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na úvod

Vážení Levočania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na začiatku nového roka 2020. Opäť je tu čas, kedy
odpočítavame prvé hodiny a minúty nového roka, do ktorého vstupujeme.
Z pohľadu primátora mesta sa do nového roka pozerám o čosi optimistickejšie
aj z dôvodu, že sa nám podarilo uskutočniť niektoré významné opatrenia a rozpočet je aj
vďaka zodpovednému prístupu väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva prijatý ako
reálny povedal by som realistický.
Rok 2019 bol veľmi rýchly a hektický. Mesto Levoča intenzívne pracovalo na
rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla. Ukončili sme rekonštrukciu 2. etapy časť A. 2. etapu,
časť B plánujeme ukončiť do nasledujúcej letnej turistickej sezóny roka 2020 a 2. etapu
časť C plánujeme začať rekonštruovať bezprostredne, čo znamená, že celá južná strana
námestia by mala byť zrekonštruovaná do začiatku letnej turistickej sezóny v roku 2021.
Okrem tohto sa realizovalo v roku 2019 viacero investičných akcií, ako napríklad
rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici, rekonštrukcia Slavkovskej ulice,
Sadovej ulice, časť miestnej komunikácie v mestskej časti Levočská Dolina, realizácia
prístupovej komunikácie k IBV Za sédriou, rozšírenie miestnej komunikácie Mäsiarskej
ulice a vybudovanie parkoviska, rekonštrukcia hradobného opevnenia, rekonštrukcia
spodnej časti veže Baziliky sv. Jakuba, zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej
umeleckej školy, a to výmena okien, dverí a zateplenie stropu. A po vyše dvadsiatich rokoch
bola ukončená rekonštrukcia Baziliky sv. Jakuba na námestí M. Pavla.
Rok 2020 bude aj rokom zvýšeného vymáhania pohľadávok mesta voči daňovým
dlžníkom. Zároveň sme boli nútení ako väčšina samospráv na Slovensku upraviť sadzby vo
VZN o miestnych daniach, a to hlavne poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ako aj daň z nehnuteľnosti. Zvyšovanie poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady eliminuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami na odvoz a likvidáciu
odpadu Mesta Levoča. Napriek tomu výška poplatku aj tak nepostačuje na pokrytie týchto
nákladov, v tomto roku bude mesto doplácať v oblasti likvidácie odpadu ročne 9 eur na
každého občana mesta. Našou úprimnou snahou je čo najmenej zaťažiť zvyšovaním daní
obyvateľov mesta, hľadaním rezerv v iných oblastiach chodu mesta.
V roku 2020 plánujeme intenzívne pracovať na príprave IBV Krupný jarok, ako
aj výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny. Tieto investičné akcie významne prispejú
k stabilizácii mladých rodín v našom meste.
Ďalšími pripravovanými investíciami sú rekonštrukcia budovy ZUŠ, rekonštrukcia
kotolne v budove kina, vybudovanie križovatky ulíc Slavkovská – Kežmarská- štátna cesta
I/18, rekonštrukcia chodníka pri Novoveskej ceste, vybudovanie parkoviska v hradobnej
priekope, realizácia IV. etapy cyklochodníka, rekonštrukcia VO Probstnerova cesta,
vybudovanie bezpečnostných prechodov pre chodcov pri VNsP a.s., a mnohé ďalšie.
Vážení spoluobčania,
veľmi radi na mestskom úrade privítame iniciatívu z Vašej strany. Som presvedčený, že
vzájomná spolupráca prinesie ovocie a posunie naše mesto opäť o niečo dopredu. Podľa
finančných a kapacitných možností sa snažíme Vašim požiadavkám v maximálnej miere
vyhovieť.
V nastávajúcom novom roku 2020 Vám želám pevné zdravie, lásku, pohodu, porozumenie
a toleranciu v rodinách, aj na pracoviskách.
Šťastný a úspešný nový rok 2020!

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
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Celý svet si v tomto roku
pripomenie 100. výročie narodenia
Jána Pavla II.
V roku 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia
svätého Jána Pavla II. Pápež Ján Pavol II., svetským menom
Karol Józef Wojtyla, sa narodil 18. mája 1920 v poľských
Wadowiciach. Za pápeža bol zvolený v roku 1978 a bol
známy neobyčajným misionárskym zápalom, ako aj láskou
k mladým ľuďom. Zaviedol tradíciu zvolávania svetových
dní mládeže, ktoré zvestovali novým generáciám Krista
a jeho evanjelium. Za jeho pontiﬁkátu sa výrazne zlepšili
vzťahy kaolíckej cirkvi s predstaviteľmi iných náboženstiev.
Započal aj mnohé reformy v internom fungovaní cirkvi.
Milovaný pápež Ján Pavol II. zomrel v pokročilom veku
2. apríla 2005 vo Vatikáne. Nielen pre Levočanov zostane
nezabuduteľná jeho účasť na púti na Mariánsku horu
v roku 1995. V rozhovore si na Svätého Otca Jána Pavla II.
zaspomínal dekan Rímskokatolíckeho farského úradu
v Levoči, Mons. František Dlugoš.
Ján Pavol II. bol jedným z najmilovanejších pápežov v histórii. Čím si
podľa vášho názoru dokázal získať
srdcia veriacich?
Ján Pavol II. neukazoval kresťanstvo
ako ideológiu, ale ako nový závan ducha, ktorý dnešný svet veľmi potrebuje. Prevratnosť jeho pontifikátu spočívala okrem iného aj v tom, že tak ako
demaskoval všetky laické, totalitné
a ateistické ideológie, rovnako aj Cirkev očisťoval z „ideologického nánosu“,
z pokusov zneužiť vieru v politických
programoch a aktivitách skupín, ktoré
sa odvolávajú na kresťanstvo a Cirkev,
a pritom obhajujú svoje súkromné záujmy. Ján Pavol II. bol v tomto mimoriadne dôsledný.
Jeho pontifikát bol odhaľovaním Krista v človeku. Ba čo viac, úlohou človeka je chrániť Krista, pretože akýkoľvek
útok namierený proti človeku zasahuje
aj Boha. Často hovoril aj písal: Človeka
nemožno pochopiť bez Krista...“
Ktoré počiny z jeho života by ste vyzdvihli?

Svätý Otec Ján Pavol II. – blahej pamäti
– nám zanechal nespočetné množstvo
múdrych a inšpiratívnych duchovných
posolstiev. Na svojich apoštolských
cestách často poprosil všetkých kresťanov, aby ho sprevádzali v myšlienkach
a vo vrúcnych modlitbách vyprosovali
bohaté ovocie pútí Petrovho nástupcu pre všetok Boží ľud. Tohto pápeža
označuje svet mnohými prívlastkami.
Niektorí publicisti tvrdia, že až smrťou
Jána Pavla II. sa naozaj skončilo 20.
storočie, ktoré práve tento námestník
Krista na Apoštolskom stolci výrazne
profiloval svojimi pápežskými misiami
takmer vo všetkých krajinách planéty.
Svet ho právom nazýva apoštolom
porozumenia medzi národmi. Veľmi
často hovoril o Panne Márii ako o Kráľovnej pokoja. Toho pokoja, ktorý tak
veľmi chýba vo svete, v medziľudských
vzťahoch a najmä v našich rodinách.
Ak človek nenachádza pokoj a zmierenie vo svojom srdci, začne s najväčšou pravdepodobnosťou vyrábať nové
zbrane. Žiaľ, tento predpoklad sa práve
v dnešných časoch temer bezo zvyšku
napĺňa.
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Ako sa meno Jána Pavla II. spája aj
s mestom Levoča?
Svätý Otec pri každom verejnom vystúpení, v príhovore, homílii alebo
v niektorom zo svojich oficiálnych
pápežských dokumentov vždy zdôrazňoval svoju oddanosť Panne Márii.
Svojou úctou k nebeskej Matke naplnil
aj program druhej apoštolskej cesty na
Slovensko v roku 1995. Mariánsku tradíciu Spiša pripomenul aj vysoko ocenil počas svojej pontifikálnej sv. omše
na Mariánskej hore.
Niet pochýb, že Levoča v celej svojej
750-ročnej histórii neprivítala takého
významného pútnika, akým bol práve
Ján Pavol II.
Svätý Otec vyjadril svoju radosť, že
spolu s prítomnými môže sláviť svätú
omšu na levočskej hore, ktorá bola po
stáročia pre veriacich miestom nádeje.
„Úprimne sa radujem, že spolu s vami
môžem sláviť svätú omšu na tomto
pútnickom mieste…Pri svojich cestách
do Večného mesta Ríma ste mi veľa-

SPOLOČNOSŤ
krát pripomínali: Svätý Otče, do Levoče! Teraz som tu a chcem spolu s vami
ďakovať Bohu za dar našej Nebeskej
Matky…”
Pre všetkých pútnikov bola púť na
Mariánsku horu v roku 1995 bezpochyby nezabudnuteľným duchovným zážitkom. Prečo si Svätý otec
vybral na návštevu práve Levoču
a ako si na tieto chvíle spomínate vy?
Prvý slovanský pápež sv. Ján Pavol II.
vyznačil a zvýraznil zástoj Mariánskej
hory dva razy. Prvýkrát svojím apoštolským breve, ktorým 26. januára 1984
povýšil tunajší kostol na Baziliku minor.
A druhý raz prejavil svoju výnimočnú
úctu i priazeň levočskej Orodovnici
3. júla 1995 slávnostnou pontifikálnou
sv. omšou na levočskej hore počas svojej druhej apoštolskej cesty na Slovensku.

Závažné slovo pri výbere času návštevy a miesta pápežského oltára mal
prvý apoštolský nuncius v Slovenskej
republike arcibiskup Luigi Dossena.
Levočskú svätyňu po prvýkrát navštívil vo februári 1995, keď sa rozbiehali
prípravy apoštolskej cesty pápeža Jána
Pavla II. Na sklonku júna toho istého
roku spolu s celou pápežskou komisiou
osobne preveril stav záverečných príprav návštevy Svätého Otca.
Mal som tú česť pracovať v organizačnom štábe, ktorý apoštolskú cestu sv.
Jána Pavla II. do Levoče pripravoval.
Svätý Otec sa so všetkými diecéznymi
hodnostármi aj s organizátormi srdečne pozdravil, vyžaroval úprimnú radosť
z návštevy Spišskej Kapituly aj Levoče.
Zhovárala sa
Vladimíra Novotná Čajová

SVÄTÝ OTEC
JÁN PAVOL II.
V LEVOČI
Rok 2020 je nielen rokom 100. výročia narodenia Jána Pavla II., no
uplynie aj 25 rokov, čo pápež Ján
Pavol II. návštívil pútnické miesto
na Mariánskej hore v Levoči.
Zosnulý pápež Ján Pavol II. prichádzal na Slovensko opakovane. Po
návšteve v roku 1990 nasledovala viacdňová štátna a pastoračná
návšteva v roku 1995. Vtedy, okrem
Nitry, Šaštína a Prešova, zavítal
3.6.1995 aj na mariánske pútnické
miesto v Levoči. Svätej omše, ktorú
tu celebroval pápež Ján Pavol II. na
oltárnej tribúne, sa zúčastnilo 650
tisíc pútnikov zo Slovenska i zahraničia.
Počas tejto návštevy sprevádzal
Svätého Otca kardinál Angelo Sodano – štátny sekretár Vatikánu,
kardinál Jozef Tomko – prefekt
Kongregácie pre evanjelizáciu
národov, kardinál Jozef Glemp –
poľský primas, krakovský kardinál
František Macharski, pražský kardinál Miloslav Vlk a kardinál Ján
Chryzostom Korec – nitriansky biskup, ako aj 40 biskupov z domova
i zahraničia, čestní hostia, preláti
a monsignori, vyše 750 kňazov,
mnoho bohoslovcov a miništrantov. Na slávnosti boli prítomní aj
najvyšší predstavitelia štátu, na
čele s vtedajším prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom.
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V Levoči sa opäť
udeľovali ocenenia
28. novembra 2019 sa v divadlenej sále Mestského divadla v Levoči
uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Levoči. Nieslo sa v duchu príjemnej atmosféry a ocenení laureáti
neskrývali slzy vďaky, dojatia i radosti.
Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky v podaní dievčenského zboru
Iuventus Paedagogica pri SPgŠ v Levoči. Svojím príhovorom program otvoril primátor mesta Miroslav Vilkovský
a prvú pieseň zaspieval hudobný hosť
popoludnia Peter Lipa, ktorého na klávesách doprevádzal jeho syn.
Ako prvé bolo udelené ocenenie Čestného občianstva mesta Levoča a odniesli si ho laureáti Etela Farkašová
a Peter Župník. Toto ocenenie sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľaďovanie dobrého mena mesta
vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 9. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19.9.2019,
schválilo jednohlasne udelenie čestného občianstva dvom osobnostiam.
Etela Farkašová získala ocenenie za výnimočné výsledky vedeckej a umeleckej práce, ktorými dlhodobo prispieva
k šíreniu dobrého mena mesta Levoča
doma i v zahraničí. Fotograf Peter Župník získal ocenenie za šírenie dobrého
mena mesta Levoča v oblasti kultúry
a umenia doma a vo svete, za špičkové
výsledky na poli umeleckej fotografie
v medzinárodnom meradle.
Následne udelilo mestské zastupiteľstvo cenu mesta Levoča piatim laureátom. Cenu mesta získala pani Margita
Antašová za dlhoročný obetavý výkon
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učiteľského povolania, za prínos v oblasti kultúrneho diania v Levoči a za pôsobenie v Matici slovenskej. Ladislavovi
Gurčíkovi bola udelená cena mesta za
dlhoročné pôsobenie na poste primára
neurologického oddelenia Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s.,
za špičkové výsledky v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti pacientom
s neurologickými ochoreniami, za vedeckú a publikačnú činnosť na poli
poskytovania lekárskej starostlivosti
v odbore neurológia celoslovenského
a medzinárodného významu. Cena
mesta bola udelená aj pani Eve Hornyakovej za šírenie dobrého mena mesta Levoča v oblasti kultúry a umenia
doma i vo svete, za špičkové výsledky
na poli operného spevu v celosloven-
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skom i medzinárodnom meradle, za
úspešnú účasť a reprezentáciu v súťažiach v opernom speve celoslovenského i medzinárodného významu. Márii
Muránskej bola Cena mesta udelená za
dlhoročný obetavý výkon učiteľského
povolania na Základnej umeleckej škole v Levoči, za zásluhy pri rozvíjaní detskej dramatickej tvorivosti, za aktívny
podiel na kultúrnospoločenskom dianí
mesta Levoča a reprezentáciu Základnej umeleckej školy v Levoči a mesta
Levoča na vrcholných celoslovenských
i zahraničných podujatiach umeleckého zamerania. Márii Slugeňovej bola
Cena mesta udelená za dlhoročný výkon lekárskeho povolania v odbore
pediatra, za poskytovanie ambulantnej
zdravotnej starostlivosti niekoľkým generáciám detských pacientov, za obetavý prístup k pacientom a ich rodinným príslušníkom.
Svojím spevom obohatila hudobný
program aj jedna z ocenených, rodáčka z Levoče, Eva Hornyaková, ktorá zúčastneným zaspievala Pieseň o rodnej
zemi.
Cenu primátora získal Igor Gallo za dlhoročné pôsobenie v oblasti stavebnej
činnosti v meste Levoča, za zásluhy
o vybudovanie Ski Centra Levočská Dolina, Relax centra a ďalších stavieb na
území mesta Levoča, za pozdvihnutie
úrovne mesta Levoča v pripojení obyvateľov na verejnú kanalizáciu a zvýšenie napojenia občanov na verejný
vodovod. František Košický získal toto
ocenenie za viac ako 30-ročnú úspešnú a záslužnú podnikateľskú činnosť
v prospech obyvateľov mesta Levoča, za rozvoj zamestnanosti v regióne
a za verejnoprospešné aktivity v meste
a rozvoj kynologických aktivít v meste aj na úrovni Česka, Maďarska, Nemecka, Poľskej republiky a Slovenska.
Pavlovi Puchírovi udelil primátor Cenu
primátora mesta za celoživotný prínos
v medicíne v odbore chirurgia a dlhoročnú pomoc pri záchrane ľudských
životov.
„Chcem týmto veľmi pekne poďakovať
všetkým prítomným za účasť, zvlášť našim oceneným laureátom, a ešte raz im
úprimne zablahoželať,” týmito slovami
ukončil slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči primátor
Miroslav Vilkovský.
Vladimír Maľák

Čestné občianstvo mesta
Levoča získali Etela Farkašová
a Peter Župník
Čestné občianstvo mesta sa obvykle uďeľuje významným
ľuďom, ktorí sa zásadne zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie
dobrého mena mesta vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Na poslednom
Slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči
bolo udelené spisovateľke Etele Farkašovej
a fotografovi Petrovi Župníkovi.
Životopis Doc. PhDr. Etely Farkašovej, PhD. mim. prof.

a dejín filozofie na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.

Etela Farkašová, slovenská spisovateľka, filozofka, esejistka a publicistka
sa narodila 5. októbra 1943 v Levoči.
Vyrastala v Bratislave, kde začiatkom
60-tych rokov vyštudovala matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave. Ako učiteľka matematiky a fyziky pôsobila na
stredných školách v Bratislave a Trnave. Popri tom však študovala i filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 1972 začala pôsobiť na Katedre
filozofie tejto univerzity ako odborná
asistentka, neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka. V rokoch 1994
a 1995 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity. Od roku 1998 až
do roku 2010 viedla Katedru filozofie

V minulosti bola členkou redakčnej
rady časopisu Filozofia, v rokoch 1992 1996 členkou výboru Slovenského filozofického združenia, pri ktorom viedla
sekciu feministickej filozofie. Od roku
1995 je členkou Vedeckej rady Filozofického ústavu Slovenskej akadémie
vied v Bratislave. Zároveň je členkou
Spolku slovenských spisovateľov, Slovenského centra PEN a Rakúskeho zväzu spisovateľov. Je spoluzakladateľkou
a členkou Klubu slovenských prozaičiek FEMINA.

7

Ako prozaička debutovala v slovenských časopisoch a svoju prvú poviedkovú zbierku s názvom Reprodukcia
času vydala v roku 1978. Vydala 18
prozaických kníh, spolu s esejami je
to vyše tridsať diel a v roku 2016 vyšiel

SPRÁVY MsÚ, PLATENÁ INZERCIA
profilový výber z jej prozaickej a esejistickej tvorby Obloha plná odlietajúcich
vtákov. Spolupracovala na zostavení
niekoľkých domácich a zahraničných
antalógií. Jej texty sú preložené do viacerých jazykov. Na základe jej novely
Priateľstvá padajúceho lístia vznikla aj
rovnomenná televízna inscenácia.

ra Jána Šmoka. Od roku 1987 pracuje
ako voľný fotograf. Koncom 80. rokov
sa stal členom výtvarnej skupiny Most
a neskôr aj združenia Pražský dům fotografie.

Životopis Petra Župníka

Po 12-tich rokoch života v Českej republike sa v roku 1995 presťahoval do
Paríža, kde žije a tvorí doteraz. Posledné roky trávi čoraz viac pracovného i voľného času na cestách medzi
Francúzskom, Českom a Slovenskom.
Okrajovo sa stále venuje dokumentu.
Ako jeden z prvých československých
fotografov začal vstupovať do fotografie nenápadným maliarskym zásahom,
ktorý ju vizuálne aj obsahovo posunul
za hranice reality. Patrí medzi najpoetickejších predstaviteľov súčasnej fotografie.

Peter Župník, jeden z významných československých fotografov svojej generácie, sa narodil 14. augusta 1961 v Levoči. V rokoch 1976 - 80 študoval užitú
fotografiu na Strednej škole umenia
a remesiel v Košiciach. O 6 rokov neskôr absolvoval štúdium fotografie na
Filmovej a televíznej fakulte Akadémie
múzických umení v Prahe u profeso-

O tvorbe Petra Župníka vyšli dve knihy
fotografií, jeho prvú autorskú monografiu napísal v roku 1993 Václav Macek, ďalšiu napísala v roku 2010 Luci
Fischerová. V roku 2003 vydalo České
centrum v Paríži knihu Pamäti noci,
ktorá zachytáva nočnú Prahu v roku
1983. Z posledného obdobia možno
spomenúť jeho fotografické cykly - pre

Je držiteľkou mnohých významných
ocenení, napríklad Ceny Slovenského
centra PEN, Ceny Spolku slovenských
spisovateľov, Ceny Anasoft litera,
Krištáľového krídla, Ceny Bibliotéky,
Zlatého rádu za zásluhy o Republiku
Rakúsko, Ceny predsedu NR SR, či prémie Literárneho fondu a mnohých ďalších.

mesto Chantilly, cyklus Z rozmlacenýho kostela pre mesto Litomyšl a predovšetkým cyklus Pohľad, ktorý vznikol
v Levoči a poskytuje nový pohľad na
Hlavný oltár Majstra Pavla v Bazilike sv.
Jakuba. V roku 2006 tu vznikol aj cyklus
Moje oči v Levoči.
Peter Župník vystavoval v Európe, USA
a Japonsku. Jeho diela sú zastúpené
vo verejných aj súkromných zbierkach
u nás a v zahraničí.
Ako sám tvrdí, nepatrí medzi komerčných fotografov, vo svojej voľnej tvorbe stále hľadá dokonalú fotografiu,
v ktorej je príbeh, trocha tajomstva,
posolstvo a zároveň dokáže zaujať
a potešiť náročnejšieho diváka.
Vážení čitatelia, životopisy ďalších laureátov, ktorí boli ocenení na Slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči 28. novembra 2019 vám
predstavíme v nasledujúcich číslach
časopisu Limka.
Vladimíra Novotná Čajová

Akcia platí od 1.1.
1. do 31.1. 2020.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2019 a prajeme veľa úspechov v novom roku 2020!
Váš Citroën Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE, ZDRAVOTNÍCTVO, PLATENÁ INZERCIA
Vážení spoluobčania!

Pohotovostná lekárenská služba,
január 2020, okres Levoča
1.1.
08:00 - 19:00
lekáreň SOPHUS (Kukučínova 3)
2.1. – 3.1.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
4.1. – 5.1.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
6.1.
08:00 - 19:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
7.1. – 10.1.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
11.1. – 12.1.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
13.1. – 17.1.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
18.1. – 19.1.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
20.1. – 24.1.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
25.1. – 26.1.
08:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
27.1. – 31.1.
16:00 - 20:00
lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
Hľadám zručnú ženu, alebo muža (aj na
dôchodku), ktorí ovládajú šitie na šijacom stroji, príp. krajčírku, do pracovného
pomeru z okolia SNV a LE. (Zaučím).

tel. číslo: 0911 828 252

Dovoľte mi v tomto novoročnom období pár slov.
Ako primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
v našej nemocnici a dlhoročný lekár posádky rýchlej lekárskej
pomoci v Levoči som v živote videl mnoho ľudského utrpenia
a bolesti.
Na našom oddelení sú hospitalizovaní pacienti v najťažších
klinických stavoch. Ich liečba vyžaduje okrem vedomostí a prístrojovej techniky veľkú dávku empatie a pozitívneho myslenia.
Jedným z takýchto stavov sú aj pacienti po zastavení obehu
a jeho následnom obnovení. Problémom je nielen zisťovanie
príčin zastavenia obehu, ale aj snaha zabezpečiť dobré fungovanie mozgu. Mozog – toto centrum našej existencie, nevie
existovať viac ako maximálne 5 minút bez kyslíka. Základom
jeho prežitia je začať snahu o obnovenie krvného obehu čím
skôr. Záchranná zdravotná služba nemôže byť všade a hneď.
Preto je potrebná Vaša pomoc. K tomu nepotrebujete žiadne
prístrojové vybavenie. Jediné, čo k tomu potrebujete je snaha
pomôcť a dve ruky. Nič iné. Veľmi málo zastavení obehu nastáva v situáciách, kde je človek sám.
Často sú svedkom tejto udalosti pacientovi najbližší. Oni sú tým
prvým článkom záchrannej reťaze, až potom nastupuje činnosť
záchrannej služby a po obnovení obehu následná liečba na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny.
Apelujem na Vás! Naučte sa poskytovať neodkladnú resuscitáciu. Existuje na to veľké množstvo spôsobov. Dá sa to pozrieť na
sociálnych sieťach, dá sa o tom čítať, dá sa o tom rozprávať. Ideálne je vyskúšať si to vlastnými rukami na figuríne. Tieto výcviky
by sme chceli zorganizovať v priebehu roku 2020 na miestach
s veľkou koncentráciou ľudí, pokiaľ o to bude záujem. Máme
kvalifikovaných a certifikovaných ľudí, ktorí Vás naučia správne
postupovať pri neodkladnej resuscitácii.
Niet krajšieho pocitu na svete ako zachrániť niekomu život
vlastnými rukami.
Doprajte si ho!
MUDr. Martin Hlubek
primár OAIM Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

OPRAVA OBUVI, BRAŠNÁRSTVO,
KRAJČÍRSKE OPRAVY LEVOČA
Mäsiarska 39, tel.: 0911 828 252, 0904 940 264
NOVÉ OTVÁRACIE HODINY OD JANUÁRA 2020!

PONDELOK - PIATOK 08.00 – 16.00

Oprava všetkých druhov obuvi, korčúľ, výrobkov z kože, brašnárske opravy, opravy textílií,
odevov, zipsov, skracovanie, zužovanie, oprava
vakov, ruksakov, aktoviek, kabeliek, cestovných
kufrov a iné.
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OZNAMY MESTSKÉHO ÚRADU

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum v mesiaci december 2019 oslávila:
70 rokov
Františka Lesňáková

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníctvom
zhotoviteľa diela spoločnosti UNISA, s. r. o., Radlinského 31, 052 01
Spišská Nová Ves, boli v mesiaci december 2019 ukončené práce
na projekte s názvom: „Úprava strešnej krytiny nad pavlačou domu
s. č. 28, Námestie Majstra Pavla č. 28 v Levoči“. Tento projekt bol
financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
v oblasti pamiatkového fondu na rok 2019 vo výške 10 000,- eur.
Mesto Levoča sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške
4 692,64,- eur.
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníctvom zhotoviteľa diela Antona Slebodníka, Štúrova 32, 054 01 Levoča, boli v mesiaci december 2019 ukončené práce na projekte
s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči,
ÚZPF 2939/1“. Tento projekt bol financovaný z dotácie zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu
a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na rok
2019 vo výške 5 500,- eur. Mesto Levoča sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 3 049,60,- eur.
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníctvom zhotoviteľa diela Antona Slebodníka, Štúrova 32, 054 01 Levoča, boli v mesiaci december 2019 ukončené práce na projekte
s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči,
ÚZPF 2940/1“. Tento projekt bol financovaný z dotácie zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu
a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na rok
2019 vo výške 12 000,- eur. Mesto Levoča sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 10 290,74,- eur.
Mesto Levoča

VÁŽNE VŠETKO V JEDNEJ POISTKE?
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Významné životné jubileá
v mesiaci január 2020 oslávia:
91 rokov
Anna Petruláková
90 rokov
Katarína Kaščáková
86 rokov
Štefan Janus, Jozef Para
83 rokov
Margita Holubová
82 rokov
Mária Venglarčíková
80 rokov
Agnesa Petreková
Helena Zubčeková
79 rokov
Vojtech Čonka, Anna Čonková,
Mária Petreková, Emil Poľanovský
78 rokov
Štefan Wzoš
77 rokov
Mária Antošová
Ing. Vladimír Franko
Štefan Holub
Eleonóra Nováková
Katarína Sivecová
76 rokov
Helena Križanská
75 rokov
Verona Gažíková
František Labus
70 rokov
Marcela Mikulová
MUDr. Jaroslav Pavlačík
Monika Polláková
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa životného
optimizmu do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Filip Gengeľ
Olívia Teplicová
Rudolf Vilman
Manželstvo uzavreli:
Mgr. Dušan Straka a Mgr. Andrea Orinčáková

V. Štefaňák 0905 585 073

LE VETROVÁ 5

PRÍĎTE K NÁM!

PZP €
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52

Opustili nás:
Rudolf Servačik

INFORMÁCIE MsÚ

UPOZORNENIE

V Čl. 7 – POPLATOK, §22 Sadzba poplatku

Vážení obyvatelia mesta Levoča,
Dňa 21.11.2019 bola na Mestskom zastupiteľstve v Levoči schválená zmena
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 10/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Napriek vážnej finančnej kondícii mesta boli robené len minimálne zmeny
v sadzbách daní a poplatkov. Správca dane konštatuje, že mesto eviduje
vysoké pohľadávky a preto dôjde k revízii nedoplatkov.
Rovnako konštatuje, že nie všetky daňové priznania sú v súlade so skutočnosťou. Mesto Levoča v budúcom roku pristúpi na ich dôslednú kontrolu.
V prvom kole bude zameraná okrem iného aj na právnické osoby, ktoré
využívajú nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť.
Máte možnosť si svoje záväzky a pohľadávky vysporiadať v termíne do
konca apríla 2020. Do tohto termínu mesto Levoča nebude pristupovať
k sankciám. Po uvedenom termíne budú nezrovnalosti vymáhané a to vrátane sankcií.
Žiadame Vás, aby ste k danej problematike pristupovali zodpovedne a aby
efekt bol zodpovedný a účelný. V prípade otázok máte možnosť sa poradiť
s pracovníčkami MsÚ na druhom poschodí, číslo dverí 13.

0,0575 eur/
osoba/
kalendárny
deň

0,0685 eur/
osoba/
kalendárny
deň

ods. 2 - Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva
vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov

0,025 eur/
liter

0,029 eur/
liter

Celé znenie VZN

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova ustanoveniami
zákona č. 582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vyd áva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA LEVOČA

Prehľad zmien :
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z POZEMKOV

č. 10/2019,

záhrady vo výške

0,60 %

0,90 %

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,65 %

0,90 %

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy

0,50 %

1%

stavebné pozemky

0,50 %

0,80 %

pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,22 eur

0,26 eur

stavby na poľnohospodársku pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie

0,28 eur

0,30 eur

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016
a v znení VZN č. 8/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM
POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 20/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „VZN“) sa mení takto:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ ZO STAVIEB

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,80 eur

1 euro

samostatne stojace garáže

0,80 eur

1 euro

stavby hromadných garáží

0,80 eur

1 euro

stavby hromadných garáží umiestnených pod
zemou

0,63 eur

1 euro

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu

1,60 eur

2 eur

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

1,90 eur

2 eur

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) za
každý aj začatý m² zastavanej plochy

0,90 eur

1,10 eur

0,22 eur

0,26 eur

V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z POZEMKOV, §3 Sadzba dane, v písm. b) až e) sa mení:
b) záhrady vo výške 0,90%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 0,90 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy vo výške 1,00 %
e) stavebné pozemky vo výške 0,80 %
V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ ZO STAVIEB, §4 Sadzba dane, v písm. a) až i) sa mení:
a) 0,26 eur pre stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,30 eur pre stavby na poľnohospodársku pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu
c) 1,00 eur pre chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) 1,00 eur pre samostatne stojace garáže
e) 1,00 eur pre stavby hromadných garáží
f) 1,00 eur pre stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
g) 2,00 eur pre priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) 2,00 eur pre stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
i) 1,10 eur pre ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) za
každý aj začatý m² zastavanej plochy

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z BYTOV
byty

ods. 1 - Sadzba poplatku na celom území mesta
Levoča pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba,
ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť

nebytové priestory slúžiace ako garáž a ostatné

0,80 eur

1 euro

nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

1,90 eur

2 eur

Trvalé užívanie verejného priestranstva
(vyhradené miesto)
vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného
priestranstva pre osobné auto,
obytný príves - mimo Námestia Majstra Pavla

0,0366
eur/m2/deň

0,0457
eur/m2/deň

vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného
priestranstva pre osobné auto,
obytný príves na Námestí Majstra Pavla (centrum
mesta)

0,0457
eur/m2/deň

sa neposkytuje

V Čl. 1 – DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z BYTOV § 5 Sadzba dane, v písm. a) až c) sa mení:
Správca dane určuje na území mesta Levoča ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý
m² podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov v bytovom dome
takto:
a) 0,26 eur za byty
b) 1,00 eur za nebytové priestory slúžiace ako garáž a ostatné
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c) 2,00 eur za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Čl. 3–DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 10 Sadzba dane, sa mení a dopĺňa
1.4. trvalé užívanie verejného priestranstva (vyhradené miesto):
- vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva pre
osobné auto,
obytný príves - mimo Námestia Majstra Pavla 0,0457 eur/m2 /deň
0,0457 eur/m2 /deň x 365 dní x 15 m2 = 250,00 eur/rok

6. V prípade zmeny komplexného posudku, zmeny trvalého bydliska alebo úmrtia, je nutné danú skutočnosť nahlásiť na MsÚ Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad do 10 dní.
- vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva pre
osobné auto,
obytný príves na Námestí Majstra Pavla (centrum mesta)
sa neposkytuje

1. O vyhradené miesto mimo parkovísk s plateným státím (Námestie Majstra Pavla) osôb ŤZP požiada žiadateľ (osoba ŤZP alebo
zákonný zástupca) písomnou formou na tlačive zverejnenom na
webovom sídle Mesta Levoča (www.levoca.sk). Vyhradené miesto
môže byť pridelené osobe ŤZP, ktorá:
a) má trvalý pobyt na ulici, kde má byť vyhradené miesto,
b) je podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
c) má podľa posudku ÚPSVaR v oblasti mobility obmedzenú
alebo zníženú schopnosť pohybu,
d) je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla,
e) je držiteľom osvedčenia o evidencii motorového vozidla,
prípadne žije v spoločnej domácnosti s držiteľom
osvedčenia o evidencii.

- vraky motorových vozidiel a vozidlá bez EČV (bez povolenia):
- osobné auto
0,20 eur/m2 /deň
- nákladné auto, autobus, vlečka, traktor, obytný príves
0,30 eur/m2 /deň
V Čl. 7 – POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 1 sa mení:
1. Sadzba poplatku na celom území mesta Levoča pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt
alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť je: 0,0685 eur za
osobu a kalendárny deň.
V Čl. 7 – POPLATOK, §22 Sadzba poplatku, ods. 2 sa mení:
2. Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: 0,029 eur za liter pri použití všetkých
druhov zberných nádob: - zberné vrece o objeme 100 litrov - zberná nádoba o objeme 110 litrov - zberná nádoba o objeme 120 litrov
- zberná nádoba o objeme 240 litrov - zberná nádoba o objeme 1100
litrov (maloobjemový kontajner) - zberná nádoba o objeme 5000 litrov
a 7000 litrov (veľkoobjemový kontajner)

2. K žiadosti je potrebné doložiť:
a) fotokópiu preukazu osoby ŤZP (obojstranne),
b) fotokópiu komplexného posudku ÚPSVaR,
c) fotokópiu parkovacieho preukazu vydaného ÚPSVaR (obojstranne),
d) fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla,
e) situačný náčrt návrhu umiestnenia vyhradeného miesta.

V Čl. 9 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, § 27 sa mení:
2. Mestské zastupiteľstvo Mesta Levoča sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015,
v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 O MIESTNYCH DANIACH
A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY uznieslo dňa 21.11.2019 uznesením č.11/62.

3. Mesto Levoča si vyhradzuje právo na určenie vyhradeného
miesta. Mesto Levoča si vyhradzuje právo nepovoliť vyhradené
miesto hlavne ak:
a) to už neumožňuje dopravná situácia,
b) je na parkovisku pred bytovým domom menej ako 10 parkovacích miest,
c) vyhradením parkovacieho miesta môže dôjsť k narušeniu
plynulosti cestnej premávky,
d) o tom rozhodne príslušný cestný správny orgán.

3. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej
tabuli mesta a účinnosť 1. januára 2020.
V Levoči dňa 21.11.2019

4. Mesto Levoča má právo zrušiť vyhradené miesto, ak si to vyžaduje verejný záujem. O zrušení bude žiadateľ vopred informovaný.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

5. Dopravné značenie zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady. Dopravné značky musia svojím vyhotovením zodpovedať STN 01 80 20
a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré

Dátum účinnosti: 01.01.2020

OZNAM
Vážení Levočania, nedávna tragická udalosť,
ktorá zasiahla obyvateľov Mukačevskej ulice
mesta Prešov nás veľmi zasiahla.
Vzhľadom na to, že tragédia nastala v predvianočnom období, radi by sme vyjadrili spolupatričnosť a tento rok na Silvestra upustili od
ohňostroja.

Celoročnú parkovaciu známku v cene 70€ si
môžete zakúpiť v pokladni mestského úradu, resp.
na mestskej polícii.

Ušetrené peniaze ako finančný dar aspoň málom pomôžu dotknutým ľuďom.

Mgr. Ľuboš Kamenický
vedúci finančného oddelenia

Ďakujeme za pochopenie.
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Svedectvo o ľudskosti, profesionalite a obetavosti
Levočská nemocnica ocenila svojich
najlepších zamestnancov
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL, prišla
s jedinečnou myšlienkou stretnutia a ocenenia svojich najvýznamnejších bývalých
aj súčasných zamestnancov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do medicínskej histórie
mesta a okolia. Podujatie pod názvom Svedectvo o ľudskosti, profesionalite
a obetavosti sa uskutočnilo v priestoroch Mestského divadla v Levoči začiatkom
decembra v spolupráci s mestom Levoča.
Tridsaťšesť ocenených z radov primárov, lekárov, sestier a prevádzkových
zamestnancov organizátori akcie predstavili v troch blokoch aj s ich krátkym
životným a profesionálnym príbehom.
Najstaršia ocenená, stále aktívna pediatrička MUDr. Mária Slugeňová, oslávi v tomto roku už úctyhodné 90. narodeniny.
,,Práve dnes máme možnosť sa stretnúť
s vami všetkými, ktorí ste si pred mnohými rokmi vybrali za svoje životné
poslanie práve to najušľachtilejšie
umenie – umenie liečiť človeka. Zdo-

lali ste prekážky svojej doby, zvládli ste
úskalia štúdia s cieľom, aby sa medicína stala vašou životnou voľbou a vašim osudom,“ uviedol riaditeľ levočskej
nemocnice Viktor Halíř. V mene spoločnosti AGEL vyjadril všetkým oceneným za ich celoživotnú obetavú prácu
úprimné poďakovanie. Podľa jeho slov,
aby bol človek dobrým lekárom, musí
byť lekárom predovšetkým srdcom.

pracoviská, a napriek tomu ste zostali
verní Levoči a našim pacientom“, uviedol primátor a ocenil dlhoročnú spoluprácu nemocnice a mesta, ktoré je
v nemocnici menšinovým akcionárom.
Originálna myšlienka stretnutia a ocenenia zaslúžilých zamestnancov nemocnice sa stane tradíciou.
Mgr. Martina Pavliková
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Primátor Levoče Miroslav Vilkovský
zdôraznil u všetkých ocenených predovšetkým ich lojalitu. ,,Mnohí z vás dostali ponuky z iných miest odísť na iné
OCENENÍ LAUREÁTI:

1. blok

2. blok

3. blok

MUDr. Pavol Puchír

MUDr. Ján Slavkovský in memoriam

MUDr. Ján Gajdoš

Emília Centková

Bc. Mária Majerská

Magdaléna Hrehová

Zdena Spišská

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

MUDr. Ladislav Haas

Anna Ľasoková

MUDr. Alexander Mockovčák
in memoriam

Viera Mitterová

MUDr. Jiří Bezecný

Mária Šuňavská

Ľudmila Štofková in memoriam

MUDr. Jaroslav Pavlačík

MUDr. Eduard Augustin
in memoriam

Kristína Kašperová
MUDr. Mária Puchírová
Etela Labudová

Žofia Kellnerová
MUDr. Juraj Murín in memoriam
MUDr. Mária Slugeňová
MUDr. Ladislav Gernáth

Pavol Buday

MUDr. Eva Brugošová

MUDr. Alojz Rosina

Helena Baluchová

Žofia Fapšová

Magdaléna Toporcerová

MUDr. Ján Sopko

Mária Košťalová

Lýdia Kochanová

MUDr. Kamila Saparová

Alžbeta Jezerčáková

PhMr. RNDr. Pavel Haščák
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KALENDÁR triedeného zberu odpadu v meste LEVOČA

KULTÚRA

BENEFIČNÝ
NOVOROČNÝ KONCERT PRE LIANKU

4.1.2020 o 18:00 hod.

Kongresová sála Mestského divadla v Levoči
účinkujú

DYCHOVÁ HUDBA MESTA LEVOČA
CHORUS MINOR

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
vás pozýva na jedinečný koncert
americkej skupiny
z Portlandu v Oregone

THREE FOR SILVER
19. marec 2020 o 18:00 hod.
Mestské divadlo - Levoča
Predpredaj lístkov v pokladni MsKS Levoča,
Námestie Majstra Pavla 54, Levoča
t.č. 053 451 2522
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ŠKOLSTVO

Múzeum špeciálneho školstva
v Levoči prichádza s novinkami
Jedinečné a interaktívne Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, nachádzajúce
sa v centre nášho mesta od roku 1990, prichádza od januára 2020 s mnohými
novinkami. Jednou z nich, tou najpodstatnejšou, je zmena otváracích hodín pre
verejnosť, ktoré upravujeme v závislosti od ročného obdobia.

V zimnom období, počas mesiacov október – máj môžete múzeum navštíviť
iba v pracovných dňoch, od 9-tej do
16.30 hodiny. Posledný vstup na prehliadku je o 15-tej hodine.
Počas letnej sezóny, v mesiacoch jún –
september bude naše múzeum otvorené 7 dní v týždni. Od pondelka do
piatka od 9-tej do 17-tej hodiny. Víkendy a sviatky od 10-tej do 17-tej hodiny.
Vstupy na prehliadku stálej interaktívnej expozície, ale aj krátkodobých výstav budú každú celú hodinu, od 9-tej
hodiny počnúc, posledným vstupom
o 16-tej hodine končiac.
Prehliadka interaktívnej stálej expozície u nás trvá 45-60 minút
v závislosti od návštevníkmi zvolenej
možnosti a prebieha vždy s lektorským
výkladom, bez rozdielu veku návštevníkov. Maximálny počet návštevníkov
na jeden vstup je 25 osôb. Deti a mládež do 15 rokov môžu absolvovať prehliadku stálej expozície iba v sprievode dospelej osoby, buď rodičov alebo
pedagógov. Pre deti, žiakov a študentov pripravujeme bohatý edukatívny
program, o ktorom Vás budeme informovať v najbližšom vydaní LIMKY.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
je tu pre Vás, malých i veľkých, širokú
verejnosť, zdravotne znevýhodnených
nevynímajúc.
V roku 2019 sa nám podarila čiastočná debarierizácia priestorov múzea.
Vďaka pohyblivej schodiskovej stoličke
môžu naše krátkodobé výstavy, workshopy, tvorivé dielne a expozíciu venovanú histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku navštíviť aj

telesne hendikepovaní žiaci, študenti či
dospelé osoby.
Pre nepočujúcich návštevníkov máme
k dispozícii videosprievodcu v posunkovom jazyku, slabozrakí a nevidiaci
majú možnosť takmer 90% exponátov
spoznávať hmatom a tiež začítať sa do
textov - popisiek v Braillovom písme. Zvukový sprievodca výstavami je
u nás takmer samozrejmosťou. V prípade záujmu o prehliadku zo strany zdravotne znevýhodnených návštevníkov,
odporúčame objednávať maximálne
20-členné skupiny.
Prehliadky stálej expozície ponúkame výhradne s lektorským výkladom, a to v slovenskom, anglickom
a nemeckom jazyku. V múzeu je dovolené fotografovanie bez poplatku.
Múzeum ďalej ponúka výlučne prezenčné knižničné služby, t.j. v priestoroch študovne. Dobrou správou však je,
že k doterajším 300 zdigitalizovaným
titulom pribudne každý mesiac ďalších
15 historických knižných titulov odbornej, špeciálno-pedagogickej literatúry. Všetky budú postupne k dispozícii
prostredníctvom Digitálnej knižnice na
webovej stránke múzea www.msslevoca.sk/knihy2/
Od januára čiastočne upravujeme aj
cenník vstupného. Po novom si priplatia dospelé osoby, jednotlivci - deti do
6 rokov, žiaci a študenti. Vstupné v pôvodnej výške ostáva v prípade organizovaných predškolských a školských
skupín. Bezplatné vstupné a zľavy na
vstupnom si môžu uplatniť držitelia
Spiš card, ZŤP, ZŤP/S a preukazov Zväzu
múzeí Slovenska.
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Na záver mi dovoľte, milí Levočania,
poďakovať Vám ešte raz za prejavenú
priazeň, ktorou ste prispeli k nášmu
úspešnému, predchádzajúcemu roku
a najmä zvýšenej návštevnosti. Čísla,
štatistické údaje a slová poďakovania
v knihe návštev sú toho dôkazom.
V roku 2019 nám stúpol počet návštevníkov o rovných 1 700. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči so svojou
interaktívnou a zážitkovou expozíciou
zaujalo malých i veľkých návštevníkov.
Dôkazom čoho je aj nominácia múzea na získanie ocenenia NAJLEPŠÍ
V CESTOVNOM RUCHU PREŠOVSKÉHO KRAJA 2019, v kategórii NAJ kultúrno-náučné zariadenie. Zatiaľ sme
sa dostali medzi 6 najlepších. O tom,
akú priečku obsadíme môžete rozhodnúť aj Vy, ak nám v online hlasovaní
odovzdáte svoj hlas. Hlasovať môžete
denne do 13. januára 2020. Bližšie informácie nájdete na https://www.severovychod.sk/kampan/najlepsi-v-cestovnom-ruchu-presovskeho-kraja-2019
Ďakujeme a tešíme sa na spoločné
stretnutia s Vami pri všetkých múzejných podujatiach.
Štefánia Petreková,
vedúca múzea

ŠKOLSTVO
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Deň vedy 2019 - za katedrou stáli vedci!
Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom
vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Naša škola venuje jeden
deň v Týždni vedy netradičnému vzdelávaniu, workshopom, učeniu sa v teréne a aktuálnym spoločensko-vedným témam už tretí
rok.
V kombinácii s krátkym vyučovaním prebehol deň
o vede v dvoch blokoch. Namiesto našich učiteľov
boli lektormi odborníci z medicínskeho prostredia,
vysokoškolskí pedagógovia – historici, jazykovedci,
filozofi či biochemici. Bloky, ktoré prebehli v škole,
mali svoju teoretickú, prezentačnú časť, praktická
časť s úlohami a tvorivými aktivitami overila našu pozornosť pri úvodnom výklade.
Najmladší študenti už vedia, ako sa v priereze storočí
vyvíjal historický šerm a dômyselne využívali zbrane,
členovia skupiny historického šermu priniesli dobovú hudbu, kostýmy aj zbrane a v telocvični názorne
likvidovali nepriateľa. V írskom variante angličtiny
sme hľadali ukryté významy, v nemčine zas počúvali
Rammstein. Kto by povedal, že na vedecké účely vedia v laboratóriu extrahovať slinné žľazy komára? Pani
lektorka z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie nám okrem toho vysvetlila aj význam a podstatu
CRP vyšetrenia krvi. Na filozofickom workshope sme
pochopili význam správnej argumentácie a kritického myslenia a viacerí sme sa zhodli na tom, že zaujímavá prezentácia histórie a významu Európskej únie
nám vyplnila podstatné medzery vo vedomostiach.
Nové výsledky z výskumov liečby nádorových ochorení v Cerne máme aj vďaka vedeckým tímom zo Slovenska. Za spoluprácu a sprostredkovanie aktuálnych
poznatkov patrí zamestnancom Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika naše poďakovanie. Viacerým mojim spolužiakom vedecké bloky
uľahčili výber budúceho vysokoškolského štúdia.
Chceme sa poďakovať pracovníkom levočskej
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou. Obetavo sa
študentom biologického a chemického krúžku a všetkým nádejným medikom venovali najmä pani RNDr.
Dunčková a Mgr. Nemcová na oddelení hematológie,
transfuziológie a klinickej biochémie. Napokon patrí
naše poďakovanie aj Mestu Levoča za materiálnu pomoc a podporu.
Ester Lesia Juhásová,
predsedníčka žsr, septima A

spoznaj školu zvnútra!

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ
GSFA - vaša energetická trieda A+++

5.2.2020

gsfalev.sk od 9:00 hod

+AKTÍVNE VZDELÁVANIE
pre všetky typy vysokých škôl

+AKADEMICKÉ ZRUČNOSTI
s dôrazom na kritické myslenie

+AKTUÁLNE PROJEKTY
na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti
PREHLIADKA ŠKOLY

DISKUSIE S UČITEĽMI I ŽIAKMI

PREZENTÁCIA PROJEKTOV
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UKÁŽKY PRÁCE

KULTÚRA

Knižnica Jána Henkela v Levoči
web: kniznicalevoca.sk Instagram: kniznicalevoca FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895
Sviatky pokoja a mieru
3. január, piatok o 17.00 hod.
Vážení čitatelia, pred rokom sme sa z mestskej
knižnice stali knižnicou regionálnou s názvom
Knižnica Jána Henkela v Levoči a keďže sídlime
v budove kina pozývame vás osláviť prvý rok nášho pôsobenia filmovým predstavením tematicky
blízkym Vianociam - Sviatky pokoja a mieru. Po
predstavení vás pozývame na malé občerstvenie
do knižnice.
Sviatky pokoja a mieru, komédia/dráma, Dánsko, 2018, 101 min. Vstupné 5 €
Let’s talk!
9. január, štvrtok o 17.30 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking skills”, oprášiť
znalosti angličtiny, či sa jednoducho porozprávať
o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne stretnutia Let’s talk!
k nám do knižice. Na januárovom stretnutí sa budeme rozprávať o tom, aký bol pre vás rok 2019,
a o tom, čo by ste chceli zažiť v novom roku. Tieto
stretnutia nie sú kurzom AJ. Nižšia úroveň znalosti angličtiny nie je prekážkou.
Olovrant v knižnici pre rodičov
16. január, štvrtok o 15.00 hod.
Mamičkám, oteckom, ale aj starým rodičom
a všetkým, ktorí deťom a s deťmi radi čítajú,
predstavíme tie najlepšie a najkrajšie detské

knihy. Poradíme vám s výberom knihy pre vaše
dieťa na mieru a dáme aj niekoľko tipov, ako deti
k čítaniu motivovať, a ako si spoločné čítanie čo
najviac užiť. O knihách sa budeme rozprávať pri
chutnom občerstvení.

zývame na stretnutie knižného klubu pri knihe
Silvestra Lavríka Posledná barónka, životný príbeh Margity Czóbelovej netere Ladislava Mednyánszkeho, za účasti autora. Prečítanie knihy
nepodmieňuje účasť.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо всём
20. január, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka a príďte sa
k nám do knižnice porozprávať o všeličom možnom v ruštine. Na našom januárovom stretnutí sa
budeme rozprávať o našich najmilších spomienkach - na detstvo a rôzne veselé príhody zo života a opäť si budeme čítať úryvky z kníh v ruskom
jazyku. Tieto stretnutia nie sú kurzom RJ.

Stretnutie so spisovateľkou Janou Bodnárovou
31. január, piatok o 17.00 hod.
S vydavateľstvom Modrý Peter vás srdečne pozývame na prezentáciu básnickej zbierky Jany Bodnárovej Terče. V rámci stretnutia budeme hovoriť
s autorkou o jej tvorbe, ale aj o jej obľúbených
autoroch a knihách.

Klub šikovných rúk
22. január, streda od 14.00 hod.
Ak radi tvoríte a chceli by ste tvoriť v príjemnej
atmosfére a spoločnosti, zapojte sa do Klubu
šikovných rúk, vezmite svoj kreatívny materiál
a príďte tvoriť spolu s nami a ďalšími šikovnými
ľuďmi k nám do knižnice. Popri pletení, háčkovaní či vyšívaní sa budeme rozprávať nielen
o knihách, čítať si poviedky a vymieňať si rady
a nápady. Začiatočníkov radi zaučíme.
Knižný klub KJH
24. január, piatok o 17.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry srdečne po-

Utorkové popoludnia so spoločenskými hrami
každý utorok od 14.00 hod.
Aj počas školského roka sa budeme pravidelne
stretávať pri spoločenských hrách. Vezmite do
knižnice kamarátov, spolužiakov alebo celú rodinku a zabavte sa pri hrách ako Dixit, Dobble,
Ubongo, Scrabble, Timeline, Rozprávkari a veľa
ďalších.
Knižnica si vyhradzuje právo na zmeny v organizovaných podujatiach.

NOVÉ KNIHY NA MESIAC JANUÁR
Beletria
Boyne, John: Neviditeľné besy srdca
Danišová, Janka: Profesionálna vnučka
Escobar, Mario: Osvienčimská uspávanka
Manfredi, Valerio Massimo: Odyseus. Prísaha
Millerová, Madelaine: Spev o Achillovi
Murakami, Haruki: Tancuj, tancuj, tancuj
Norton, Preston: Neandertálec otvára dvere do neznáma
Reid, Taylor Jenkins: Sedem manželov Evelyn Hugovej
Robotham, Mandy: Príbeh pôrodníčky
Rúfus, Milan: Prameň
Sandrel, Julien: Izba zázrakov
Smith, Ali: Jeseň
Sokol, Ondrej: Ako som vozil Nórov 2
Yanagihara, Hanya: Malý život
Zweig, Stefan: Netrpezlivosť srdca
Detektívky a trilery
Abbottová, Rachel: Kde sa začína nenávisť
Brown, Sandra: Zrada
Bryndza, Robert: Do posledného dychu
Bryndza, Robert: Chladnokrvne
Carter, Chris: Kat
Cook, Robin: Pandémia
Dán, Dominik: Nevieš dňa, nevieš hodiny
Fitzek, Sebastian: Darček
Gajdošík, Peter: Prachový mužíček
Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans: Vyššia spravodlivosť
Horst, Jorn Lier: Keď sa more upokojí
King, Stephen: Cyntoryn zvieratiek
Neuer, Václav: Prekliate dedičstvo
Nolan, Dominic: Minulý život
Silva, Daniel: Nové dievča
Summers, Courtney: Sadie
Romány pre ženy
Adamcová, Ivana: Vyvolený a Eva

Cohen, Julie: Spolu
Fartelová, Marta: Spomienky na budúcnosť
Gillerová, Katarína: Iba trochu lásky
Good, Beth: Zima bez teba
Kleypasová, Lisa: Skrotený búrlivák
Macháčková, Monika: Zhasnite!
Martin-Lugand, Agnes: Nad slnko jasnejšie
Maskame, Estelle: Vieš, že ťa potrebujem?
McManusová, Karen M.: Nechaj si to pre seba
Olrinková, Lucia: Plakať je dovolené
Sci-fi a fantasy
Reeve, Philip: Pekelné vynálezy
Stålenhag, Simon: Pasáž
Stålenhag, Simon: Slučka
Náučná literatúra
Aguiló, Alfonso: Výchova charakteru
Alexanderová, Jessica Joelle; Dissingová Sandahlová,
Iben: Proč jsou dánske děti šťastné
Bukovský, Igor a kol.: Zachráňte svoje črevo – Protiprdkavá kuchárska kniha
Dovcová, Jaroslava: Pletenie a háčkovanie
Golian, Ján; Molda, Rastislav: Cestopisné denníky
Chovanculiak, Róbert: Pokrok bez povolenia
Janderková, Dita: Rozvoj učitele a péče o sebe
Johnsonová, Bea: Domácnosť bez odpadu
Kadlec, Dušan: Zo dna ku hviezdam
Karpiš, Juraj: Zlé peniaze – sprievodca krízou
Keller, Gary; Papasan, Jay: Jediná vec
Kendíková, Jitka: ADHD krok za krokem
Kiyosaki, Robert T.: Cashflow kvadrant
Krengel, Martin: Tajemství efektivního učení
Mančíková, Lenka: Kvások
Peerlessová, Veronica: Ako si nezabiť izbové rastliny
Rovelli, Carlo: 7 krátkych přednášek z fyziky
Vance, Ashlee: Elon Musk
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Náučná literatúra pre deti a mládež
Fenyková, Šárka: Všetko lieta, čo perie má aj nemá
Kolektív autorov: Minecraft – Hráčska kolekcia
Oseid, Kelsey: Veľryby – Ilustrovaný sprievodca
Saan, Anita van: Malý prírodovedec – V zime
Sekaninová, Štěpánka: Príbehy veľkých a malých miest
Sekaninová, Štěpánka: Slávne zvieratá a zvieratá slávnych
Pre deti a mládež
Boďová, Zuzana: Bojazlivé strašidielko
Burnett, Frances Hodgson: Tajná záhrada
Carle, Erik: Medveď ukáž, na čo kukáš
Claire, Céline; Costa, Violaine: Môj ocko je sardinka
Drews, C. G.: Tisíc dokonalých tónov
Ferry, Beth; Lichtenheld, Tom: Palička a Kamienok
Foster, Alan Dean: Star Wars – Sila sa prebúdza
Futová, Gabriela: Čo učky nevidia
Hronský, Jozef Cíger: Slnovratka
Chadda, Sarwat: Spirit Animals: Súmrak strážcov 8 –
Dračie oko
Jobus, Branislav: Zázračné rozprávky
Kompaníková, Monika; Musilová, Kamila a kol.: Kvapky
na kameni
Ledecká, Zoya: O kazovi, ktorý si hľadal domček
Lunde, Maja: Snehová sestra
Miler, Zdeněk: Krtko a zimné radovánky
Petty, Dev: Nechcem byť žabou
Stark, Ulf: Vieš pískať, Johanna?
Štelbaská, Zuzana: Experiment so Sofiou
Webbová, Holly: Magické zvieratá – Psie čary
Woltz, Anna: Môj výnimočný týždeň s Tess

..a veľa ďalších! Kompletný zoznam
noviniek nájdete na našej web stránke:
kniznicalevoca.sk

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
1. január – 2020 (streda) – OKTÁVA
NARODENIA PÁNA.
– SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK.
Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.
3. januára – PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Kto si vykonal vianočnú sv. spoveď, platí mu aj za prvopiatočnú. Pre tých, čo
potrebujú sv. spoveď, môžu si ju vykonať počas ranných i večerných sv. omší
a okrem toho v piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého
piatku navštivíme v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
4. januára – FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba so
začiatkom o 9.30 hodine.

a poďakovania

„Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie.“
(Jn 11, 25)

Angela Lesňáková
Dňa 15.11.2019 nás vo veku 91 rokov navždy opustila moja drahá mamka, naša babka, prababka,
svokra, sestra, švagriná, teta a príbuzná Angela Lesňáková. Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke ako i za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Naša osobitná, nadovšetko úprimná vďačnosť patrí Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi,
PhD. a vdp. Matúšovi Knižackému za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
Dcéra Mária, zať Ján, vnučky Andrea a Patrícia s rodinami.

5. januára – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA.
Večerná sv. omša zo slávnosti ZJAVENIA PÁNA.
V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omše
o 19.00 h. posvätenie Trojkráľovej vody.
6. januára (pondelok) – SLÁVNOSŤ
ZJAVENIA PÁNA.
Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou zasvätiť tento deň a zúčastniť sa celej sv. omše.
Všetky sv. omše ako každú nedeľu.

„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky ostávajú.“

Peter Chamila
Anna Chamilová
V decembri uplynulo 7 rokov od smrti nášho brata, v januári 6 rokov od smrti našej mamičky.
S láskou a úctou spomínajú sestry a dcéry s rodinami.

„Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nie je nič také,
aké bolo predtým. Dotĺklo srdce, klesli ruky, zhasli oči, stíchol hlas.
Vďaka ti mamička za všetkých nás. “

12. januára – TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA.
Týmto sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré
potrvá do začiatku Veľkého pôstu.
13. januára (pondelok) – CELODENNÁ
POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ.
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola po rannej sv.
omši a odložená s krátkou pobožnosťou
a požehnaním o 17.30 hodine, pred večernou sv. omšou.

Mária Kašperová
Dňa 4.1.2020 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej mamky, babky, prababky Márie Kašperovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária, Marta a Iveta s rodinami.

18. januára (sobota) – ZAČÍNA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV.
25. januára (sobota) – OBRÁTENIE SV.
PAVLA APOŠTOLA.
26. januára – TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
36 rokov od povýšenia pútnického
kostola Navštívenia Panny Márie na
Baziliku menšiu sv. Jánom Pavlom II.
26. januára 1984.
Spomienková sv. omša na túto milú
udalosť bude v nedeľu 26. januára
2020 o 14.30 hodine v bazilike na Mariánskej hore.

„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal,
len láska, úcta a spomienky ostávajú.“

MVDr. Ivan Piršč
Dňa 23. januára 2020 si pripomíname 1. výročie odchodu môjho manžela, otca, dedka a brata
MVDr. Ivana Piršča.
S láskou a úctou spomínajú manželka Oľga, dcéra Jana, syn Ivan s rodinami.

Mária Lukašíková
Dňa 24. januára uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša mama,
sestra, babka Mária Lukašíková.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

24

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
,,Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Bohoslužobný program na mesiac január 2020.

Štefan Pavlák
Dňa 14.1.2020 uplynie 30 rokov od úmrtia môjho manžela, drahého otca a dedka. Tí, ktorí ste ho
poznali , venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Helena,
dcéra Janka s rodinou a vnúčatá s rodinami.

„Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami,
V našich srdciach žijete krásnymi spomienkami..“

Mária Čipčovská
Ján Čipčovský
Dňa 8.1.2020 uplynie 20 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamička Mária Čipčovská
a 4.7.2020 taktiež uplynie 20 rokov od úmrtia nášho milovaného otca Jána Čipčovského.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Mária, Jana, Ľubica a Alena s rodinami.

P O Ď A KO VA N I E
Obyvatelia miestnej časti Levočská Dolina (Dolná časť) touto cestou vyjadrujú poďakovanie vedeniu mesta, realizátorom akcie za rekonštrukciu cestnej komunikácie. Ceníme si prístup primátora mesta, že predvolebné sľuby aj naplnil. Tešíme sa, že konečne jazdíme a chodíme po
kvalitnej ceste, čo prispieva k nášmu životnému komfortu.

Sväté liturgie v týždni:
Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok – 16:30
Utorok, Sobota – 07:30
Sväté liturgie v nedeľu – 09:30 v slovenskom jazyku
Prikázané sviatky v mesiaci január:
1.1. streda
Obrezanie podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
svätá liturgia v tento deň je o 09:30 hod.
6.1. pondelok
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
liturgický program v tento deň začína
o 09:30 hod. svätením Jordánskej vody
a pokračuje Božskou liturgiou sv. Bazila
Veľkého. Po jej skončení je myrovanie.
Sviatky v mesiaci január:
30.1. – štvrtok
Traja svätí svätitelia, Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení budú oznámené pri nedeľných oznamoch.
Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6,
054 01 Levoča, tel.: 053 – 451 34 36

V mene obyvateľov a chatárov Jaroslava Petrovičová
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Aj zamestnanci MsÚ pomáhajú...
Výťažok z vianočného posedenia zamestnancov MsÚ, súčasťou ktorého
bola aj tombola pomáha:
Dane Pollákovej, matke 7 detí - Stanislav (13 r.), Jenifer (12 r.), Danka (11 r.),
Viktória (9 r.), Simon (7 r.), Jožko (6 r.), Vaneska (5 r.), ktorá našla dosť síl odísť
od muža, ktorý psychicky aj fyzicky týral ju aj deti. Za pomoci pracovníčky Komunitného centra mesta Levoča bola umiestnená v azylovom dome
v Spišskej Novej Vsi, v sekcii týraných matiek s deťmi, kde bola dva a pol
roka. Podľa pravidiel musí už z azylového domu odísť a teda toho času si
hľadá nové bývanie. Príspevok jej pomôže ľahšie začať nový život.
Lianke Findurovej, 2,5 ročnému usmiatemu dievčatku, ktoré sa narodilo s obojstrannou tibiálnou hemiméliou. Finančný príspevok použije
na operáciu nožičiek, ktorá je plánovaná v Poľsku, ako aj na následnú
rehabilitáciu.
Tiborovi Luptákovi sme pomohli pokryť náklady na jeho stužkovú slávnosť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
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Biblické slovo na mesiac január:
Neodstúpime od Teba, dopraj nám života
a Tvoje meno vzývať budeme. Obnov nás,
Hospodine, Bože mocnosti, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. ŽALM 80,1920
Služby Božie:
v modlitebni - ulica Vysoká č.1, so začiatkom o 8.30 hod. ak nie je uvedené inak.
Večerné služby Božie a biblická hodina,
ktorá je v utorok začínajú o 17.00 hodine.
1.1. - Nový rok – Obrezanie Krista Pána
5.1. - Nedeľa po Novom roku
6.1. - Zjavenie Krista Pána o 17.00 hod.
12.1. - 1. nedeľa po Zjavení
19.1. - 2. nedeľa po Zjavení
26.1. - 3. nedeľa po Zjavení
Hojnosť Božieho požehnania v novom roku a všetko najlepšie v ňom
praje všetkým občanom evanjelický
cirkevný zbor v Levoči.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
PRAVOSLÁVNA CIRKEV
V LEVOČI
Utorok: 16:00
Streda: 08:00
Štvrtok: 16:00
Piatok: 08:00
Sobota: 08:00
Nedeľa: 08:30
10:00
14:00
1. 1.

moleben
sv. liturgia
moleben
sv. liturgia
sv. liturgia
utreňa,
sv. liturgia
večerňa

Obrezanie Hospodina
10:00
sv. liturgia

5. 1.

Predvečer Bohozjavenia
16:00
Veľké povečerie

6. 1.

Bohozjavenie, Svätenie vody
9:00
sv. liturgia

7. 1.

Zbor Sv. Jána Krstiteľa
8:00
sv. liturgia

30. 1. Zbor troch svätiteľov
8:00
sv. liturgia

Lucia Črepová († 2019)
Hovorí sa, že nešťastie nechodí
po horách, ale po ľuďoch. Svoje
o tom vie rodina Črepová, ktorá
náhle prišla o mladú mamičku.
Lucia náhle ochorela na zápal
mozgových blán, upadla do kómy
a vo veku nedožitých 38 rokov
zomrela. Ostali po nej dve malé
deti a manžel, ktorí sa na nás
s nádejou obrátili. Pomôžme spoločne zmierniť stratu Samkovi,
Miške a ich ockovi Jurajovi.
Pomáhať môžete rôzne. Okrem
vecnej a ľudskej pomoci, môžete pomôcť ﬁnančným príspevkom. V hotovosti môžete prispieť
do kasičky v Klientskom centre
MsÚ, alebo môžete zaslať ľubovoľnú ﬁnančnú čiastku na IBAN:
SK2009000000000334094027.
Zbierka v Klientskom centre
MsÚ v Levoči potrvá do 31.1.2020.
Zbierka prostredníctvom čísla účtu je časovo neobmedzená.
Výťažok odovzdá primátor mesta
Jurajovi Črepovi dňa 3.2.2019.
Ďakujeme!

Slovíčko od minoritov
Aby sme božsky žili to ľudské

Drahí Levočania,
nový rok je príležitosťou obzrieť sa za
tým starým a pouvažovať nad tým, čo
nás čaká. V minulom roku sa v našej
komunite udiala zásadná zmena – boli
vymenení všetci bratia. Nebolo jednoduché naskočiť do rozbehnutého
vlaku – občas je potrebné zavolať bratom a spýtať sa, ako riešiť to, či tamto.
Navyše som mal istú obavu, či sa na
mne nesplní príslovečné: doma nie je
nikto prorokom. Našťastie vďaka Vašej
žičlivosti a Vašej, pre mňa neraz až dojemnej, angažovanosti, sa mi zdá, že sa
nám podarilo naskočiť celkom dobre.
Radosť mi robia najmä 16-tky – sväté
omše s osobitným zameraním na deti
– v podstate okamžite sa našli chalani
ochotní pripravovať plátno a ostatné
veci na premietanie textov piesní, pomaličky pribúdajú hudobníci aj deti,
ktoré „hrajú“ biblické udalosti, pritrafil
sa už aj nový miništrant.
Čo nás čaká v novom roku? Ako zvyčajne, rok začíname slávnosťou Bohorodičky. Panna Mária porodila pravého
Boha a pravého človeka – Ježiša Krista,
v ktorom je dokonale spojená ľudská
a božská prirodzenosť. Mária a jej Syn
nám ukazujú ako božsky žiť to ľudské
a zároveň nám v tom pomáhajú. Je
dobré poznávať ich zo Svätého písma.
Verím, že dobrou pomocou nám v tom
môže byť tzv. biblický ruženec, ktorý
sme sa modlili v novéne pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny
Márie – v jednotlivých Zdravasoch po
mene Ježiš nasleduje biblický citát,
ktorý približuje jednotlivé ružencové
tajomstvá.
Môžeme to chápať ako náš skromný
príspevok k Roku Božieho slova, ktorý sa začal adventom (1. decembra).
V roku 2020 si totiž pripomíname 1600
rokov od smrti svätého Hieronyma,
ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči
ľudu – do latinčiny. Dôležitosť Biblie
vyzdvihol aj pápež František, keď 30.
septembra 2019 vyhlásil 3. nedeľu cezročného obdobia za Nedeľu Božieho
slova. V tomto roku pripadá na 26. januára, teda deň po sviatku Obrátenia
svätého Pavla, ktorý je vyvrcholením
Týždňa modlitieb za jednotu kresťa-
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nov. Svätý Otec zámerne zvolil tento
termín, aby zdôraznil, že Sväté písmo
pomáha tým, čo ho počúvajú, nájsť
cestu skutočnej jednoty. K týmto iniciatívam sa chceme pripojiť aj my modlitbou ruženca v Týždni modlitieb za
jednotu kresťanov a Biblickou hodinou
v Nedeľu Božieho slova.
V tomto roku nás čaká množstvo všakovakých udalostí: parlamentné voľby,
olympijské hry, otvorenie 46 (?) km
nových diaľnic a pod. Niekoho možno
čaká dôležitá operácia, možno svadba,
či promócia. Vo víre udalostí pamätajme na Sväté písmo – možno aj tak, ako
mi to dnes ukázala istá pani (do nemocnice si vzala kôpku biblických komentárov z Katolíckych novín) – a nechajme sa inšpirovať Duchom Svätým,
aby sme božsky žili to ľudské.
V januári Vám okrem pravidelného
programu ponúkame:
1. jan. – slávnosť Panny Márie Bohorodičky – sväté omše ako v nedeľu,
o 15.00 pobožnosť k Duchu Svätému
na začiatku Nového roka.
4. jan. – o 15.00 Vianočný koncert študentov hudby v Kostole Ducha Svätého.
6. jan. – slávnosť Zjavenia Pána – sväté
omše ako v nedeľu, počas nich bude
požehnanie vody, kriedy a kadidla.
10. jan. – o 19.00 spoločenstvo Pavol
pozýva na stretnutie do gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Hosťami budú: o. Ján Buc a Miloš Paštrnák. Hovoriť budú na tému:
„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21) - ekumenizmus v praxi.
16. jan. – Diecézna škola viery. O 15:50
svätá omša, po nej prednáška a diskusia o ochrane života a zdravia.
18. – 25. jan. – Týždeň modlitieb za
jednou kresťanov. Na tento úmysel sa
budeme modliť posvätný ruženec pred
svätými omšami.
25. jan. – sviatok Obrátenia svätého
Pavla – o 7.00 pobožnosť za jednotu
kresťanov; po sv. omši stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej ako aj iných ctiteľov
Panny Márie.
26. jan. – Nedeľa Božieho slova –
o 15.00 pozývame na Biblickú hodinu.
Brat Martin Mária Kollár, OFMConv.

KULTÚRA

22.02.
2020
16:00 hod.
KINO ÚSMEV
LEVOČA
7€
Predpredaj
pokladňa MsKS,

Námestie Majstra Pavla 54,
t.č. 053 451 2522

2020

a v sieti
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ŠPORT

ŠPORT
BASKETBAL KADETI :

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

11.1.2020

TABATA

10,00 hod.
Levoča – Humenné
12,00 hod.
Levoča – Humenné
NOVOROČNÝ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ :
4.1.2020 – 7,00 hod.
PRÁZDNINOVÉ VEREJNÉ KORČUĽOVANIE :
02.01.2020 – ŠTVRTOK
11,30 – 13,00 hod.
03.01.2020 – PIATOK
11,30 – 13,00 hod.
04.01.2020 – SOBOTA
13,30 – 15,00 hod.
05.01.2020 – NEDEĽA
13,00 – 14,30 hod.
06.01.2020 – PONDELOK
11,30 – 13,00 hod.
VSTUPNÉ : 2 €
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE :
STREDA :
SOBOTA :
NEDEĽA :

16,30 – 18,00 hod.
13,30 – 15,00 hod.
13,00 – 14,30 hod.

VSTUPNÉ : 2 €
Možnosť zakúpenia permanentky
na VEKO 40 € – 25 vstupov

Občianske združenie Tabata je športový klub
v meste Levoča, ktorého športová činnosť je
zameraná na detskú atletiku pre deti
vo veku od 7 do 15 rokov.
Športový klub je od roku 2018 oficiálne
zaregistrovaný ako atletický klub v Slovenskom atletickom zväze a samotnej
práci s deťmi sa v klube venujeme od
septembra roku 2017.
Klub je zapojený do úspešného projektu Slovenského atletického zväzu
s názvom “Detská atletika” a deti sa
pravidelne v priebehu roka zúčastňujú predovšetkým tých atletických
pretekov, ktoré spadajú pod tento projekt. Jednotlivé preteky sa organizujú
v rámci Prešovského a Košického kraja,
prevažne v mestách ako Prešov, Košice,
Michalovce a Poprad.
Naším najcennejším úspechom v roku
2019 bolo 9 medailových umiestnení
na Majstrovstvách Východoslovenskej
atletickej oblasti v kategórii najmladších a mladších žiakov a žiačok, ktoré
sa konali v Michalovciach. Najúspešnejším pretekárom sa stal Miško Lukáš,
ktorý získal 3 medaily. Zlato v štafete
na 4 x 60 m, striebro v behu na 60 m
a bronz v skoku do diaľky. Zlatú medailu získala aj Miška Pavlová v behu
na 1000 m, striebornú medailu Janko
Šichta v behu na 1000 m a Matej Nováček v rýchlej chôdzi. A bronzové medaily získali Matej Beniač a Miška Pavlová v skoku do výšky a Lea Lagaňová
v rýchlej chôdzi.
Za povšimnutie stojí aj 3. miesto na
krajskom kole súťaže “Detská P-T-S”,
ktorá sa konala v Prešove. Naše 6-členné družstvo chlapcov a dievčat získalo
v konkurencii 13-tich zúčastnených
tímov z Prešovského kraja bronzové
medaily.
Na krajskom kole štafetovej súťaže
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štvorčlenných družstiev “Detská štafetová liga” v Prešove sme obsadili celkové 2. miesto z 12-tich tímov Prešovského kraja.
Medzi ďalšie úspechy v roku 2019 patria aj:
• 1. miesto v súťaži “O Pohár Slávie TU”
vo viacbojoch v Košiciach - Viliam Lesňák (kategória: miniprípravka)
• 1. miesto v súťaži “O Pohár Slávie TU”
vo viacbojoch v Košiciach - Matej Beniač (kategória: prípravka)
• 1. miesto v bežeckej súťaži “Beh štyroch mostov” v Prešove - Sára Pápištová (kategória: najmladšie žiačky)
• 2. miesto v bežeckej súťaži “Beh štyroch mostov” v Prešove - Matej Beniač
(kategória: najmladší žiaci)
• 2. miesto v súťaži “O Pohár Slávie TU”
vo viacbojoch v Košiciach - Ján Šichta
(kategória: prípravka)
• 3. miesto v súťaži “O Pohár Slávie
TU” vo viacbojoch v Košiciach - Daša
Gburová (kategória: mladšie žiačky)
• 2. miesto v bežeckej súťaži “Steeple
Kros” v Poprade - Roman Lesňák (kategória: najmladší žiaci)
• 5. miesto v krajskom kole súťaže družstiev “Spajkyho krajský pohár” v Prešove
Tréningy s deťmi sú zamerané predovšetkým na všeobecnú pohybovú prípravu so zameraním na atletiku a prebiehajú pod vedením trénera Romana
Gaduša na Základnej škole, Gašpara
Haina v Levoči a to 2-krát týždenne,
každý utorok a štvrtok od 16.00 do
17.30 hod.
Jednotlivých tréningov sa pravidelne
zúčastňuje v priemere 25 až 30 detí.

VOĽNÝ ČAS, ŠPORT

TJ Štart Levoča
TJ Štart Levoča je telovýchovná jednota nevidiacich a slabozrakých
športovcov. Jej poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby
zrakovo hendikepovaných občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať
podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú
zdatnosť a športovú výkonnosť.
Na športovom nebi žiari niekoľko desiatok rokov. Za tú dobu si získala nielen obdiv, ale aj určitú prestíž vďaka
športovým výsledkom jej členov. Nespočet majstrov Slovenska, ale aj Československa a Európy ju radí medzi tie
najúspešnejšie.
TJ Štart Levoča má niekoľko oddielov:

atletika (diaľkoví bežci, hod guľou), šachový oddiel, kolky, turistický oddiel,
AST (aplikovaný stolný tenis) a radi by
sme založili oddiel lukostreľby.
Tréningový proces majú zabezpečené
všetky oddiely, škoda len, že kolkári
musia dochádzať takmer 30 rokov do
Spišskej Novej Vsi. Najväčší úspech

v roku 2019 mali práve kolkári, ktorí tretíkrát po sebe obhájili titul Majstra Slovenska družstiev a získali tak putovný
pohár. Zároveň obhájili víťazstvo v česko-slovenskom pohári družstiev. A ich
člen získal na ME v Chorvátsku bronzovú medailu v tandeme. Predsedom TJ
Štart Levoča je Václav Trnka.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „Olymp“
FRANCISCIHO 635/10, 054 01 LEVOČA, KONTAKT: 053/451 0045, 053/4699088, 0910 867 401
WWW.CVCOLYMP.SK, CVCOLYMP@CENTRUM.SK
PONUKA AKCIÍ NA JANUÁR 2020
ZIMNÉ PRÁZDNINY S CVČ
2.1.2020 (štvrtok) 9:00 – 15:00, budova CVČ
10:00 FIFA turnaj
11:00 Šachový turnaj
12:00 Stolno-tenisový turnaj
13:00 Stolno-hokejový turnaj
15:00 PLAYMOBIL VO FILME. Rozprávkové popoludnie v kine Úsmev. Tešiť sa môžete aj na popcorn. Poplatok
2€ + 0,50€ popcorn.
3.1.2020 (piatok)
9:00 Hrebienok a ľadový dom. Turistická vychádzka na Hrebienok, spojená
s prehliadkou ľadového umenia. Cena
9 €. V cene je zahrnuté cestovné. V prípade záujmu Vás poprosíme o včasné
nahlásenie.
9:30 ALEX PARK – Pozývame ťa do
zábavného centra zažiť super dopoludnie plné hier. Cena: 10€ vstupné +
cestovné
17:15 Korčuľovanie – Neseď doma
a príď sa pokorčuľovať alebo si zahrať
hokej. Čakáme ťa na zimnom štadióne.
Cena:1€

7.1.2020 (utorok)
9:30 AQUA CITY Poprad. Poď s nami
zažiť vodné dobrodružstvo. Odchod
autobusom od CVČ o 9:30 hod., poplatok je 9€ dieťa a 11 € dospelá osoba.
15.1.2020 (streda) – Okresné kolo
v Anglickom jazyku ZŠ a OGY kat.
1A,1B
Miesto: ZŠ, G. Haina, Levoča, začiatok
o 8:00 hod.
Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je
predmetová súťaž žiakov základných,
stredných škôl a príslušných ročníkov
šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej
záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách.
OAJ je postupová súťaž, usporadúva sa
každoročne v spolupráci s Celoštátnou
odbornou komisiou OAJ.
29.1.2020 (streda) –
Okresné kolo v Matematickej olympiáde ZŠ
a OGY kat. Z5,Z9
Miesto: ZŠ, G. Haina, Le29

voča začiatok o 8:00 hod.
Matematická olympiáda (MO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a žiakom stredných škôl.
Organizuje sa v 5 kolách: domácom,
školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom.
POLROČNÉ PRÁZDNINY
3.2.2020 (pondelok)
9:00 hod. TATRANSKÁ LOMNICA+GALÉRIA DOBRÁ HRAČKA
Turistická vychádzka v Tatranskej Lomnici spojená s návštevou tematického
ihriska – Galéria dobrá hračka. Poplatok: 13€
10:00 hod. FUTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR CVČ v športovej hale
Viac informácii na samostatných plagátoch a FB.
VÍKENDOVÉ LYŽOVAČKY
Počas priaznivých podmienok pripravujeme pre Vás každý víkend, skvelú
rodinnú lyžovačku na Levočskej Doline
za zvýhodnené ceny. Viac informácií
v CVČ, FB a na samostatných plagátoch.

POĎAKOVANIE, VÝZVA, RELAX
Únia žien Slovenska
okresná organizácia
v Levoči

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Levoča ďakuje svojim priaznivcom a širokej verejnosti za dobročinnosť a oznamuje, že výťažok z benefície
AUTVENT 2019 v prospech detí a dospelých s autizmom činí 900€. Tento finančný
dar bude použitý na špeciálne terapie pre deti a mládež s autizmom v roku 2020.
Ďakujeme za pomoc pedagógom zo SŠ Jána Vojtaššáka internátnej, mestu Levoča, MsKS v Levoči, Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, hudobnému súboru
pre starú hudbu SOLAMENTE NATURALI pod vedením umeleckého vedúceho Miloša Valenta a duchovnému otcovi Igorovi Jendruchovi. Zvlášť ďakujeme všetkým
našim dlhoročným veľkodušným dobrovoľníkom a podporovateľom.
Za všetkých členov SPOSA – L
J. Dolanská

Obraciame sa na ženy
okresu Levoča, aby sa zapojili do verejnej celonárodnej zbierky na pomoc
rodinám v Prešove na číslo
účtu:

SK90 7500 0000 0040 0859 1229
VS: 6122019

G. Vinárová
Predsedníčka OO UZŠ v Levoči

Nájdi 5 rozdielov a vyfarbi si
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Prajem všetkým krásny,

šťastný, úspešný, bohatý, láskyplný, veselý,
prajný, vysnívaný, spokojný nový rok 2020,
nech sa nám všetkým vydarí.

TIP NA ÚSPEŠNÝ PREDAJ BYTU
ČO ROBIŤ, AK JE VIACERO ZÁUJEMCOV O KÚPU BYTU?
Predovšetkým vo vyhľadávaných lokalitách, kde je nižšia ponuka než dopyt sa stáva, že o kúpu bytu prejaví záujem viacero kupujúcich. Komu z nich predať byt, kedy,
ako a za koľko tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách bez pocitu viny či krivdy,
zvlášť ak ide o kupujúcich, ktorí sa poznajú navzájom a dokonca aj s predávajúcim
ako to zvykne byť v menším mestách?
Výborným prostriedkom na predaj v takomto prípade je aukcia nehnuteľnosti,
ktorá sa vykonáva písomnou formou. Má svoje pravidlá, pokyny, podmienky, termíny
a kritériá na výber toho najlepšieho (najvhodnejšieho) kupujúceho, ktorý je ochotný
akceptovať všetky podmienky prevodu nehnuteľnosti a ešte k tomu navýšiť svoju
cenovú ponuku a zaplatiť kúpnu cenu o pár tisíc viac, než je ponúkaná predajná cena.
Ak máte záujem využiť tento spôsob predaja svojej nehnuteľnosti, rada Vám s tým
pomôžem.

Referencie od klientov - predávajúcich:
“Pani Kohiarovej som veľmi vďačná za celkový prístup, jej nasadenie a hlavne
ľudskosť. Dom, ktorý nám predávala sme sa nakoniec rozhodli nepredať. Jej profesionálne služby však budem rada odporúčať iným.”
Katarína Mayer Brestovičová, Levoča
“So spoluprácou s pani Kohiarovou pri predaji bytu sme boli veľmi spokojní, super
prístup, rýchly predaj bytu. Určite vás budeme odporúčať ďalej.”
Monika Tomečková, Levoča
“Pani Kohiarová je úžasný človek a profík vo svojom odbore. Mali sme tú česť
spolupracovať s ňou dvakrát, pri kúpe bytu a po niekoľkých rokoch aj pri jeho predaji. V obidvoch prípadoch celý proces prebehol bez akýchkoľvek komplikácií. Pani
maklérka nám so všetkým pomohla, poradila a vybavila čo bolo treba. Ďakujeme
za skvelo odvedenú prácu, bolo radosť s Vami spolupracovať. Ak hľadáte makléra,
určite sa obráťte na pani Kohiarovú. Odporúčame všetkými desiatimi.”
Jana Iľková a Michal Iľko, Levoča

HĽADÁM

HĽADÁM

HĽADÁM

pre klientov 2izb.
a 3izb. byt s balkónom
na sídl. Západ v Levoči.
Platba úverom z banky.

pre klientov menší
zrekonštruovaný rodin
ný dom vo vidieckom
štýle v širšom centre
Levoče. Platba ihneď.
Cena 100.000, až
140.000, Eur.

pre klientov zachovalú
garáž na predaj na
Sídlisku pri
prameni v Levoči.
Platba ihneď.

Bc. Beáta Kohiarová, RSc.

Vaša osobná realitná maklérka
www.beatakohiarova.sk
Tel. č.: 0918 125 835
Nájdete ma na adrese: Vetrová 123/2, 054 01 Levoča

