad a iné a potom sú tu kaštiele,
ktoré disponujú priľahlými, nádhernými parkmi Nuž ale práve náš hrad je jedinečný v tom. že ste v meste a o chvíľu na
Hrade... a aj toto mu dodáva punč originality." zdôraznila riaditeľka Múzea Kežmarok. Jedinečnosť stálych expozícií
a bohatých zbierkových fondov dáva priestor pre usporiadanie originálnych výstav a expozícií nielen na hrade, ale i vo
výstavných sieňach.
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