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Vedenie Mesta Levoča je v nepretrži-
tom kontakte so štátnymi a verejnými 
inštitúciami, najmä Úradom verejné-
ho zdravotníctva SR, ktorý je súčasťou 
krízového štábu zriadeného Vládou SR 
v súvislosti s ochorením COVID-19 na 
včasné a transparentné informovanie 
obyvateľov o aktuálnej situácii v  mes-
te. Vzhľadom na to, že od dňa 16.3.2020 
platia na celom území SR sprísnené 
opatrenia, vedenie mesta prijalo v nad-
väznosti na zabránenie šírenie ochore-
nia ďalšie 

o p a t r e n i a
• ochranu seniorov pred nákazou 

novým koronavírusom, ako najzra-
niteľnejšej skupiny obyvateľstva 
z pohľadu komplikácií pri ochorení 
COVID-19

• zabezpečenie fungovania kľú-
čových služieb a infraštruktúry 
v meste, aj v prípade rozsiahlejšie-
ho šírenia nákazy novým ochore-
ním COVID-19

• prevenciu šírenia nového ochore-
nia koronavírusu 

Opatrenia: 
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVO-
ČA:
• zabezpečiť odborné odstavenie 

zimného štadióna 
• uzatvorenie  zberného dvora TS do 

odvolania
• čistotu zberných miest a zvoz TKO 

zabezpečovať v štandardnom reži-
me

Mesto Levoča vzhľadom na mimo-
riadnu situáciu a  núdzový stav prijalo 
opatrenia na ochranu zdravia, a to pri 
uskutočňovaní obradov poslednej roz-

lúčky. Z dôvodu veľkého výskytu osôb 
v priestoroch domu smútku počas 
smútočných obradov, nariaďujeme 
účasť na smútočných obradoch mini-
malizovať na najbližších rodinných prís-
lušníkov. 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO:
• uzatvorenie informačnej kancelá-

rie
• zrušené všetky spoločenské, kul-

túrne a športové podujatia
• verejné WC budú prevádzkované 

v štandardnom režime

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE A VNÚ-
TORNEJ PREVÁDZKY:
• Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú 

v stanovenom režime. 
• Stránkové hodiny mestského 

úradu v Levoči  s účinnosťou od 
16. 03. 2020 až do odvolania sta-
novujem na čas od 08.30 hod. do 
11.30 hod. Z preventívnych dôvo-
dov žiadame občanom obmedziť 
osobné návštevy mestského úra-
du len na prípady, ktoré nemož-
no vybaviť formou elektronických 
služieb, emailom, telefonicky ale-
bo poštou, ktoré neznesú odklad. 
(Kontakty na všetkých zamestnan-
cov sú uvedené na webovom sídle 
mesta www.levoca.sk ).

• Na doručovanie dokumentov 
budú využité služby Slovenskej 
pošty alebo elektronická schránka 
ÚPVS.

• Mesto ruší slávnostné prijatia detí 
a jubilantov až do odvolania,

• zabezpečenie zamestnancov ko-
ordinátorov pred budovou MsÚ 
s dôvodu poskytovania informácií 

Nariadenia primátora 
v súvislosti s novým 

koronavírusom COVID-19
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pre občanov mesta Levoča a regu-
lácia pohybu osôb v budove MsÚ.

ODBOR ŠKOLSTVA, SOCIÁLNYCH 
VECÍ A ZDRAVOTNÍCTVA:
• Na základe rozhodnutia Ústredné-

ho krízového štábu budú všetky 
materské, základné školy  a školské 
zariadenia   zatvorené do odvola-
nia.

• Riaditeľom škôl bude odporučené 
zrušenie lyžiarskych, plaveckých 
výcvikov a  plánovaných výletov 
a exkurzií v nasledujúcom období.

• Rušia sa aj všetky prenájmy telo-
cviční v školských zariadeniach 
a  taktiež voľno-časové aktivity 
v  komunitných centrách na Ul. 
Predmestie a mestskej časti Levoč-
ské Lúky do odvolania.

• monitorovanie seniorov odkáza-
ných na opatrovateľskú službu rie-
šiť podľa potreby, výpomoc s  ná-
kupom potrebných základných 
potravín 

• vydávanie stravy v  jedálni 
v  Dome opatrovateľskej služby 
pre seniorov a  ostatné osoby  
riešiť výdajom do vlastných obe-
dárov z  okna výdaja bez mož-
nosti stravovania v  priestoroch 
jedálne

• zabezpečiť rozvoz stravy pre se-
niorov v štandardnom režime

• opatrovateľkám odporučiť čerpa-
nie dovolenky.

MESTSKÁ POLÍCIA:
• vykonávať kontroly prevádzok- 

dodržiavanie nariadenia vlády SR 
a ÚVZ SR

• asistencia pri vyplácaní dávok oso-
bitného príjemcu v budove MsÚ

• pravidelná hliadková činnosť aj 
v  mestských častiach, vykonávať 
preventívnu hliadkovú činnosť 
s dôvodu možného šírenia ochore-
nia a podávať informácie osobám, 
ktorí sa zhromažďujú na verejnom 
priestranstve vo väčších skupinách 
/verejné športoviská, detské ihris-
ká a pod./

Od 16. marca prijí-
ma mesto Levoča, 
v záujme zdravia 
cestujúcich, opatre-
nie vo forme zákazu 
nástupu cestujúcich 
do MHD bez ochran-
ného rúška alebo 
inej ochrany tváre.

Do vozidla MHD teda môžu nastúpiť 
iba cestujúci, ktorí budú mať na tvári 
ochranný prvok v podobe rúška ale-
bo alternatívneho zahalenia tváre, 
ako napríklad vreckovkou, šálom, 
šatkou a pod. Pri cestovaní mes-
tskou hromadnou dopravou záro-
veň odporúčame používať rukavice. 

Všetky doteraz prijaté opatrenia súvisia 
s elimináciou prenosu nákazy korona-
vírusom, a teda ochrany všeobecného 
zdravia cestujúcich, ako i vodičov MHD. 
Preto prosíme všetkých cestujúcich, 
aby sa správali zodpovedne, ohľadupl-
ne a rešpektovali všetky prijaté opatre-
nia.

Vyzývame občanov, aby vo vlastnom 
záujme a v záujme ochrany zdravia 
svojich blízkych rešpektovali a dodr-
žiavali prijaté opatrenia vzhľadom na 
vážnosť situácie, a tak nám spoločne 
pomohli zabrániť šíreniu vírusu CO-
VID-19. Mesto taktiež vyzýva prevádz-
kovateľov verejných budov, aby do 
nich nevkročili osoby bez rúšok, či inej 
ochrany tváre. Najdôležitejšou obra-
nou je dodržiavanie dôslednej hygie-
ny, používanie ochranných pomôcok 
a všetkých prijatých opatrení. 

Mesto Levoča neodkladne reaguje na 
dôležité rozhodnutia Ústredného krí-
zového štábu SR a hlavného hygienika 
ÚVZ SR, ktorými sa budú riadiť ďalšie 
preventívne opatrenia mesta.

Do praxe vstúpilo aj usmernenie 
hlavného hygienika SR pre verejnosť 
o  karanténe, v  ňom je uvedené, že 
osoba, ktorej bola nariadená izolá-
cia, je povinná:
• sledovať svoj zdravotný stav 

a v prípade problémov telefonicky 
kontaktovať ošetrujúceho lekára

• zostať v  domácej izolácii alebo 
v izolácii v zdravotníckom zariade-
ní podľa rozhodnutia hygienikov

• zdržať sa sociálnych kontaktov
• zdržať sa cestovania
• zdržať sa účasti na výučbových ak-

tivitách
• zdržať sa pracovnej činnosti.

Nerešpektovanie opatrenia je 
priestupkom na úseku verejného 
zdravotníctva podľa § 56 zákona i. 
35512007 Z. 2., za ktorý príslušný 
regionálny úrad verejného zdravot-
níctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 
2 zákona č.35512007 Z. z. vo výške 

do 1659 eur. 

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZE-
NÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA, VYDAL 
NASLEDOVNÉ ROZHODNUTIE: 
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 
6:00 hod. sa uzatvárajú všetky maloob-
chodné prevádzky a všetky prevádzky 
poskytujúce služby okrem: 
• predajní potravín, mäsa, chleba

 a pečiva, ovocia a zeleniny, predaj-
ni potravín na osobitné výživové 
účely pre dojčatá a malé deti a pre-
dajní potravín na osobitné lekár-
ske účely, 

• lekární, predajní a výdajní zdravot-
níckych pomôcok,

• predajni drogérie,
• čerpacích staníc pohonných hmôt 

a palív, 
• predajni novín a tlačovín, 
• predajni s krmivom pre zvieratá 

veterinárnych ambulancií, 
• prevádzok telekomunikačných 

operátorov,
• prevádzok verejného stravovania 

a stánkov s rýchlym občerstvením, 
• prevádzok poštových, bankových 

a poisťovacích služieb,
• prevádzok internetových obcho-

dov (e-shop) a donáškových slu-
žieb.

V  zozname povolených prevádzok 
a  služieb ne� gurujú  taxislužby, ktoré 
majú byť od platnosti tohto opatre-
nia, teda od 17.3.2020 v  čase od 6:00 
hod.  pozastavené na prevoz osôb, 
taxislužby sa môžu využívať iba na 
prevoz potravín, tovaru a materiálu. 
Od 17.3.2020 sú prevádzkované čis-
tiarne odevov, práčovne, autoservisy, 
pneu-servisy a odťahové služby v rám-
ci SR.
    
Nepretržite je k  dispozícii verejnos-
ti aj  Národné centrum zdravotníc-
kych informácií  s  telefónnym čís-
lom  0800  221  234  a  linka Úradu 
verejného zdravotníctva SR  0917 
222 682 s e-mailom:
novykoronavirus@uvzsr.sk

Všetko, čo by ste mali vedieť o korona-
víruse a opatreniach zavádzaných proti 
jeho šíreniu  na  území Slovenskej re-
publiky nájdete aj na o� ciálnom webe 
SR o koronavíruse.:

https://www.korona.gov.sk/
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VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE OPAT-
RENIA
Verejnosti odporúčame dodržiavať 
preventívne opatrenia, ktoré sú účinné 
vo vzťahu ku  kvapôčkovým nákazám 
(patrí medzi ne aj COVID-19):
• umývať si ruky často mydlom 

a teplou vodou, najmenej po dobu 
20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii 
mydlo a voda, treba použiť dezin-
fekčný prostriedok na ruky na báze 
alkoholu,

• očí, nosa i úst sa nedotýkajte ne-
umytými rukami,

• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní 
a kýchaní jednorazovou papiero-
vou vreckovkou a následne ju za-
hoďte do koša,

• vyhýbať sa blízkemu kontaktu 
s ľuďmi, ktorí javia príznaky nád-
chy alebo chrípky,

• dodržiavať vzdialenosť najmenej 
jeden meter medzi vami a kýmkoľ-
vek kto kašle alebo kýcha,

• zvážiť účasť na hromadných podu-
jatiach, respektíve oblastí s vyso-
kou koncentráciou ľudí,

• v domácnosti dbajte na zvýšenú 
dezinfekciu povrchov,

• nosenie ochranného rúška a respi-
rátora má význam u chorej osoby 
s respiračným ochorením alebo 
u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje 

v blízkosti človeka s respiračným 
ochorením,

• ak ste chorý, zostaňte doma a te-
lefonicky kontaktujte svojho ošet-
rujúceho lekára, ktorý určí ďalší 
postup liečby.

Aj takto sa ochránite pred respirač-
nými ochoreniami:
• Vyhýbajte sa, ak je to možné, 

miestam s vysokou koncentráciou 
ľudí.

• Dezin� kujte povrchy a kľučky de-
zinfekčnými prostriedkami s obsa-
hom chlóru či jódu.

• Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakry-
te ústa jednorazovou papierovou 
vreckovkou a následne ju zlikvi-
dujte.

• Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kon-
taminovanými rukami.

• Snažte sa dodržiavať vzdialenosť 
najmenej jeden meter medzi vami 
a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha.

• Myslite na to, že choroboplodné 
zárodky môžu byť na tlačidlách 
zvončekov, na vodovodných ba-
tériách, na nákupných vozíkoch 
a iných predmetoch, ktoré bežne 
používate.

POSTUP PRE TRANSPORT PACIENTA
S podozrením na koronavírusové 

ochorenie COVID-19:
Telesná teplota 38 stupňov je pre 
transport pacienta s podozrením na 
COVID-19 rozhodujúcim faktorom. 
Pacienti s pozitívnou cestovateľskou 
anamnézou a symptómami respirač-
ného ochorenia, ktorí majú telesnú 
teplotu nižšiu ako 38 stupňov Celzia, 
majú zostať v domácej izolácii. Le-
kár-operátor Záchrannej zdravotnej 
služby odporučí takémuto pacientovi 
symptomatickú liečbu. Lekár kontaktu-
je po 8 až 12 hodinách pacienta a veri-
� kuje si jeho zdravotný stav. V prípade 
zhoršenia zdravotného stavu spoje-
ného so vzostupom telesnej teploty, 
lekár kontaktuje príslušného regionál-
neho hygienika. Po konzultácii s ním 
Záchranná zdravotná služba v prípade 
potreby zabezpečí odber klinických 
vzoriek od pacienta. Pacienti podozri-
ví z ochorenia na COVID-19, ktorí sú za 
prísnych preventívnych opatrení prive-
zení na infekčné oddelenie posádkou 
ambulancie záchrannej služby, zostanú 
hospitalizovaní do výsledkov labora-
tórneho vyšetrenia, ak lekár oddelenia 
nerozhodne inak.

TELEFONICKÉ LINKY PRE VEREJNOSŤ

• Kde sa môžem bližšie infor-
movať o ochorení COVID-19?
Odborní pracovníci odpovedajú na 
otázky verejnosti týkajúce sa ocho-
renia COVID-19 na telefónnych lin-
kách s nepretržitou prevádzkou. 
Informácie získate aj e-mailom na: 
novykoronavirus@uvzsr.sk

• Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky – 0917 222 682

• Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Prešove – 
0911 908 823

• Región  POPRAD, KEŽMAROK, LE-
VOČA  -  0911 635 260

• Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Prešo-
ve: http://www.ruvzpo.sk/

• Úrad verejného zdravotníctva 
SR: http://www.uvzsr.sk/

• Ministerstvo zdravotníctva SR:  ht-
tps://www.health.gov.sk/?korona-
virus-covid-19

• Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a  športu SR:  https://www.mi-
nedu.sk/usmernenia-k-sireniu-ko-
ronavirusu

     
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA                 

primátor  mesta

Zoznam prijatých preventívnych opatrení 
Ústredného krízového štábu SR

• každý je povinný nosiť rúško všade mimo svojho bydliska
• ľudia v akomkoľvek rade by mali stáť minimálne 2 metre jeden od druhého
• Ústredný krízový štáb vyzýva seniorov, aby cestovali a vychádzali z domu 

len v nevyhnutných prípadoch (nákup, návšteva lekára, a pod.)
• špeciálne otváracie hodiny pre seniorov nad 65 rokov na nákup: od 9:00 do 

12:00 hod.
• bezplatná železničná doprava pre študentov je zrušená až do otvorenia škôl
• zavedenie hraničných kontrol a zachovanie len veľkých hraničných priecho-

dov
• zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk
• zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania
• povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia
• na územie Slovenska budú môcť vstúpiť iba osoby s trvalým alebo prechod-

ným pobytom na Slovensku, prípadne držitelia slovenského pasu
• zatvorenie škôl a školských zariadení
• zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
• cez víkend budú zatvorené nákupné centrá. Otvorené v nich môžu zostať iba 

potraviny, drogérie a lekárne
• obchody s potravinami, drogérie, predajne novín či krmív budú v nedeľu 

zatvorené
• zatvorené budú bary, diskotéky, lyžiarske strediská, detské kútiky či well-

ness centrá a aquaparky
• vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime
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Aktuálny trend je zameraný   na infor-
matizáciu. Stránky samospráv musia 
byť príťažlivé, v  opačnom prípade ich 
nikto nepoužíva. Mesto Levoča stojí 
pred rekonštrukciou web stránky mes-
ta a kým táto rekonštrukcia prebehne, 
rozhodli sme sa vyskúšať aplikáciu SOM 
– správy o meste. Žijeme v dobe rých-
lych technologických zmien, smart-
fón má už takmer každý. Presne s touto 
tézou pracovali vývojári, aby aktuálne 
informácie o dianí v meste získal kaž-
dý, kto si do svojho mobilného telefó-
nu stiahne novú aplikáciu. Aplikácia 
združuje všetky doterajšie komunikač-
né prostriedky, ktoré mesto používa 
v komunikácii s občanmi. Na jednom 
mieste tak nájdete webovú stránku, so-
ciálne siete, noviny či SMS správy. SOM 
Levoča ponúka revolučný systém ko-
munikácie medzi primátorom, úradom 
a občanmi. Všetko nájdete na jednom 
mieste. Je jednoduchá a  prehľadná. 
Dodávateľom je PERRY SOFT s. r. o.. Na 
pár otázok nám odpovedal jeden zo 
zakladateľov, Jakub Janega.

Ako vznikol nápad vytvoriť mobilnú 
aplikáciu pre mestá a obce? 
Nápad vznikol popri štúdiu na vysokej 
škole v Dánsku a aplikáciu sme vyvíjali 
2 roky. V Dánsku som si uvedomil, ako 
ľahšie sa ľuďom žije v menších mestách 
a obciach, pokiaľ majú správne komu-
nikačné kanály, sú informovaní a vedia 
o všetkom dôležitom, čo sa v meste 
deje. Hoci som odišiel študovať do za-
hraničia, vždy som vedel, že sa raz na 
Slovensko vrátim. Vývoj aplikácie bol 
tým správnym dôvodom. 

Je vývoj mobilnej aplikácie náročný? 
Najdôležitejšie na vývoji funkčnej mo-
bilnej aplikácie je jej testovanie. Počas 
dvoch rokov sme aplikáciu testovali 
s primátormi a starostami slovenských 
miest. Taktiež sme diskutovali s občan-
mi, aby sme vedeli, aké vlastnosti by 
mala aplikácia mať, aby bola užitočná. 
Nakoniec sme vyvinuli systém, ktorý je 
jednoduchý, prehľadný a uľahčí život 
obyvateľom miest a obcí. 

Akú úlohu bude mať mobilná apliká-
cia v našom meste/obci?
V minulosti informoval o všetkých uda-
lostiach, úspechoch, ale aj poruchách 
mestský rozhlas. Dnes dokáže túto úlo-
hu nahradiť mobilný telefón. Aplikácia 
posiela tie najaktuálnejšie správy na te-
lefóny občanov v reálnom čase.

Aké ďalšie výhody prináša?
Ľudia majú v aplikácii možnosť darovať 
alebo predávať veci, ktoré nepotre-
bujú. Taktiež tam nájdu online noviny 
a všetky dôležité telefónne čísla. 
V podstate je aplikácia vyvinutá tak, 
aby občania mali celú komunikačnú lí-
niu v jednom zariadení - web, sociálne 
siete, online noviny, noti� kácie, nahla-
sovanie problémov, susedskú burzu ale 
aj odchody a príchody autobusov. Apli-
kácia je komplexná a veríme, že uľahčí 
život ľudom, ktorí ju budú využívať.

Popíšte nám viac ako funguje sused-
ská burza? 
Je to lokálna inzercia, do ktorej má 
prístup každý obyvateľ Levoče, ktorý 
využíva aplikáciu. Ľudia tak dokážu 

jednoducho predať alebo darovať veci 
svojim susedom a priateľom.

Povedzte nám, za aký čas si užívateľ 
dokáže zistiť odchod najbližšieho 
autobusu do Trnavy? 
Približne 20 sekúnd. Služba autobu-
sy prináša v reálnom čase informácie 
o najbližších odchodoch a príchodoch 
autobusov. 

Ako môžu obyvatelia túto aplikáciu 
získať? 
Aplikácia je k dispozícii pre všetky mo-
bilné telefóny s operačným systémom 
Android a taktiež pre zariadenia Apple. 
Aplikáciu stačí len vyhľadať v Google 
Play a Apple Store pod názvom “Levo-
ča” a pohodlne si ju stiahnuť do vášho 
mobilného zariadenia. 

Čakajú nás do budúcna ďalšie vy-
lepšenia a výhody pre používateľov 
aplikácie SOM? 
Každé vylepšenie potrebuje svoj čas 
a určitú testovaciu fázu, aby bolo prí-
nosné. Už dnes pracujeme na riešení, 
ktoré máme v pláne implementovať 
v najbližšom roku. Menšie zlepšenia 
a drobné “kozmetické úpravy” priná-
šame pravidelne na mesačnej báze. Aj 
preto je dôležité, aby si užívatelia apli-
káciu vo svojich mobilných telefónoch 
pravidelne aktualizovali. 

Lucia Babejová

Riešenie pre SMART mestá. 
Mobilná aplikácia pomáha samosprávam 

komunikovať s občanmi. 
Stiahnite si ju do svojho mobilu!
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O Z N A M
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v  súlade 
s rozhodnutím č. ŠSÚ1392/6002/2019/Ká, vydaným Mestom Levoča 
– Špeciálnym stavebným úradom, v mesiaci apríl 2020, plánuje začať  
prostredníctvom dodávateľa stavby DINIS, s.r.o. Kamenica, realizáciu 
projektu s  názvom: „Cykloturistický chodník Levoča – IV. etapa“. Ten-
to projekt je � nancovaný z dotácie Prešovského samosprávneho kraja 
a  rozpočtu mesta. Cieľom projektu je vybudovanie cykloturistického 
chodníka v trase od lokality Pri dolinskom moste po Bio kúpalisko Le-
vočská Dolina.          

Miroslav Jablonovský,  Mesto Levoča

DONÁŠKA ZÁKLADNÝCH 
POTRAVÍN, DROGÉRIE A LIEKOV 
PRE DÔCHODCOV NAD 65 ROKOV

Mesto Levoča s účinnosťou od 25.03.2020 
zabezpečí sociálnu službu – donáška základ-
ných potravín, drogérie a liekov pre samostatne 
žijúcich dôchodcov, starších ako 65 rokov.
Tovar objednávajte prostredníctvom telefón-
neho čísla 0910 965 444 na oddelení školstva, 
sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského 
úradu v Levoči.
Pondelok – Piatok od 08:00 hod. do 09:30 hod.
Prosím, aby ste využívali túto službu, len ak si 
ju neviete zabezpečiť prostredníctvom rodiny, 
susedov, alebo známych.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
Primátor mesta Levoča

O Z N A M
Mesto Levoča oznamuje verej-
nosti, že Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. Košice v  zmysle 
ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. 
t) zákona č. 251/2012 Z. z. o ener-
getike a  o  zmene a  doplnení nie-
ktorých zákonov v  platnom znení  
preruší distribúciu elektriny, pre 
odberné miesto Levoča: 
celá Gerlachovská ulica, Jána 
Francisciho č. d. 1, 234, 261, 293, 
1822, 1984, 1987, 2462, 2470, 
2476, 2496, 2503, 2512, Jozefa 
Czauczika č. d. 54, 2478, 2492, 
2502, 1987, 2888, celá ulica Nad 
tehelňou, Kežmarská ulica č. d. 
9, Lomnická ulica č. d. 8, 11 -33, 
1623/15, 3161/28, 7165/3, celá 
ulica Poľná, Potočná ulica č. d. 
22, Predmestie č. d. 25 – 34, 36 
– 40, 46, 49, 102, 24A, 26A, 31B, 
37A, celá Ruskinovská ulica, 
Slavkovská ulica č. d. 8-21, 862 – 
863, 18/41, 869/18

v termíne 07. apríla 2020 v čase 
od 0720 h  do 1630 h

z  dôvodu opravy a  pravidelnej 
údržby distribučnej sústavy. 

Ďakujeme za porozumenie  
     
 

Jarmila Antalová, 
oddelenie IČ, ÚPaŽP, SÚ

Možnosti príjmu TV Levoča

Terestriálne vysielanie /možnosť pre 
všetkých občanov/
Na jeho sledovanie je potrebné:
• pripojiť anténu na príjem digitálneho 

terestriálneho vysielania k televízne-
mu prijímaču so zabudovaným dvb-t/t2 tunerom a naladiť 31. kanál,

• ak televízny prijímač nemá tuner je nutné zakúpiť Set-top box dvb-t/t2, pri-
pojiť anténu na príjem digitálneho terestriálneho vysielania a naladiť 31. 
kanál.

Káblová televízia /sídliská v Levoči/
Prostredníctvom rozvodov spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec.

Internet
http://www.tvlevoca.sk/
http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6630
https://www.facebook.com/mestolevoca/
https://vimeo.com/tvlevoca

Andrej Koršňák, informatik
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Veľký župný dom v Levoči
Veľký župný dom je dominantným objektom levočského námestia a aj dnes slúži 
administratívnym účelom tak ako v čase svojho vzniku. Patrí medzi významné 

klasicistické stavby svojho druhu nielen na Slovensku, ale tiež v širšom kontexte 
stredoeurópskej klasicistickej architektúry, a to aj vďaka moderne uplatneným 

architektonickým článkom výzdoby hlavného priečelia s prvkami 
antickej gréckej a rímskej architektúry. 

Spišská župa – stavovský orgán šľach-
ty na Spiši, patrila v  minulosti k  naj-
významnejším uhorským župám. Za-
ložená bola ako pohraničná župa na 
obranu severných hraníc Uhorska. Prvá 
historická správa spomína župu v roku 
1209. Pri svojom vzniku v prvej polovici 
12. storočia nemala Spišská župa stále 
sídlo. Pôvodným sídlom bol Spišský 
hrad. Neskôr sa župné kongregácie 
(zasadnutia) konali v rôznych mestách 
župy, alebo sa župní funkcionári schá-
dzali v  sídle príslušného župana. Naj-
častejšie však župa viedla svoje zasad-
nutia v Levoči. Od roku 1722, keď jej tu 
Ezechiel Pobst predal dom, sa orgány 
Spišskej župy natrvalo usadili v  Levo-
či a  ostali tam až do jej zániku v  roku 
1922.
O stavbe veľkého župného domu v Le-
voči sa uvažovalo už od polovice 18. 
storočia. Prvý konkrétny návrh na jeho 
stavbu je z  roku 1796 a  jeho autorom 
bol mestský murársky majster Matúš 
Schmiedmeyer, ktorý ho navrhol ako 
jednoposchodový objekt. Tento ná-
vrh, ako aj niekoľko ďalších, však bol 
zamietnutý. Zriadenie župného domu 
vyplynulo i z  požiadavky panovníc-
keho dvora zaistiť stoličným reziden-
ciám dôstojné pôsobisko s  vyhovu-
júcou rokovacou sieňou so zázemím 
a miestnosťou pre župný archív, ale aj 
prevádzkovo samostatné priestory pre 
župný súd so zaisťovacími celami. Re-
prezentatívne župné budovy si začali 
budovať v  centrách svojich žúp  Nit-
rianska, Bratislavská či Košická župa. 
Spišská župa  v tom čase vlastnila žup-
ný dom (tzv. Malý župný dom). Odkúpi-
la ho v 90. rokoch 18. storočia od Karola 
Gladiča. Začiatkom 19. storočia už dom 
nepostačoval potrebám bujnejúcej ad-
ministratívy, preto župa prikročila  k vý-
stavbe veľkého župného domu.   

V decembri 1806 poverila vypraco-
vaním návrhu na reprezentatívnu 
budovu architekta Antona Povolné-
ho z  Egru. O  rok neskôr, v  decembri 
1907, bola s  týmto staviteľom uzavre-
tá zmluva. Základný kameň sa kládol 
slávnostne až 2. júla 1817 na župnej 
kongregácii. Podľa zachovaného spisu, 
ktorý sa k tejto udalosti viaže, vieme, že 
do základného kameňa vložili skrinku 
z  olova, umelecky zhotovenú a dobre 
uzamknutú. Na tento účel ju daroval 
župan Alexander Čáki. Obsahovala 
viacero zoznamov a  súpisov – naprí-
klad zoznamy stoličných funkcionárov, 
členov rodu Čáki (dedičných spišských 
županov), členov súčasného magistrá-
tu mesta Levoče a súpis obcí Spišskej 
župy. Do skrinky boli vložené aj min-
ce od doby panovania Márie Terézie 
zo zlata, striebra a medi, ako aj papie-

rové peniaze s  ich opisom. Stavba sa 
preťahovala nielen kvôli nepokojným 
časom, ale aj vyčerpávajúcim � nan-
čným výdavkom, i keď sa na � nancova-
ní stavby podieľala celá Spišská župa. 
Do dnešnej podoby bola dokončená až 
v roku 1826. Tri � gurálne vlysy hlavnej 
fasády nad balkónom zhotovil v  roku 
1832 sochár Ignác Čech, pôvodom zo 
Spišského Podhradia. Kameň na výz-
dobu priečelia bol dodávaný z  lomu 
v  Odoríne a  kamenárske práce reali-
zovali levočskí kamenári Andrej Vajda, 
Martin Schuster a  Juraj Thaler. Župný 
dom reprezentoval dobový typ admi-
nistratívnej budovy, dispozične vychá-
dzajúcej z  konkrétnych priestorových 
požiadaviek župy, jadro objektu však 
tvorili priestory s  funkciou záväznou 
pre všetky župné domy v krajine. 
Krátko po jeho dokončení vypukol na 

Veľký župný dom na prelome 19. a 20. storočia



Kláštorskej ulici v Levoči v roku 1849 
veľký požiar, ktorý zničil všetky vý-
znamné stavby v  meste a  poškodil 
nielen mestský hostinec s divadlom, 
kláštor a kostol Minoritov, ale aj žup-
né sídlo. Požiar sa mu nevyhol ani 
v roku 1868.  V roku 1885 adaptovali 
časť priestorov na byt hlavného žu-
pana. V  župnom dome pôsobil tiež 
župný súd, od roku 1872 premeno-
vaný na krajský súd. Župná väznica 
bola od roku 1880 umiestnená v Ma-
lom župnom dome a  k  dispozícii 
mala aj kaplnku. Súd aj s  väznicou  
opustili priestory v  týchto domoch  
po vybudovaní novej účelovej bu-
dovy Sedrie v roku 1902. Do uvoľne-
ného Malého župného domu  pre-
sťahovala župa  v  roku 1912 svoju 
spisovňu a archív.
Zasadacia sieň župného domu, ku 
ktorej ústi veľké trojramenné scho-
disko, bola svedkom mnohých 
významných návštev či  delegácií 
a  často sa využívala na organizova-
nie rozličných slávností a  spoločen-
ských podujatí. 
S budovou župného domu sa spája 
aj množstvo dejinných udalostí, kto-

ré priniesli mestu a regiónu význam-
né zmeny. Práve v župnom dome 7. 
januára 1919 prevzal vedenie župy 
nový župan Dr. Ján Rumann a infor-
moval o prevzatí územia i správy nad 
Spišskou župou Československou 
republikou. Dňa 30. augusta 1944 po 
vypuknutí Slovenského národného 
povstania z balkóna župného domu 
vyhlásil predseda Revolučného ná-
rodného výboru Michal Belák ob-
novenie Československej republiky 
a Levoča s okolím sa stali na krátko 
súčasťou slobodného povstalecké-
ho územia. Po druhej svetovej vojne 
zostala funkcia budovy nezmenená, 
bola naďalej sídlom úradov – Okres-
ného národného výboru a Mestské-
ho národného výboru. Významnou 
obnovou prešiel župný dom v  90. 
rokoch 20. storočia, kedy sa stal síd-
lom obnoveného okresného úradu. 
Bohužiaľ, obnova sa týkala len južnej 
časti župného domu  a pre nedosta-
tok � nančných prostriedkov zostalo 
severné krídlo chátrať.

PhDr. Slávka Sámelová
Spišský archív v Levoči
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Významné životné jubileum v mesiaci 
marec 2020 oslávili:

76 rokov
Monika Ferková

Edita Fiľová

Významné životné jubileá
v mesiaci apríl 2020 oslávia:

90 rokov
Ján Gaj

86 rokov
Mária Kúššová, Michal Starigazda

85 rokov
Rudolf Lesňák

84 rokov
František Gabáni

81 rokov
Edita Kalixová, Margita Venglarčíková

80 rokov
Žofi a Koutná

79 rokov
Milan Bobko

78 rokov
Terézia Rusinová, Helga Suržinová

77 rokov
Karol Pisoň, Mária Tóthová

76 rokov
Štefan Péchy

75 rokov
Ľudmila Grichová, Valéria Kostková,

Juraj Orinčák

70 rokov
Anna Bejdáková, Anton Pacenda,

Jarmila Šimková

Všetkým oslávencom srdečne blahoželá-
me, prajeme pevné zdravie a veľa život-

ného optimizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Júlia Fabišová

Hana Kokoruďová

Manželstvo uzavreli:
Ing. Alojz Timko a Katarína Holotňáková

Peter Bednárik a Lucia Dzurillová

Opustili nás:
Ema Kochová, rok nar. 1931

Ing. Eleonóra Mikolajčáková, rok nar. 1954
Pavol Pitoňák, rok nar. 1954
Peter Binek, rok nar. 1966

Mgr. Darina Krajňáková
 oddelenie OaVP

 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu v  Levoči
15. – 17. 4. 2020

Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 3/2016 oznamujú občanom, že podľa 
nižšie uvedeného harmonogramu budú uskutočňovať jarný zber biologicky rozložiteľného ko-
munálneho odpadu (ďalej len BRO).

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady  sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpa-
dov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20, Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka 
max 0,5 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, 
drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Medzi BRO nepatrí: zvyšky jedál, uhynuté zvieratá a trus 
zvierat.

Harmonogram vývozu odpadu

15.4. mesto Levoča – všetky ulice – systém zberu BIO odpadu z 240l BIO nádob
16.4. Levočská Dolina, Závada, Levočské Lúky, Nový Dvor, „chatkové oblasti“ (Fedorkin ja-
 rok, Hajduk, Stará hrhovská cesta)
17.4. sídliská na území mesta Levoča (obyvatelia bytových domov môžu bioodpad nechať 
 pri stojiskách zberných nádob, je potrebné ho vyložiť najneskôr v deň zberu do 6:00)

BRO určený k vývozu žiadame občanov vyložiť najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr 
v stanovený deň do 6.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Nie na cestu! 

V stanovený deň vyvezú pracovníci TS pripravený odpad na Zberný dvor, kde bude následne 
triedený. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz pripravili iba uvedené druhy 
odpadov. Iné druhy ako určené nebudú akceptované a budú ponechané na pôvodnom mieste! 

!! kvôli prebiehajúcim opatreniam proti šíreniu vírusu ochorenia 
COVID-19 je ZBERNÝ DVOR DO ODVOLANIA UZAVRETÝ !!

 Pre bližšie informácie sledujte skupinu na facebooku: Zber odpadu v Levoči

 Technické služby mesta Levoča
Zberný dvor, Kežmarská cesta, 054 01 Levoča

Tel: 0903 418 229, 0910 867 430
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Vážení čitatelia,

v týchto dňoch nám mimoriadna situ-
ácia nedovoľuje stretávať sa osobne 
v knižnici.

Nič však, aj vďaka existencii Limky, ne-
bráni písomnej komunikácii. V prvom 
marcovom týždni sme s Vami, čitateľ-
mi a návštevníkmi knižnice zažili veľmi 
zaujímavé a milé stretnutia, keďže od 
2.3. do 8.3. prebiehal aj v našej knižnici 
Týždeň slovenských knižníc a my sme 
s Vami strávili príjemné chvíle, ktorých 
stredobodom boli knihy a čítanie. Veľ-
mi ste nás potešili svojím záujmom 
a prítomnosťou.

Nasledujúce podujatia a poskytovanie 
služieb boli z dôvodu prevencie pred 
šírením koronavírusu pozastavené. 
Je nám ľúto, že knižné novinky, ktoré 
máme pripravené v knižnici Vám mo-
mentálne nemôžeme poskytnúť. Avšak 
na našej webovej stránke a sociálnych 
sieťach budeme v knižničných aktivi-
tách pokračovať. Sledujte nás.

Zároveň Vás nabádame na prevetra-
nie domácich knižníc a knihovničiek, 
v ktorých iste máte tituly hodné opä-
tovného prečítania a tie, na ktoré, ako 
ste dúfali, raz budete mať čas. Napíšte 
nám na e-mailovu adresu info@knizni-
calevoca.sk, akú knihu čítate alebo ste 
prečítali, čo ste sa z nej dozvedeli, ako 
na Vás zapôsobila, o čom ste násled-
ne po prečítaní premýšľali. Tešíme sa 
na Vaše listy, referencie, odporúčania 
a postrehy.

My Vás budeme na webovej stránke, 
facebooku a v Limke informovať o tom, 
čo čítajú a robia knihovníci.

Pozdravuje Vás a všetko dobré želá ko-
lektív Knižnice Jána Henkela v Levoči

Všetky výpožičky budú našim či-
tateľom v čase zatvorenia knižnice 
predĺžené a upomienky sa v tomto 
období nebudú započítavať. 

Knižnica Jána Henkela v Levoči otvo-
rila Týždeň slovenských knižníc uve-
dením prvého slovenského prekladu 
knihy Stratený raj Johna Miltona za 
účasti prekladateľa Mariána Andričíka. 
Preklad biblického eposu anglického 
barokového básnika Johna Miltona vy-
chádza zo znenia jeho druhého vyda-
nia z r. 1674, ktoré má 12 kníh a 10 565 
veršov. Viac ako šesťstostranovú knihu 
v tvrdej väzbe s prebalom vydalo vyda-
vateľstvo Modrý Peter s pôvodnými ilu-
stráciami Williama Blakea a v minima-
listickej knižnej úprave Jakuba Milčáka. 
Knihu u nás predstavil Marián Andričík 
v diskusii s vydavateľom Petrom Milčá-
kom a básnikom a literárnym vedcom 
Mariánom Milčákom.

V utorok sme pripravili Olovrant v kniž-
nici pre seniorov, ktorého sa zúčastnili 
seniori z Denného centra pre seniorov 
v Levoči, a vo štvrtok sme na olovrant 
pozvali všetkých našich čitateľov.

V stredu sme sa stretli pri prázdnino-
vom Čítaní v pyžamkách. Malí aj veľkí 
návštevníci knižnice si oddýchli pri po-
čúvaní príbehov a úryvkov z kníh, veľa 
sme sa rozprávali, hrali a samozrejme 
čítali. Pre nás knihovníkov bolo rados-
ťou pozorovať malých čitateľov zahĺbe-
ných do kníh. 

Každý piatok predpoludním sa v na-
šej knižnici pravidelne stretávame na 
podujatiach “Pre mamičky a detičky” 

web: kniznicalevoca.sk   Instagram: kniznicalevoca  
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela

e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.:  053/451 2202     Mobil: 0910 788 895

Týždeň slovenských knižníc
V dňoch 2. - 8. marca sa uskutočnil už 21. ročník celoslovenského 

podujatia Týždeň slovenských knižníc so spoločným mottom “Kniž-
nice pre všetkých”. Toto podujatie každoročne vyhlasuje Slovenská 

asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc s cieľom 
pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitú-
cie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. 

Dnešné knižnice nie sú len miestom slúžiacim pre výpožičky kníh, ale 
aj miestom živých stretnutí čitateľov s autormi a vydavateľmi kníh, 

knihovníkmi a ďalšími čitateľmi.
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Beletria
Backman, Fredrik: Obhliadka bytu
Eisen, Max: Nemusel som prežiť
Hevier, Daniel: tak takéto básne píše hevier
Jurík, Martin: 2084
Knightová, Michelle: Nájdite ma
Martincová, Denisa: Tajomstvo bábik
Meyerová, Marissa: Cinder – Mesačné kroniky
Morrisová, Heather: Cilkina cesta
Ondaatje, Michael: Zatemnenie
Petrík, Ján: Nakladanie svetla do octu
Pollák, Miroslav: Solidarita
Repčiak, Tomáš: Zobrané z PC
Smith, Ali: Zima
Szatmáry, Zuzana: Čiernidlo
Tomáš, Radoslav: Statusové hlásenia
Wolf, Joah M.: Ukradnuté detstvo

Detektívky a trilery
Barber, Lizzy: Volám sa Anna
Boije af Gennäs, Louise: Krvavý boľševník
Goldberg, Lee Matthew: Učiteľ
Kara, Lesley: Fáma
King, Stephen: Temná veža 6 – Susannina pieseň
LaManna, Gina: (Ne)vinné ženy
Ryan, Chris: Obchodníci s vojnou
Sten, Camilla: Mesto

Romány pre ženy
Adams, Lilly: Hviezdy blízko nás
Benedict, Marie: Jediná žena v miestnosti

Brathen, Rachel: Miluj a nechaj odísť
Darke, Minnie: Je to vo hviezdach
Hajduková, Michaela Ella: Démonov anjel
Kolačanová, Zuzana: Teraz a predtým
Kuniková, Katarína: Zákon príťažlivosti
Slováková, Jarmila: SI TO TY, na kom záleží...
Šrámková, Hana: Netušila som, že ma ľúbi
Tormová, Kristína: Budem mama
Wattová, Erin: Padlý dedič

Pre deti a mládež
Applegateová, Katherine: Kocúr Krištof
Bartíková, Petra: Na stavbe s troma prasiatkami
Boďová, Zuzana: Netopierik, zombíci & čudo z Marsu
Castro, Adam-Troy: Gustáv Chmúrny a zlodej ľudí
Galewska-Kustra, Marta: Kubko sa učí rozprávať
Gréban, Quentin: Chcem byť hasičom
Gri�  ths, Andy: Megadom na strome - 39 poschodí
Hevier, Daniel: Dočítania decká
Hlavatá, Dana: Šľahačková víla
Kubašáková, Zuzana: Víla zo šatôčky a iné rozprávky
Lada, Josef: O bystrej kmotre líške
Mašlejová, Diana: Stratený zajko v Paríži
Pavlíková, Jana: Básničky z lúk a lesa
Pichon, Liz: Tom Gates 15
Soosh: S ockom sa nebojím
Todd-Stanton, Joe: Artur a zlaté lano
Varáčková, Miroslava: Spolu to zvládneme

Náučná literatúra pre deti a mládež
Davies, Nicola: Bobky, lajná a iné hovienka

Farkas, Róbert: Moja prvá kniha o vesmíre
Je� ery, Josie: Moje super aktivity v prírode
Kolektív autorov: Tvorivé nápady pre šikovné deti

Náučná literatúra
Babai, Franciscus: Uhorskí králi
Clegg, Brian: Biogra� ka – Einstein
Cumberland, Nigel: 100 vecí, ktoré robia úspešní ľudia
Čermáková, Tatiana a kol.: Kniha o mede
Dempsey, Amy: Umenie v skratke – Surrealizmus
Frankl, Viktor E.: Hľadanie zmyslu života
Kolektív autorov: Ušite si maznáčika
Matyszak, Philip: 24 hodín v starovekom Ríme
Nissenová, Dorte: Izbové rastliny
Pollák, Miroslav: Spišské exody v 20. storočí
Silberg, Jackie: Hrajme sa s najmenšími
Taddeo, Lisa: Tri ženy
Tracy, Brian: Žiadne výhovorky!
Vestre, Katharina: Na počiatku bola bunka
Wolynn, Mark: Nezačalo to vami

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

NOVÉ KNIHY NA MESIAC APRÍL

a stretli sme sa aj počas TSK. My v kniž-
nici veríme, že čitateľské návyky je 
potrebné u detí budovať už od útle-
ho veku, preto si s deťmi veľa čítame, 
prezeráme knihy a ilustrácie, rozpráva-
me sa a hráme. Zároveň poskytujeme 
priestor pre stretnutia a rozhovory ma-
mičiek o ich každodenných radostiach 
a starostiach. Pripájajú sa k nám aj starí 
rodičia a oteckovia. 

Počas Týždňa slovenských knižníc bolo 
v našej knižnici naozaj živo a my ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa podujatí zúčast-
nili a prispeli k vytvoreniu príjemnej 
čitateľskej atmosféry. 

V marci vyhlásila naša knižnica 
výtvarnú súťaž “Môj knižný hrdi-
na”. Vzhľadom na aktuálnu situá-
ciu do odvolania pozastavujeme 
realizáciu súťaže. Súťažné prís-
pevky nám do knižnice budete 
môcť doručiť po jej opätovnom 
otvorení. Prosíme nezasielajte 
nám práce v tomto čase ani poš-
tou. O novom termíne uzávierky 
súťaže a zmene harmonogramu 
alebo podmienok vás budeme 
priebežne informovať na našej 
webovej stránke.
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Prvým z  prijatých opatrení je obme-
dzenie a  regulácia vstupu pacientov 
do nemocnice. Pri vstupe do areálu 
bude pacientom kontrolovaná telesná 
teplota, zároveň budú povinní vyplniť 
dotazník, prostredníctvom ktorého sa 
zisťuje cestovateľská anamnéza pa-
cienta. Vzhľadom na závažnosť situácie 
a  ochrany nášho zdravotníckeho per-
sonálu nebude možné pacienta ošetriť 
bez vyplnenia dotazníka a  odmeranej 
teploty. 

Zároveň žiadame všetkých pacientov, 
ktorí majú podozrenie alebo príznaky 
korona vírusu, aby bezodkladne volali 
na telefónne číslo 0911 635 260 (RÚVZ 
PP), následne bude riešené ďalšie sme-
rovanie a liečba pacienta. 

Spoločnosť AGEL k  súčasnej situácii, 
spojenej s  výskytom tohoto vírusu, 

pristupuje mimoriadne zodpovedne. 
Spoločnosť vykonáva všetky odporú-
čané kroky a  usmernenia Ministerstva 
zdravotníctva SR, Hlavného hygienika 
SR a Úradu verejného zdravotníctva. 
Pripravenosť   12 zdravotníckych zaria-
dení je systémovo riadená predstaven-
stvom AGEL SK  a najmä medicínskym 
riaditeľom a vedúcimi lekármi východ-
ného a západného klastra. Na dennej 
báze je riadená komunikácia  s jednot-
livými zdravotnickými zariadeniami, 
analýza aktuálneho stavu, kontrola 
situácie v  jednotlivých zdravotníckych 
zariadeniach. 

Prioritou je aktívne vyhľadávanie pa-
cientov s  možným podozrením na 
infekčné ochorenia, v  jednotlivých 
nemocniciach boli zriadené izolačné 
miestnosti, na LCD monitoroch v  ne-
mocniciach   bol nasadený informačný 

videospot pre pacientov o základných 
preventívnych opatreniach ku korona-
vírusu.

Zároveň intenzívne chránime perso-
nál našich zdravotníckych zariadení, 
všetci boli poučení o preventívnych 
opatreniach a ochrane zdravia.  Perso-
nál našich ZZ má preventívny zákaz zú-
častňovať sa na poradách, zhromažde-
niach a zasadnutiach väčšieho rozsahu 
aj v  rámci svojich pracovísk, denne sa 
kontroluje stav   a  nakladanie s  osob-
nými ochrannými pomôckami a  de-
zinfekciou. Samozrejmosťou je zvýše-
nie frekvencie dezin� kovania plôch 
a priestorov našich pracovísk. 

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL 
nateraz disponujú primeraným množ-
stvom osobných ochranných pomô-
cok, a to ako na oddeleniach, tak v am-
bulanciách. Celkový stav zásob, ako aj 
aktuálny stav na jednotlivých pracovis-
kách je priebežne kontrolovaný, sledu-
je sa racionálne nakladanie s týmito po-
môckami. Vďaka tomu, že spoločnosť 
AGEL má rozsiahlu sieť zdravotníckych 
zariadení, tieto si v prípade potreby ve-
dia operatívne riešiť vzájomnú pomoc. 

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská nemocnica sprísňuje 
v súvislosti s COVID-19 opatrenia

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny 
AGEL, prijala potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa 
týkajú organizácie  a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť 

zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov, a zabrániť tak  
prípadnému šíreniu koronavírusu  COVID-19. 

Rádiologický technik je zdravotnícky 
pracovník oprávnený samostatne reali-
zovať rádiologické zobrazovacie vyšet-
renia  a aplikáciu ionizujúceho žiarenia 
pri rádioterapeutických postupoch na 
základe ordinácie lekára – špecialistu. 

V levočskej nemocnici je to práve RNDr. 
Marek Chmelík, PhD., ktorý sa tomuto 
odvetviu venuje, a  to od roku 2017, 
predtým pôsobil vo Viedni. Zároveň ve-
die aj katedru medicínsko-technických 
odborov na Fakulte zdravotníckych od-

borov Prešovskej univerzity v Prešove. 
Študenti tejto katedry sa vzdelávajú aj 
priamo na oddelení rádiológie. 
Praktická výučba je aj v  tomto medi-
cínskom smere mimoriadne dôležitá. 
,,Prax, na rozdiel od teoretických hodín 

V levočskej nemocnici vzdelávajú novú 
generáciu rádiologických technikov

Rádiológia je medicínsky odbor, ktorý využíva aplikáciu fyziky 
a moderných technológii. Na rádiologických oddeleniach pracujú 

spoločne lekári špecialisti, rádiologickí technici a fyzici. Práca fyzika 
na rádiologickom oddelení zahŕňa dohľad nad správnym používaním 

technológií, optimalizáciu zobrazovacích metód a edukáciu hlavne
 s cieľom prospechu pre pacientov, zamestnancov nemocnice 
a verejnosti. Rádiologický technik musí byť dôsledný a presný, 

ale výkon jeho práce už dávno nie je nebezpečný. Novej generácii 
rádiologických technikov vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou 

v Levoči, ktorá je členom skupiny AGEL, sa spolu s kolegami venuje 
RNDr. Marek Chmelík, PhD., ktorý nám priblížil nielen výučbu, ale aj 

fungovanie levočského rádiologického oddelenia.  
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na fakulte, pre študentov poskytuje 
priamy kontakt s  klinickým prostre-
dím.  Počas praxe sú študenti súčasťou 
kolektívu na oddelení, kde sú zapájaní 
do činnosti, ktoré budú v  budúcnosti 
samostatne vykonávať. Ide o  sústavu 
krokov od prevzatia žiadanky na vy-
šetrenie, cez prípravu vyšetrenia, ko-
munikáciu s pacientom, vykonanie vy-
šetrenia pod odborným dohľadom až 
po odoslanie obrazovej dokumentácie 
do centrálneho počítačového systému 
PACS pre archiváciu rádiologických 
dát,“ vysvetľuje podrobnosti praxe štu-
dentov v  levočskej nemocnici RNDr. 
Marek Chmelík, PhD. Podľa platnej le-
gislatívy je minimálny rozsah vzdeláva-
nia rádiologických technikov stanove-
ný na 3 500 hodín teoretickej výučby 
a praktickej výučby, z čoho praktická 
výučba je najmenej 1 140 hodín. 

Momentálne v  tomto odvetví vzrastá 
záujem o  štúdium, keďže ide o  atrak-
tívne zamestnanie, ktoré spája mo-
derné technológie s  cieľom pomôcť 
pacientom a  lekárom pri diagnostike 
a  liečbe ochorení. ,,Pomer študentiek 
a študentov je približne rovnaký, práca 
rádiologického technika je vhodná pre 
mužov aj ženy. Z  pohľadu pacienta je 
príjemné, keď na oddeleniach pracuje 
zmiešaný kolektív, schopný prispôso-
biť sa v prípade potreby danej situácii. 
Dôležitá je chuť a schopnosť pracovať 
s ľuďmi a zároveň s modernými techno-
lógiami, akými sú digitálne RTG prístro-
je, CT, MRI alebo lineárne urýchľovače. 
Napríklad, mamogra� a je prakticky 
čisto ženská zobrazovacia modalita, 
kde len výnimočne sú diagnostikovaní 
muži. Tam pracujú výhradne rádiolo-
gické techničky – ženy,“ hovorí  RNDr. 
Marek Chmelík, PhD. 

Levočské rádiologické oddelenie drží 
krok s  dobou a  na oddelení sa novin-
kám nebránia. ,,Rádiologické technoló-
gie zaznamenali obrovský progres digi-
talizácie všetkých modalít, z nemocníc 
vymizli klasické � lmy a tmavé komory. 
Modality ako MRI, ktoré v  minulosti 
patrili špecializovaným zariadeniam, si 
našli cestu do väčšiny nemocníc. Mo-
derné rádioterapeutické zariadenia ako 
gama nôž, cyber knife či moderné line-
árne urýchľovače  urýchľujúce nielen 
elektróny, ale aj protóny a  najnovšie 
jadrá uhlíka vyzerajú skôr ako sci-� , než 
medicínske prístroje,“ vysvetľuje RNDr. 
Marek Chmelík, PhD. progres rádioló-
gie  a zároveň dodáva, že aj vzhľadom 
na spomínaný vývoj technológií je 
nutné sústavné doškoľovanie rádio-
logických technikov. Podľa jeho slov 
momentálne na Slovensku dochádza 

k  akejsi generačnej obmene rádiolo-
gických technikov, keďže vo viacerých 
zdravotníckych zariadeniach končí sil-
ná generácia skúsených pracovníkov. 

Študentov školí už tretí rok a  snaží 
sa ich viesť najmä k  zodpovednosti. 
,,Vzhľadom na technologický vývoj 
dnes už pri dodržaní bezpečnostných 
postupov toto zamestnanie nepred-
stavuje mimoriadne riziko. Ale tak ako 
aj na iných pracoviskách, riziko plynie 
hlavne z  nevedomosti, prípadne ne-
dbanlivosti personálu. Práve preto sa 
snažíme viesť študentov hlavne k zod-
povednosti za svoje konanie a k profe-
sionalite,“ dodáva RNDr. Marek Chme-
lík, PhD.

Vznik odboru rádiologický technik mô-
žeme pričleniť  k úplnému počiatku 
odboru rádiológia, kedy ,,pionieri“ rá-
diológie, väčšinou fyzici, začali využívať 
fyziku, teda hlavne ionizujúce žiarenie 
na zobrazenie ľudského organizmu. Pri 
ich práci im pomáhali technici. Pomer-
ne skoro, po začlenení týchto metód 
do klinickej praxe, pomáhali zdravot-
nícki pracovníci pri práci s röntgenový-
mi prístrojmi lekárom, bol to napríklad 
Dr. Alexander z Kežmarku, po ktorom je 
pomenovaná aj kežmarská nemocnica. 
Rádiologickí technici dnes  pracujú na 
oddeleniach rádiológie (rádiodiagnos-
tiky), rádioterapie a nukleárnej medicí-
ny.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Kazuistika je v  medicíne často využí-
vaným nástrojom. Ide o detailný súhrn 
klinického pozorovania priebehu jed-
nej choroby u  niekoľkých pacientov, 
a  to v  písomnej forme.  Vyžaduje si 
vysokú precíznosť, odbornosť, kvalit-
nú analýzu a  štruktúru. Hodnotením 
jednotlivých kazuistík sa na tomto 
podujatí zaoberala odborná porota 
a vedecký programový výbor. Tí ohod-
notili kazuistiku dvoch lekárok z levoč-

skej nemocnice s názvom ,,Spontánna 
ruptúra pažeráka - Syndróm Boerhaave 
s rozsiahlym pneumotoraxom vľavo“ 
ako druhú najlepšiu. Kazuistiky hod-
notilo aj publikum prostredníctvom 
hlasovacích lístkov a ohodnotilo túto 
kazuistiku ako tretiu najlepšiu. 

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Dve lekárky z levočskej nemocnice boli 
ocenené za úspešnú kazuistiku

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa 
môže pýšiť ďalším úspechom. Na podujatí s názvom III. Kazuistiky 
v internej medicíne a kardiológii získali MUDr. Mária Orolínová, 

primárka interného oddelenia a MUDr. Linda Valentíková, interná 
lekárka, dve ocenenia.
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Farmaceutický laborant má v  le-
kárňach široké využitie. Stará 
sa   napríklad o príjem, prípravu, 
kontrolu, objednávanie či ucho-
vávanie liečiv,  o sledovanie doby 
ich expirácie a o ich vyraďovanie. 
Zuzane Šefčíkovej táto práca uča-
rovala už v  mladosti. ,,K profesii 
farmaceutického laboranta ma 
priviedla moja teta, ktorá praco-
vala v lekárni tiež ako laborantka. 
Často som ju v práci navštevovala, 
páčilo sa mi tam, a tak moje roz-
hodovanie o profesii bolo jed-
noduché a  jasné,“ hovorí Zuzana 
Šefčíková. Vyštudovala Strednú 
zdravotnícku školu v Košiciach, 
odbor farmaceutický laborant 
a zamestnala sa práve v tej le-
kárni, kam už chodila ako dieťa. 
Od roku 1993 pracuje v levočskej 
lekárni, v  roku 2002 nastúpila na 
oddelenie špeciálneho zdravot-
níckeho materiálu, kde pracuje 
dodnes. ,,Pri svojej práci však ne-
prichádzam do styku s pacien-
tmi, keďže zabezpečujem zdravotnícky 
materiál pre oddelenia a ambulancie. 
Spolupracujem ale s vedúcimi sestrami 
a sestrami manažérkami, naše vzťahy 
sú výborné, takisto aj s  kolegyňami 
v lekárni. Dobré medziľudské vzťahy sú 
základom v každej práci, aj mimo nej,“ 
vysvetľuje. Výber svojho povolania nik-
dy neoľutovala. ,,Na tejto práci ma baví 
všetko, preto som jej zostala verná od 
ukončenia štúdia až doteraz. Vyžaduje 
si predovšetkým zodpovednosť a  sa-
mostatnosť a odborné školenia a ďalšie 
vzdelávanie sú samozrejmou súčasťou, 
rada prijímam nové výzvy. Jednoducho 
táto práca je neodmysliteľnou súčasťou 
môjho života, robím ju rada a som za 
ňu vďačná,“ hovorí Zuzana Šefčíková. 

Okrem práce farmaceutickej laboran-
tky sa vo voľnom čase venuje úplne inej 

oblasti – športu. Prevádzkuje Spinning 
centrum, kde donedávna aj precvičo-
vala a venuje sa mladej generácii bež-
cov na lyžiach. Spolu s manželom vedie 
športový klub Levoča XC ski team, ktorý 
vychováva talentované deti a mládež 
v behu na lyžiach. ,,Trénovaniu detí sa 
venuje môj manžel, pomáha mu dcéra, 
ktorá je bývalá reprezentantka v behu 
na lyžiach, ja sa naopak venujem admi-
nistratíve, vediem účtovníctvo, píšem 
projekty, hľadám zdroje � nancovania 
a zabezpečenie klubu po materiálnej 
stránke. Okolo bežkovania sa ,,točíme“ 
od roku 2008, kedy sme sa k  nemu 
dostali celkom náhodou. Kľúčový bol 
moment dospievania našich detí, keď 
sme pre nich hľadali vhodnú alternatí-
vu tabletov a počítačov, šport, pri kto-
rom by sa mohli rozvíjať všestranne, 
ideálne aby boli na čerstvom vzduchu 

čo najviac. A výsledkom hľadania 
bol práve beh na lyžiach, čo pova-
žujeme doteraz za dobrú voľbu,“  
hovorí Zuzana Šefčíková. 

Ich zverencami sú deti približne 
od 7-8 rokov až po dospelých, 
teda od úplných začiatkov až po 
vrcholovú úroveň -  reprezentáciu 
Slovenskej republiky. Momentál-
ne majú v tíme zhruba 16 stálych 
pretekárov, okrem toho robia aj 
sezónne bezplatné kurzy pre deti, 
takže v zimnej časti sezóny sa 
počet navyšuje. ,,Zloženie nášho 
tímu má úzku spojitosť aj s mojou 
prácou. Väčšia časť športovcov sú 
práve deti zamestnancov nemoc-
nice, čo ma veľmi teší. Predpo-
kladám, že mi dôverujú, keď mi 
zverili to najcennejšie, čo majú,“ 
hovorí farmaceutická laborantka 
Zuzana Šefčíková s úsmevom. Ich 
zverenci zaznamenali množstvo 
úspechov, každý rok majú ocene-
ného minimálne jedného prete-

kára v súťaži Športovec mesta a taktiež 
Športovec Spiša, nominácie a účasti na 
mládežníckych celosvetových olympi-
ádach a Majstrovstvách sveta juniorov. 
Úspešne sa zúčastňujú Slovenského 
pohára aj Majstrovstiev Slovenska. Jed-
na zo športovkýň bola ocenená titulom 
Športovec mesta Levoča 2018. ,,Skĺbiť 
prácu, športový klub a rodinu je dosť 
náročné, ale nie nezvládnuteľné, baví 
ma to a robím to rada. Svojou prácou 
v klube učíme deti zdravému životné-
mu štýlu, snažíme sa byť pre nich dob-
rým príkladom, získavajú zručnosti, 
prekonávajú prekážky, posilňujú telo 
aj ducha. Keď sa robia veci s láskou, či 
práca alebo koníček, vždy to má zmy-
sel,“ dodáva Zuzana Šefčíková na záver.

Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

V práci farmaceutická laborantka, v súkromí trénerka 
mladých  športových talentov

Práca farmaceutického laboranta je síce prácou z úzadia lekární, avšak aj napriek tomu, že 
z pohľadu pacientov a klientov je neviditeľná, je veľmi dôležitou súčasťou rezortu zdravotníctva.  
V lekárni vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL, pracuje 
na oddelení špeciálneho zdravotníckeho materiálu Zuzana Šefčíková. Okrem tejto náročnej práce 
venuje svoj voľný čas záľube, ktorá nemá so zdravotníctvom nič spoločné. Vychováva totiž mladé, 

nádejné talenty v bežeckom lyžovaní.
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Ave Eva levočská
/Sojčie oči v Levoči - feministický pohľad z vtáčej perspektívy/

Levoču symbolicky ovládajú, vyjmúc panic-
kého levočského Ľudevíta, dve, takmer rov-
nako silné a výrazné archetypálne ženské 
postavy. Dve Evy. Jedna nebeská, božská 
a svätá, druhá pozemská, padlá a hriešna. 
Preblahoslavená a milostiplná odpustová 
Levočská Panna Mária a zlorečená, zradná 
a vadná Levočská biela pani, Korponay Jú-
lia. Jedna oslávená a povýšená na obetnom 
oltári na výsosti chrámu hory pútnickej, 
druhá pokorená a ponížená na pranieri 
hanby, v úzkosti klietky železnej. Jedna ako 
symbol posväcujúceho ochranného mater-
stva Matky Božej, telom i dušou do neba 
vzatej, druhá ako symbol zradného ženstva 
Evy hriešnej, podľa svojich podlých zásluh 
i náležite potrestanej.

Istá starostlivá osoba si iste predsviatoč-
ne vyčistila svoj domáci literárny chlievik, 
a poznášala všetky tie vynosené a vyra-
dené kukučie vajcia do knižného hniezda 
záchrany vo vtáčích búdkach nášho mes-
tského parku. V hustej znáške najrôznej-
ších noblesných edícií, známych titulov 
i skvelých autorov sa našlo i jedno malé, 
sotva stostranové, brožované sojčie vajíčko, 
ktoré práve odtiaľto, zo svojho levočského 
inšpiračného hniezda prázdninových zá-
žitkov zo školských výletov v našom meste 
vyletelo, a sem sa i po vyše dvoch desaťro-
čiach, prapodivných presunov a preletov, 
v papierovej podobe znovu vrátilo. Tam 
kam patrí. A ukázalo teraz nám, všedným 
a otrlým, banálne prozaickým Levočanom, 
nažívajúcim si tu doma v zabehnutom ste-
reotype a usadlej rutine, škriekavým sojčím 
hlasom a v krikľavom sojčom perí, akýsi iný, 
nečakane neobvyklý, neošumelý a poetický 
pohľad na tie naše staré mestské historky 
a histórie. Brožovaná „Iba baba“, prozaická 
prvotina dnes už etablovanej feministickej 
autorky Jany Juráňovej, ktorá tu vystupuje 
pod adolescentnou anglicizovanou skrat-
kou svojho monogramu J.J., ako Jay-Jay, 
sojka. A milá sojka sa tu venuje aj opisom 
svojich zážitkov zo školáckych exkurzií 
v našej Levoči. Svojim pubertálno podvrat-
ným, adolescentno agresívnym a zdravo 
drzým girl power emancipovaným femi-
nistickým jazykom podkopáva a nabúrava 
pevné hradby našich obvyklých a otrepa-
ných, odratých a ošúchaných konvenčne 
patriarchálnych mužských názorov na našu 
historickú, hrdú a hrdinskú, „zmužilú“ mest-
skú slávu.

Epizoda I.- Radnica. Zmužilí obrancovia 
mesta dodatočne zvalili vinu za svoje zba-
belé zlyhanie, či úplatný ústup zo strany 
cisárskej na stranu kuruckú, na slabú, ne-

vinnú a bezbrannú ženu. Veď, čo sa týka 
vernostnej prísahy, pánboh je prevysoko na 
nebi, a čo sa týka vojnovej pomoci, cisárpán 
zas preďaleko vo Viedni. Sčítané a zrátané, 
zrada sa oplatí, keď je teraz v kuruckom 
kotlíku hustejší bravčový guláš a na ich 
ražni mastnejší pečený baran. Mesto teda 
preventívne a pragmaticky kapitulovalo do 
teplejších a tučnejších rúk kuruckých, a ako 
inak, dodatočne a nerytiersky a negalantne 
zvalilo vinu za toto svoje zlyhanie na slabú 
ženskú. Takto teda vidia naše mestské veci 
emancipované zženštilé „bratislavské ba-
benky“. Ináč ich zas opisujú naše zmužilé 
mestské kroniky.

Epizoda II. - Pranier. Starý profesor, sprie-
vodca, výletníčkam vysvetľuje, že 90-tich 
percent zločinov a priestupkov sa dnes 
dopúšťajú muži, a že zrejme tomu tak 
bolo stále, i v tom stredoveku. A vždy to, 
čo sa mladíkom povznesene odpustilo 
a s nadhľadom prepáčilo, sa mladiciam prís-
ne vytklo a natvrdo potrestalo. Napríklad 
i v klietke hanby, lebo Quod licet Iovi, non 
licet bovi. Prečo tam zatvárali len ženy? 
Lebo sa nemohli brániť! Kroniky uvádzajú 
samé ženy, „iba baby“, s jedinou výnimkou 
potvrdzujúcou pravidlo, v 20.-tom storočí 
tam zrejme z recesie strčili ženy nejakého 
neschopného mestského úradníka.

Epizoda III. - Chrám. Nedostatočne eman-
cipovaná lektorka, lacno nadbiehajúca, 
zo sojčieho pohľadu, keď už je teda reč 
o vtákoch, kohútiemu vkusu mužského 
publika, uvádza, že kostolný kňaz, aby chrá-
nil veriacich, a možno i seba, pred prílišným 

pokušením vyžarujúcim zo ženskej krásy in-
kriminovanej Júlie K., vyhradil jej osobitnú 
lavicu niekde vzadu v ústraní. A ktoráže si 
do nej zasadne, podľa takto údajne rodovo 
neférových mysti� kácií lektorky, do roka 
skrásnie a vydá sa. Priznám sa, neviem ktorá 
je to lavica, pretože bedekre to neuvádzajú, 
ale rád by som vedel, ktoréže to ženy, isteže 
nevediac nič o tejto zradnej sprievodcov-
skej fabulácii, v nej vysedávajú. 

Nakoniec teda naša nová, feministicky in-
terpretovaná sojčia rekapitulácia levočské-
ho údelu, príbehu pádu Bielej pani, hriešnej 
Evy, „iba baby“, z vtáčej perspektívy žen-
ského uhla pohľadu. Iba baba je iba obeť. 
Začina padať, keď je ako krásna zvodkyňa, 
kňazom prísne pokarhaná a „vykrstená“ 
v svätojakubskom chráme. Potom klesá 
o stupeň níž už ako hriešna zlo/čin-syn/
kyňa, poulične ústne pranierovaná, vysta-
vená verejnosti napospas, v akoby klebet-
nej klietke hanby. A nakoniec dopadá až na 
samé morálne dno ako úplná vlastizradná 
velezradkyňa v ortieli odsúdenia v súdnej 
sieni radnice. A jej následná hanebná hrdel-
ná exekúcia niekde v Gyori už úplne preráža 
aj to samotné dno dobového vkusu, preto-
že plebejská poprava šľachtickej aristokrat-
ky bola v tomto období čímsi neslýchaným. 
Spolu s našimi levočskými historikmi sme 
sa nádejali, že nájdenie neznámych ko-
strových ostatkov kdesi v rodinnej hrobke 
kaštieľa Korponayovcov v Ožďanoch nám 
snáď vydá poslednú hmotnú pamiatku po 
tej našej „neblahej“ Bielej pani levočskej. 
Bohužiaľ sa však ich identita a pravosť ne-
potvrdila. A tak nám v Levoči, okrem tej 
krásnej legendy, ostala ako posledná spo-
mienka po nej len jedna jediná malá kurio-
zitka, drobný fetišistický útržok jej ženských 
šiat vystavený v rámovom relikviári v rytier-
skej sieni radnice. Faktické stopy po slávnej 
Levočskej bielej pani teda navždy miznú 
v tichu posledných achívnych záznamov zo 
zaniknutých cintorínov a masových hrobov 
v maďarskom Gyori.

Krásne a nostalgické legendy nie sú pro-
duktom exaktných historikov, ktorí vždy 
prísne a presne spisujú všetky, často cha-
otické a chybné, závadné a zmätočné, 
hlúpe i hriešne rozhodnutia a činy našich 
dejateľov, napospol to všetko ľudí ľudsky 
omylných i dobovo ohybných. Ale práve 
naopak, sú výtvorom emotívnej ľudovej 
novopamäti a slúžia na milosrdné prekytie 
a pretvorenie, prikrášlenie a prerozprávanie 
tej hrubej a trápnej nehrdinskej reality do 
podoby dômyselne domyslenej a očistne 
ospravedlňujúcej romantickej legendy. Le-
gendy, ktorá potom bez tých obscénnych 
ostňov a zraňujúcich zádrhelov, hladko 
a sladko preteká ušami poslucháčov ako 
ten náš bývalý, v knihe tak pochvalne 
a uznanlivo spomínaný, levočský likér Whi-
te Lady. 

Marian Dzurík 



Okrem toho v  Levoči prechodne pôso-
bili i menej známe školy, na ktoré sa do-
konca zabudlo...  

Jednou z takých je i „Uhorská kráľovská 
štátna záhradnícka škola“ – ako znel 
jej o� ciálny názov. Vznikla koncom 19. 
storočia, kedy Levoča prenechala prie-
myselný rozvoj iným spišským mestám 
a z obchodného centra Spiša sa postup-
ne menila na kultúrno - administratívne 
sídlo s  poľnohospodárskym zázemím.  
Mesto obkolesené záhradami bolo 
predurčené pre vznik školy so zamera-
ním na pestovanie ovocných stromov, 
zeleniny a okrasných rastlín. Je tiež veľ-
mi pravdepodobné,  že škola nadviazala 
na staršie pestovateľské tradície v mes-
te. Dôkazom šľachtiteľských tradícií je 
existencia špeciálnych odrôd ovocia 

- hlavne jabĺk vypestovaných v  Levoči 
a  jej okolí v  minulosti. V  meste sa kaž-
doročne usporadúvali známe šľachti-
teľské výstavy ovocia a zeleniny. Levoču 

preslávila na prelome 18. – 19. storoča 
vyšľachtená špeciálna odroda červenej, 
mierne štipľavej, veľmi aromatickej pap-
riky- „ Leutschauer paprika, Leutschauer 
Pepper“, ktorá sa používala ako červená 
mletá paprika do známych spišských 
mäsových výrobkov - najmä spišských 
párkov.  Z Levoče sa rozšírila do Maďar-
ska a  dodnes sa pestuje v  oblasti Mat-
rafuredu. U  nás zabudnutá paprika sa 
v súčasnosti veľmi rozšírila najmä v USA, 
kde je veľmi populárna (skúste si ju vy-
gúgliť a  kúpiť jej semienka na interne-
te... Môžem potvrdiť, že je výborná a že 
sa „Levočská paprika“ už vrátila do svoj-
ho rodiska, kde sa jej náramne darí...). 

Na existenciu levočskej záhradníc-
kej školy upozorňujú staré fotogra� e, 
respektíve pohľadnice zverejnené na 
internete. Školu je možné podľa nich 
lokalizovať do miestnej časti „Šokovec“ 
pri Levočskom potoku – teda na súčas-
nú Potočnú ulicu. Konkrétne ide o dom 
č. 805/12.  Tento dom je zjavne už len 
časťou budovy, ktorá tu – podľa dobo-
vých obrázkov stála. Jej severná časť, 
resp. krídlo dnes už nejestvuje. Situáciu 
parcely a domu dokumentuje i stará ka-
tastrálna mapa, na ktorej je pekne zná-
zornené pôvodne ohraničenie parcely 
reprezentované dodnes existujúcim ka-
menným ohradným múrom v severnej 
časti parcely (dnes ohraničuje susednú 
parcelu domu č. 1379/13) prebiehajú-
cim šikmo severovýchodným smerom 

Levoča bola od stredoveku známa kvalitou svojich škôl. V priebehu dlhej his-
tórie tu pôsobilo viacero významných školských ustanovizní, z ktorých hodno 
spomenúť mimoriadne kvalitné stredoveké mestské školy, neskôr  evanjelic-
ké lýceum, či jezuitské gymnázium, jezuitský konvikt, v 19. storočí tu pôsobi-
li konfesionálne a národne špecifi kované školy, ako židovské školy, nemecká 
reálka, v  20. storočí pribudli špeciálne školy pre postihnutú mládež- nevi-
diacich, nepočujúcich,  zdravotnícka,  pedagogická, poľnohospodárska a v sú-
časnosti v Levoči sídli i Inštitút Juraja Páleša pedagogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku.

Z histórie levočského školstva
Kráľovská štátna záhradnícka škola

Záhradnícka škola

Detail okrasnej záhrady 
záhradníckej školy 

HISTÓRIA



do strmého svahu, kde sa lomí smerom 
východným. 

Okrem múra je pre lokalizáciu školy 
prospešná i dodnes zachovaná,  z ka-
meňa vymurovaná nika - kaplnka, resp. 
vyhliadková glorieta (?)  v svahu priamo 
nad budovou školy,  jasne viditeľná na 
starom  zábere  (viď obr. č. 1) a  v súčas-
nosti  na obr. č. 2. 

Jednou z pozoruhodností zachovanou 
v záhrade predpokladanej bývalej školy 
je tiež veľký, secesný, travertínový,  de-
koratívny kvetináč, doteraz slúžiaci svoj-
mu účelu (obrázok č. 3).        

Pozemok, na ktorom stála škola,  starší 
Levočania stále nazývajú „Kertišňa“, čo 
pravdepodobne súvisí s maďarským 
názvom „kertmunkás iskola“,  resp. 
„kert-iskola“.

Z budovy a okrasnej predzáhradky ško-
ly sa cez už dnes neexistujúci drevený 
mostík nad Levočským potokom  pre-
chádzalo do ďalších záhrad a  ku skle-
níkom, ktoré sa rozkladali v  priestore 
dnešného ihriska a  základnej školy. 
V neskoršom, medzivojnovom období, 
sa  na pozemku školy usadili a praco-
vali tu bulharskí záhradníci, po ktorých 
sa celá oblasť označovala ako „Bulgaria“.  
Záhradníctvo a  skleníky zanikli až vý-
stavbou sídliska Západ v  sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia.

V  deväťdesiatych rokoch 19. storočia 
vznikli podobné záhradnícke školy vo 
vtedajšom Uhorsku v nasledovnom po-
radí:  v  Torda (dnes Turda v Rumunsku),  
v Levoči a nakoniec vznikla rovnaká ško-
la v Nagybocskó  (dnes Velikij Bičkij- Veľ-
ký Bočkov na Podkarpatskej Ukrajine).  
Levočská škola sa zameriavala na šľach-
tenie ovocných odrôd, hlavne jabĺk, no 
tiež pestovanie a  šľachtenie zeleniny, 
vyučovala aj parkovú úpravu okrasný-
mi drevinami a  kvetmi. Škola prestala 
existovať pravdepodobne po roku 1918, 
teda po zániku Rakúsko-Uhorska.

Levočskú záhradnícku školu možno 
pokladať za predchodcu učňovského 
školstva v  našom meste – napríklad 
neskoršej Strednej poľnohospodárskej 
školy, a teda súčasnej Strednej odbornej 
školy služieb Majstra Pavla. Preto by sme 
na jej bývalú existenciu nemali zabúdať.

MUDr. Rastislav Osif

Obr. 1 - Celkový pohľad

Obr. 3 - kamenný kvetináč- detail
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Z DÔVODU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID-19

PLÁNOVANÉ PODUJATIA V MESIACI APRÍL 

PRESUNUTÉ
O NOVÝCH TERMÍNOCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAŤ

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 
prijíma Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča nasledujúce opatrenia:

Organizovanie všetkých hromadných
kultúrnych a spoločenských podujatí sa ruší 

do odvolania.

Opatrenie sa týka všetkých prevádzok 
MESTSKÉ DIVADLO, GALÉRIA MESTA LEVOČA a KINO ÚSMEV.

Vstupné za zakúpené vstupenky na zrušené podujatia, ako aj zálohy za prenájom 
priestorov Vám budú vrátené alebo Vám bude navrhnutý náhradný termín 

po odvolaní súčasného opatrenia. 

Viac na stránke http://msks.levoca.sk a mailovej adrese msks@levoca.sk

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že ak sa všetci budeme správať zodpovedne, 
čoskoro sa vidíme na plánovaných kultúrnych podujatiach.
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Nové múzejné, edukatívne programy pre školy
Braillovo písmo, ako ho nepoznáme

Múzeá už dávno neslúžia len na archiváciu zbierkových 
predmetov, ale otvárajú svoje brány aj širokej verejnosti 

a predstavujú jej nielen históriu, ale čoraz častejšie aj 
prítomnosť či dokonca budúcnosť. 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 
je otvorené každému, kto sa chce do-
zvedieť o  špeciálnom školstve, a  teda 
o  výchove a  vzdelávaní nevidiacich, 
nepočujúcich, mentálne či telesne 
znevýhodnených. Keďže táto prob-
lematika je veľmi rozsiahla, týkajúca 
sa mnohých znevýhodnení či porúch 
učenia, rozhodli sme sa pripraviť špe-
ciálne, zážitkovo-vzdelávacie progra-
my zamerané vždy len na jedno kon-
krétne znevýhodnenie. V  rámci jednej 
hodiny žiakom a študentom ponúkne-
me nielen množstvo informácií týkajú-
cich sa danej problematiky, ale zároveň 
dostanú možnosť vyskúšať si špeciálne 
pomôcky a  zapojiť sa do zážitkových 
aktivít.

Dnes Vám predstavujeme náš prvý 
program s názvom:

Braillovo písmo, ako ho nepoznáme

Ide o  zážitkovo-vzdelávací program 
určený rôznym vekovým kategóriám – 
žiakom materských a základných škôl 
a taktiež študentom stredných či vyso-
kých škôl. 

Žiaci a študenti sa počas tohto progra-
mu zoznámia s učebnými pomôckami, 
ktoré nevidiaci používali v  minulosti, 
ale aj s  takými, ktoré používajú dnes. 
Dozvedia sa napríklad aj to, ako sa 

nevidiaci učia čítať a  ako sa pohybujú 
a orientujú v neznámom priestore po-
mocou vodiacej línie a slepeckej bielej 
palice.

Zážitkové aktivity, ktoré budú v  sku-
pinách vykonávať, im priblížia život 
so zrakovým znevýhodnením a vďaka 
našim pracovným listom sa oboznámia 
s Braillovým písmom.

Veríme, že vďaka tomuto programu zís-
kajú naši návštevníci nielen teoretické 
vedomosti z histórie i súčasnosti vzde-
lávania nevidiacich, ale zároveň pocho-
pia prekážky, s ktorými sa zrakovo zne-
výhodnení denno-denne stretávajú. 

60-minútový, edukatívny program je 
určený cca 20-členným skupinám žia-
kov. 

Vstupné pre žiaka je 1 €, pedagógovia 
majú bezplatný vstup.

Bližšie informácie a  metodický list 
k programu si môžete prečítať na našej 
webovej stránke https://msslevoca.sk/
ucime-sa-v-muzeu/. Metodický list ob-
sahuje konkrétne informácie k  dané-
mu edukatívnemu programu.

Zároveň by sme Vás rady informova-
li o  ďalších zážitkovo-vzdelávacích 
programoch, na ktorých momentálne 

pracujeme. Najnovšie informácie Vám 
prinesieme v nasledujúcej LIMKE. Tešiť 
sa môžete na tieto programy:
• Prekročme bariéru ticha (téma: ne-

počujúci, posunkový jazyk)
• Pochopme svet ticha a tmy (téma: 

hluchoslepí)
• Prečo nevidíme a  nepočujeme 

(téma: zmyslové orgány – oko, 
ucho)

• Ľudské zmysly (téma: 5 ľudských 
zmyslov)

Pevne veríme, že Vás naša nová ponu-
ka zážitkovo-vzdelávacích programov 
oslovila a  prebudila vo Vás zvedavosť 
a chuť nás navštíviť.

Či si už vyberiete konkrétny program 
alebo prehliadku stálej expozície, bu-
deme sa na Vašu návštevu tešiť.

Upozornenie:
V  súvislosti s  ochorením COVID-19 
a  na základe vyhlásených opatre-
ní prijatých Ústredným krízovým 
štábom SR a naším zriaďovateľom 
Centrom vedecko-technických infor-
mácií SR v  Bratislave, Múzeum špe-
ciálneho školstva v Levoči pristúpilo 
k uzatvoreniu svojich priestorov pre 
širokú verejnosť, a  to v  termíne od 
10. marca až do odvolania. O  zno-
vuotvorení múzea Vás budeme in-
formovať prostredníctvom LIMKY, 
našej webovej stránky i  sociálnych 
sietí.  

V  prípade akýchkoľvek otázok, ale 
aj prípadných rezervácií prehliadok 
nás môžete, počas pracovných dní, 
kontaktovať telefonicky alebo mai-
lom. 

• telefonicky: +421 53  451 28 63,  
+421 918 625 285

• mailom: mss.levoca@gmail.com

Kolektív Múzea špeciálneho 
školstva v Levoči Žiaci 3. ročníka ZŠ Francisciho v Levoči
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V  mesiaci februári 2020 jubiluje najstaršia 
materská škola v Levoči. Materská škola na 
Ulici Gustáva  Hermana 9 , dovŕšila  sedem-
desiatku svojej existencie.

Prvé zmienky, ktoré sa našli v  materskej 
škole, sú nájomné zmluvy  z r. 1948. Nájom-
né zmluvy uvádzajú, že v budove patriacej 
svojho času p. Barla Marius, sa prevádzko-
vala jedna trieda materskej školy. V dalších 
listinách sa uvádza, že budova sa stala ná-
rodným kon� škátom 23.3.1948, kedy sa 
vlastníkom stala štátna školská správa. O� -
ciálna kronika školy sa datuje od 6.2.1950. 
Prvý zápis uvádza, že 1.2.1950 rozhodnutím 
KNV v  Košiciach a  zriaďovacou listinou sa 
dovtedy existujúce riaditeľ-
stvo I. MŠ na Bernolákovej 
ulici pod vedením rehoľnej 
sestry Alžbety Parobčeko-
vej, rozdelilo na 3 samos-
tatné riaditeľstvá - I. MŠ na 
Bernolákovej ulici, II. MŠ 
na ulici Červenej armády /
terajšia Gustáva Hermana/ 
a  III. MŠ na Vysokej ulici. 
V  materskej škole na Uli-
ci Gustáva Hermana bola 
jedna trieda, s  počtom 40 
detí, pod vedením p.riadi-
teľky Anny Matschekovej, 
s  učiteľkou Annou Paulíko-
vou v poldennej prevádzke. 
Do konca roka to už boli 
dve triedy, so 100 deťmi 
a  treťou učiteľkou, stále 
v  poldennej prevádzke. Už v  tomto roku 
dostávali deti desiatu bezplatne. V  roku 
1952 boli už prevádzkované 3 triedy, z toho 
jedna s celodennou prevádzkou a dve trie-
dy s dvojitou frekvenciou- čo znamenalo, že 
deti odchádzali na obed domov a popolud-
ní sa do MŠ vracali. V školskom roku 1953-
54 počet detí  stúpol na 146, z toho 44 boli 
deti pracujúcich matiek. Kolektív školy tvo-
rili 3 učiteľky, 2 pestúnky, 1 kuchárka, škol-
níčka a upratovačka. Počty detí pracujúcich 
matiek sa zvyšovali, a  tak v školskom roku 
1953-54 boli v MŠ dve triedy s celodennou 
prevádzkou a jedna s poldennou bola v MŠ 
na Vysokej ulici, z dôvodu že jej riaditeľstvo 

bolo zrušené a správa prešla pod II.mater-
skú školu. Samozrejme, detí neustále pribú-
dalo, a  tak v  roku 1960 sa začalo s realizá-
ciou prístavby na školskom dvore. Škola tak 
získala ďalšie priestory - 2 triedy, hygienickú 
a kancelársku miestnosť. Umiestnených tu 
bolo 120 detí v  celodennej starostlivosti. 
V  nasledujúcom roku to bolo už 126 detí 
v 3 triedach so 6 učiteľkami. Počty detí boli 
neuveriteľne vysoké na jednu triedu. Pos-
tupne sa ale počty začali upravovať, stavali 
sa nové materské školy – na Ulici Gašpara 
Haina, vtedajšej O. Bendíka, a na Železnič-
nom riadku. V  roku 1973 bola materská 
škola vybavená elektrickým vykurovaním, 
a v školskom roku 1978-79 sa vykonala ge-
nerálna oprava budovy, prestavba pivnice 
na kotolňu s  centrálnym vykurovaním na 
tuhé palivo, prebehla oprava záhradného 
múra a pribudli betónové chodníky na dvo-
re. V školskom roku 1981-82 bolo evidova-

ných 140 detí, a tak vzniknutá piata trieda 
bola umiestnená v  priestoroch II. základ-
nej školy na vtedajšom Mierovom námes-
tí. Prelomovými rokmi sa stali roky 1989, 
1991, kedy následkom zmien v politickom 
dianí, začali reformy v  školstve. Zavádzali 
sa rôzne alternatívne postupy vo výcho-
ve a  vzdelávaní, na základe legislatívnych 
zmien vznikali orgány školskej samosprávy, 
realizovali sa voľby riaditeľov škôl. V rokoch 
1992 a  1993 počet detí v materskej škole 
rapídne poklesol, v  prevádzke boli už len 
3 triedy. Keďže susedná materská škola na 
Špitálskej ulici prišla reštitúciou o budovu, 
v  školskom roku 1993-94 sa 2 triedy detí 

aj s personálom presťahovali do materskej 
školy na Ulicu Gustáva Hermana. O rok na 
to bola jedna trieda presunutá do MŠ na Vy-
sokej ulici, pretože tam tiež poklesol počet 
detí. Rok 2003 znova zaznamenal prírastok 
detí na počet 108 v štyroch triedach. V tom-
to roku škola získala právnu subjektivitu 
a bola plyno� kovaná. Školský rok 2007-08 
zásluhou iniciatívy odboru školstva a ve-
denia mesta priniesol škole  kompletnú 
stavebnú rekonštrukciu. Škola dostala nový 
vzhľad renováciou fasády, výmenou okien 
a  obnovou strechy na prístavbe. Školská 
jedáleň bola postupne modernizovaná, vy-
bavená modernou technológiou a rôznym 
gastro vybavením. V posledných rokoch 
boli vykonané v škole rôzne interiérové 
úpravy, výmena podláh, rekonštrukcia hy-
gienických priestorov pre deti, spravili sa 
hygienické nátery stien v  miestnostiach 
a herniach. Školská záhrada bola vybavená 

detským záhradným nára-
dím. Veľká zmena nastala 
pre školu 1.1.2017, kedy sa 
stala elokovaným pracovis-
kom MŠ, Železničný riadok 
3.

Bránami školy prešlo za 
sedemdesiat rokov stov-
ky detí, desiatky učite-
liek a  nepedagogického 
personálu. Vo vedení sa 
vystriedalo 8 riaditeliek.  
V  kronike školy sa máte 
možnosť dočítať množstvo 
zaujímavých informácií, 
napríklad, že v 50-tych ro-
koch sa vyskytovali bežne 
detské choroby ako obrna, 
šarlach, deti boli očkované 

proti tuberkulóze, povinne röntgenované,
v materskej škole prebiehali pravidelné le-
kárske prehliadky detí, vrátane dentálnej. 
Je tu množstvo dnes už úsmevných zápi-
sov - deti, ktoré nevymeškali v MŠ napríklad 
viac ako pol roka ani deň,  boli „úderníci“ 
a odmenili ich. V určitom období učiteľky za 
mimoriadne zásluhy boli odmenené naprí-
klad vkladnou knižkou. Organizované boli 
slávnosti, kde deti citujem: „recitovali bás-
ne o Stalinovi, Leninovi, a  tak prejavovali 
vďačnosť Sovietskemu zväzu“. „Učiteľky sa 
zaväzovali študovať  pedagogické diela so-
vietskych autorov“. Dozviete aj to, že v roku 
1955 bol veľký požiar, ktorý vznikol na Va-

 Jubilantka Hermanka
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janského ulici a  zhorelo 22 domov, alebo 
informáciu, že vodotrysk na dvore bol už 
v roku 1958.

Všetky tieto z historického aspektu infor-
matívno - štatistické údaje sú predpokla-
dom na  to, aby sa z  jednoduchej detskej 
opatrovateľskej ustanovizne za roky exis-
tencie stala moderná, dynamická a � exi-
bilná materská škola . A tak to je aj v prípa-
de tejto materskej školy. Zápisy v  kronike 
svedčia o tom, že za tie roky pôsobilo v MŠ 
mnoho kreatívnych, zodpovedných a  za-
nietených učiteľských tímov, ktoré sa snažili 
o  spokojnosť, vzdelanie a  výchovu našich 
najmenších. Materská škola najmä za  po-
sledných dvadsaťpäť rokov bola priekop-
níčkou v  moderných výchovno-vzdeláva-
cích postupoch, participovala v  rôznych 
národných projektoch, zúčastňovala sa ná-
rodných i medzinárodných súťaží, najmä vo 
výtvarnej oblasti. Zaradením do siete škôl 
podporujúcich zdravie sa vypro� lovala na 
školu, ktorá   zdôrazňovala a podporovala 
v deťoch potrebu pohybu, športu a zdravé-
ho životného štýlu ako súčasti hodnotného 
života. Doteraz chodia deti raz týždenne 
realizovať úlohy telesnej výchovy do su-
sednej telocvične strednej odbornej školy 
Majstra Pavla a  zúčastňujú sa športových 

súťaží v  rámci mesta. Ako 
prvá z  materských škôl 
v Levoči začala zavádzať do 
svojho programu  digitálnu 
gramotnosť detí,  postupne 
bola škola vybavená mo-
dernou technológiou a  po-
môckami. Tvorivým a najmä 
systematickým prístupom 
oduševnených  pedagógov 
sa škola prepracovala na 
kvalitnú predškolskú inšti-
túciu. Škola bola organizá-
torkou mnohých verejných 
prehliadok detskej tvorivosti, vždy sa snaži-
la o kvalitnú a profesionálnu reprezentáciu 
svojej činnosti. Partnerstvo s rodinami detí 
presiahlo častokrát rámec o� ciálnosti, vzťa-
hy sa budovali na báze obojstrannej  srdeč-
nosti, úcte a  pochopení. Verejnosť takto 
vždy vnímala túto materskú školu, bežne 
nazývanú „Hermanka“.

História školy je bohatá. Bohatá na svojich 
žiačikov, ktorých srdiečka nechali v  škole 
svoje radosti, starosti,  šibalstvá a  vyrástli 
z nich ľudia, z ktorých množstvo  dosiahlo 
výrazné  úspechy v pracovnom i osobnom 
živote.  Bohatá na ľudí, ktorí tu nechali  sto-
pu svojej pracovitosti a ľudskej hodnoty. 

Mnohí z nich sú ešte žijúcimi pamätníkmi.  
Bohatá na vedomosti, múdrosti, dobroti-
vosť a vľúdnosť, ktorou sú nasiaknuté múry 
tejto školy.

Na záver prianie krátke:  „Viac krajších dní 
ako horších, viac radostí ako strastí, viac lás-
ky ako smútku, to zaželať Ti chcú, všetci, čo 
v srdci Hermanku majú“.

Jaroslava Petrovičová
Foto: web archív MŠ

Pozn. Všetky informácie pochádzajú z kroni-
ky školy, archívnych listín a osobných spomie-
nok autorky článku.
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Oznámenie o zápise detí do materskej školy
na školský rok 2020/2021

V zmysle  § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. 
(ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“)  

zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Elokované 
pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Gašpara 

Haina 36 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8  Levoča, Elokované 
pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3, Elokované pracovisko Predmestie 26 

Levoča,  sa uskutoční 

 v termíne od 04.05.2020 do 06.05.2020
 v časeod 10.00 hod. do 16.00 hod.

Forma a priebeh zápisu:

• v súvislosti so situáciou a opatreniami proti šíreniu 
ochorenia COVID-19,  aktuálnu formu a priebeh v ter-
míne konania zápisu zverejníme na internetovej stránke 
Materskej školy Levoča - https://mszeleznicnyriadok.
edupage.org/ ako aj na webových stránkach elokova-
ných pracovísk a webovej stránke mesta Levoča. 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písom-
ného rozhodnutia riaditeľky materskej školy. 

• prednostne do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré 
k 1. septembru 2020 dovŕšili 5 rokov,

• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 
dochádzky, 

• deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povin-
nej školskej dochádzky,

• deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sa-
moobslužné činnosti.

Tlačivo - Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia 
stiahnuť z  webovej stránky   mszeleznicnyriadok.edupage.
sk,  prípadne priamo v materskej škole. 

PaedDr. Anna Bineková,
riaditeľka materskej školy

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť  je tu čas zápisu detí do základnej školy. Ak máte die-
ťa so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a obávate sa, ako 
zvládne základnú školu, príďte k  nám od 20. 4. do 24. 4. 
2020. V  budúcom školskom roku máte poslednú možnosť 
využiť aj prípravný ročník. 

V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu v organizačných 
zložkách: 
• ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnos-

ťou – určená pre žiakov s poruchami reči alebo porucha-
mi učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup. Školáci 
postupujú podľa vzdelávacích programov pre bežné 
základné školy, prispôsobené ich špeciálnym potrebám.

• ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzde-
lávania sa nelíši od vzdelávacích programov pre bežných 
žiakov, no vyučovacie metódy sú prispôsobené žiakom 

nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom s poruchou bino-
kulárneho videnia (tupozrakosť, škuľavosť). 

Naše bene� ty: 
• každý učiteľ je špeciálny pedagóg;
• terapia EEG-biofeedback, rehabilitácia a  masáže, kyslí-

ková terapia, terapia svetlom a iné;
• služby ty� opédov, logopédov, školskej  psychologičky, 

zdravotnej sestry, sociálnej pracovníčky;
• nižší počet žiakov v triedach;

V prípade otázok nás máte možnosť kontaktovať na tel. čís-
lach 053/ 4512395, 4514795, alebo mailom na skola@ne-
vidiaci.sk. Na stránke  www.skola.nevidiaci.sk si pomocou 
3D vizualizácie môžete pozrieť, ako to v našej škole vyzerá. 

Na spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi sa teší riaditeľka 
PaedDr. Šarlota Múdra a pedagógovia školy.

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča
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ÚSPEŠNÍ V BRUSELI!

Člen EA v Európskom výbore regiónov no-
minoval našu základnú školu na účasť vo 
výtvarnej súťaži, ktorej témou bola: „Môj 
región, moja rodina“. 

Sme radi, že sme sa tejto súťaže, ktorá spája 
talentovaných žiakov z celej Európy mohli 
zúčastniť. Do tejto výtvarnej súťaže sa za-
pojili školy z Estónska, Maďarska, Írska, Ta-
lianska, Litvy, Poľska, Rumunska, Škótska 
a zo Slovenska. Okrem slávenia rozmanitos-
ti nášho kontinentu to tiež znamená príklad 
toho, ako môžu európske inštitúcie posilniť 
väzby s miestnymi generáciami, ktoré budú 
formovať budúcnosť EÚ. Cieľom projektu 
„Môj región, moja rodina“, bolo predsta-
viť Európu a jej kultúrnu rozmanitosť pro-
stredníctvom kresby a maľby, a to všetko 
v kontexte konkrétneho regiónu. Deti boli 
požiadané, aby vytvorili umelecké dielo 
a napísali o ňom, a tak v krátkosti opísali re-
gión a svoju rodinu v ňom.

Žiaci vytvorili zaujímavé a pestré výtvarné 
dielka. Z tejto súťaže vzišli traja víťazi:

1. miesto: Klárka Pomikalová 5.A
2. miesto: Alex Dávid Krátky 4.C
3. miesto: Eliška Špenerová 7.B
Našich víťazov prišiel do školy oceniť člen 
EA v Európskom výbore regiónov p. Mgr. 
Miloslav Repaský, p. primátor Ing. Miroslav 
Vilkovský, MBA a vedúca oddelenia škol-
stva PaedDr. Mária Choborová. Žiaci boli 
odmenení výtvarnými pomôckami, dostali 
aj časopis, v ktorom sa nachádzajú okrem 
ich prác aj práce všetkých víťazov jednotli-
vých krajín EÚ, pohľadnice s ich umeleckým 
dielkom a škola získala fotoaparát. Výtvar-

né diela našich žiakov boli premenené aj 
na pohľadnice, ktoré dostali aj naši žiaci 
a škola. Ocenené práce sú zároveň súčas-
ťou publikácie „My region, My Family“, ktorá 
obsahuje všetky víťazné práce jednotlivých 
zapojených krajín EÚ. 

Veľmi sa tešíme a našim umelcom zo srdca 
BLAHOŽELÁME!!!

Mgr. Eva Kovaľanová 
a Ing. Rastislav Pomikala,

ZŠ, G. Haina 37, Levoča

Mesto Levoča, zastúpené a  konajúce primáto-
rom mesta Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, 
na základe ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov a  na základe pracovného 
poriadku zamestnancov mesta Levoča vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho 
zamestnanca za nasledujúcich podmienok:

1. Názov a sídlo zamestnávateľa:
Mesto Levoča
Mestský úrad Levoča
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01  Levoča  

2. Obsadzovaná funkcia:
- vedúci oddelenia investičnej činnosti, územ-
ného plánovania, životného prostredia a  sta-
vebného úradu.

3. Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získa-
né absolvovaním stavebnej fakulty; minimálne 
5-ročná prax v riadení a manažmente alebo pri 
výkone práce vo verejnom záujme (verejná služ-
ba) a v štátnej službe sú výhodou
           
4. Iné kritériá a požiadavky:
a) počítačové znalosti – znalosť práce s textovými 
editormi, tabuľkovými procesormi, znalosť prí-
pravy prezentácií, emailovej komunikácie a prá-
ce s internetom,
b) znalosti právnych predpisov – znalosť a apli-
kácia právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
činnosť orgánov verejnej správy, najmä zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov,  právnych predpisov vzťahu-

júcich sa na činnosť mesta vykonávajúceho pô-
sobnosť stavebného úradu  a právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na investičnú činnosť mesta,
c) riadiaca prax v  oblasti výkonu obsadzovanej 
funkcie  je výhodou,
d) spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.

5. Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
b) profesijný životopis,
c) motivačný list,
d) úradne overená fotokópia dokladu o  najvyš-
šom dosiahnutom vzdelaní (vrátane vysvedčenia 
o  štátnej záverečnej skúške) a  úradne overené 
fotokópie dokladov preukazujúcich splnenie 
kvalifi kačných predpokladov,
e) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, t. j. o tom, 
že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin,
f) čestné vyhlásenie o  spôsobilosti na právne 
úkony v  plnom rozsahu nie staršie ako tri me-
siace,
g) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon 
funkcie nie staršie ako tri mesiace,
h) doklad preukazujúci plnenie požiadavky naj-
menej piatich rokov odbornej – riadiacej praxe.

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 na-
riadenia Európskeho parlamentu a  rady (EÚ) 
2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom po-
hybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer-
nica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o  ochrane 
osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov sa nachádzajú na we-
bovom sídle mesta www.levoca.sk.

Vytlačený a  uchádzačom podpísaný text infor-
mácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť 
spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.

6. Platové zaradenie:
V  zmysle   zákona   č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov – 
platová trieda 09.

7. Spôsob uskutočnenia výberového konania:
Výberové konanie prebehne pohovorom pred vý-
berovou komisiou.
    
8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na 

výberovom konaní:
Žiadosť o  účasť vo výberovom konaní spolu 
s  požadovanými dokladmi v  uzatvorenej obálke 
s  označením „VK – vedúci oddelenia investič-
nej činnosti, územného plánovania, životného 
prostredia a  stavebného úradu“ s  poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť najneskôr do 
14.00 h dňa 08. 04. 2020 (vrátane) do podateľ-
ne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra 
Pavla č. 4/4, 054 01  Levoča. Rozhodujúci je dátum 
a  čas uvedený na prezentačnej pečiatke mest-
ského úradu.   

9. Dátum vyhlásenia výberového konania: 
17. 03. 2020 

Levoča 13. 03. 2020

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA



Spomienky 
                        a poďakovania

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Božie slovo na mesiac apríl:

O  Pánovi Ježišovi Kristovi čítame aj 
tieto slová: 
„Na vlastnom tele vyniesol naše 
hriechy na drevo, aby sme odum-
reli hriechom a  žili spravodlivosti; 
Jeho krvavé rany  vás uzdravili. 
Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz 
navrátení ste Pastierovi a Biskupo-
vi vašich duší.“ 

1 list apoštola Petra 2,24-25

Bohoslužby v mesiaci apríl:

5. 4. 2020 – 6. pôstna nedeľa - Kvet-
ná, sl. Božie o 8.30 hod. v modlitebni, 
používame Pašie  
9. 4. 2020 – Zelený štvrtok, sl. Bo-
žie so spoveďou a Večerou Pánovou 
o 17.00 hod.  v kostole
10. 4. 2020 – Veľký Piatok, sl. Božie 
o  8.30 hod. v  kostole, používame 
Pašie
12. 4. 2020 – Veľkonočná nedeľa, sl. 
Božie o 8.30 hod. v kostole
13. 4. 2020 – Veľkonočný pondelok, 
sl. Božie o 8.30 hod. v kostole
19. 4. 2020 – 1.nedeľa po Veľkej 
noci, sl. Božie o  8.30 hod. v modli-
tebni
26. 4. 2020 – 2. nedeľa po Veľkej 
noci, sl. Božie o  8.30 hod. v modli-
tebni

Pôstne večierne v týždni, každý uto-
rok o 17.00 hodine v modlitebni.

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi 
Kristovi, oznamy o  bohoslužbách, 
ktoré sú tu uvedené sa uskutoč-
nia, ak karanténne opatrenie bude 
ukončené. 

V prípade pokračovania karan-
ténneho opatrenia v  našej vlasti 
sa služby Božie nebudú konať.

Odporúčame preto sledovať boho-
služby vysielané v televízii, rozhlase 
a iných médiách. Sledujte aj oznamy 
umiestnené na farskom úrade na 
ulici Vysoká č.1. Nech vás všetkých 
chráni a  požehnáva náš milý Pán 
a Spasiteľ Ježiš Kristus.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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„Už privial osud čas,
pre ktorý puká srdce zas...“ 

Peter Plačko

10. apríla si pripomenieme druhé výročie úmrtia môjho milovaného manžela a nášho drahého 
otca Petra PLAČKA. O čo viac beží čas, o to intenzívnejšie sú spomienky na Teba. Veľmi nám 
chýbaš.
Kto ste ho poznali, venujte mu modlitbu a spomienku (hlavne veselú).

Manželka Jana, dcéra Andrea a syn Michal.

„Odišiel si od nás, bez slovka a rozlúčenia, tak náhle – že ťažko sa 
tomu verí.“

Ján Kopkáš
So žiaľom a smútkom, ale s pokorou sme prijali odchod nášho otca, manžela a dedka do več-
nosti. Úprimne sa chceme poďakovať mons. Prof. Františkovi Dlugošovi  PhD. za dôstojnú roz-
lúčku a pohrebné obrady. 

Ďakujeme aj pátrovi Romanovi, p. farárovi Zaťkovi a  bratom Minoritom za odslúžené sväté 
omše, modlitby a duchovnú podporu. 

Ďakujeme všetkým, ktorý sa prišli rozlúčiť s  naším drahým zosnulým, za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Spomínajte na neho vo svojich modlitbách.

Smútiaca rodina.

„Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte,
iba spomienku si na mňa v srdci navždy uchovajte.“ 

Mária Dzurňáková
Dňa 2. marca 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamkou a babkou Máriou Dzurňá-
kovou. Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie vsdp. Mons. Prof. Františkovi Dlugo-
šovi  a Mgr. Miroslavovi Lettrichovi za odslúženie zádušnej bohoslužby a pohrebných obradov. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke 
a tiež aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina. 

„ Aj dlhá cesta kdesi prestane. Boh mi dal slovo. Keď mi ho potom 
vezme, dá ho iným. A nič sa nestane.“

Milan Rúfus

Jozef Milčák
Ďakujeme z celého srdca všetkým  príbuzným, priateľom, susedom, kolegom  a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary na poslednej rozlúčke s naším najdrahším  ockom, manželom 
a bratom, ktorý odišiel 7. marca 2020 k Pánovi pod jeho  ochranu do sveta večnej lásky a pokoja. 
Naša nadovšetko úprimná vďaka patrí Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstojnú roz-
lúčku a pohrebné obrady.  Naša vďaka patrí aj zdravotnému personálu oddelenia ARO v Levoči 
za starostlivosť  a primárovi neurologického oddelenia MUDr. Ladislavovi Gurčíkovi za ústre-
tovosť a pomoc.

Dcéra Renátka, manželka Vierka a sestra Elka.



GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 
apríl 2020.

Sväté liturgie v týždni: 
Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok – 
16:30
Utorok, Sobota –  07:30
Liturgické slávenia v nedeľu –  09:30  
-v slovenskom jazyku

Sviatky v mesiaci apríl:

05 .4. – Kvetná nedeľa
10. 4. – Veľký piatok
12. 4. – Veľkonočná nedeľa
13. 4. – Veľkonočný pondelok – 
prikázaný sviatok
14. 4. – Veľkonočný utorok – tretí 
veľkonočný deň
19. 4. – Tomášova nedeľa – nedeľa 
Božieho milosrdenstva

Bohoslužobný program počas 
Veľkonočných sviatkov

05. 4. – Kvetná nedeľa
 09:30   svätá liturgia,
 posvätenie ratolestí, myrova-
nie
12. 4. – Svätá a Veľká nedeľa Pas-
chy – Kristovo Vzkriesenie
 04:30   vzkriesenie – požeh-
nanie veľkonočných pokrmov
 09:30   svätá liturgia – požeh-
nanie veľkonočných pokrmov
 15:00   Veľkonočná večiereň
13. 4.  – Svetlý pondelok – druhý 
veľkonočný deň - prikázaný svia-
tok
 09:30   svätá liturgia, myrova-
nie
14. 4. – Svetlý utorok – tretí veľko-
nočný deň
 16:30   svätá liturgia

Akékoľvek zmeny času slúženia litur-
gických slávení, zvlášť teraz, v tomto 
období, budú oznámené na webo-
vej stránke farnosti:

www.grkatle.sk
a  na fb: Gréckokatolícka cirkev, far-
nosť Levoča.

Gréckokatolícky farský úrad, Potoč-
ná 6, 054 01  Levoča, tel.: 053 – 451 
34 36

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

Juliana Švedová
Dňa 11.4.2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila mamka, babka a svokra Juliana ŠVEDO-
VÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou, vďakou a úctou v srdciach spomínajú deti s rodinami. 

„Ten, kto ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto ťa mal rád, nezabudne.
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať
a pri  plamienku sviečky s láskou spomínať.“ 

Darina Uhrinová
Dňa 10.apríla 2020 uplynú dva smutné roky, čo nás navždy opustila drahá manželka, mamka 
a babka Darina.

Venujte jej s nami tichú spomienku.

S láskou smútiaca rodina.

Helena Čipkalová
Dňa 5. apríla uplynie 6 rokov, čo ma navždy opustila moja milovaná 
mama.
Vy , ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, spolu so mnou tichú spo-
mienku a modlitbu.

Syn.

„Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali spomienky a v srdci žiaľ.“

 Mgr. Lenka Valentová
Dňa 10.4.2019 uplynie 3. rok, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, mamka, dcéra a sestra Mgr. Lenka Valentová.

S úctou a láskou spomína manžel Igor, syn Gregor, rodičia, 
brat Jozef s rodinou a ostatná rodina.

„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto Ťa mal rád, nezabudol.“

Viliam Jalč
Dňa 09.01.2020 sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás opustil. 

S úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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„Ten, kto ťa poznal, spomenie si , ten kto Ťa mal rád, nezabudol.“

Peter Sivec
Dňa 06.04.2020 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho otca, man-
žela, dedka Petra Siveca.

Smútiaca rodina. 



Slovíčko od minoritov
Veľká noc – nádej na nový život

Drahí Levočania,
v  apríli chceme osláviť tajomstvo smrti 
a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista. Keď 
píšem tieto riadky, ešte neviem, či kvôli 
pandémii bude toto slávenie prebiehať 
verejne alebo súkromne.  V každom prí-
pade bude tohoročná Veľká noc mimo-
riadna už aj kvôli tomu, že vo Vatikáne 
nebudú verejné slávenia. Mimoriadny je 
aj spôsob prežívania tohoročného pôstu. 
Kvôli šíreniu nákazy bolo na Slovensku 
zakázané organizovať akékoľvek športo-
vé, kultúrne i náboženské podujatia vrá-
tane svätých omší. 

Keď sa ma ľudia pýtajú, či je pre mňa 
ťažké prežívať toto obdobie, sám som 
trochu prekvapený, no musím povedať, 
že nie. Stále nebezpečenstvo ochorenia, 
či smrti (pre mňa o  to viac, že trpím na 
chronické respiračné ochorenie) je záro-
veň výzvou viac dôverovať Bohu, viac sa 
mu odovzdávať a  teda aj prežívať jeho 
blízkosť. Svätý Pavol píše: „Ustavične sa 
radujte! Bez prestania sa modlite!“ (1 
Sol 5, 16-17) Navyše teraz  máme oveľa 
viac voľného času na osobnú modlitbu 
a stíšenie, keďže sväté omše slúžime len 
v  kláštornej kaplnke, ďaleko menej spo-
vedáme, do nemocnice chodíme, len keď 
nás zavolajú zaopatriť ťažko chorého. 

Nakoľko sú zatvorené školy a  mnohé 
obchody, myslím, že veľa ľudí je na tom 
podobne. Využime tento mimoriadny čas 

pôstu na prehĺbenie vzťahu k Bohu a zá-
roveň k druhému človeku, najmä k  tým, 
s  ktorými žijeme v  domácnosti. Včera 
som zachytil správu, že v Číne po uvoľne-
ní ochranných opatrení prudko narástol 
počet žiadostí o  rozvod. Bolo by veľkou 
škodou, keby sme si v tomto čase skúšky 
nedokázali vzbudiť dôveru v Božiu proz-
reteľnosť , nedokázali reagovať na aktuál-
ne výzvy a vlastný nepokoj prenášali na 
druhých. Na druhej strane je dôležité, aby 
sme, keď je to potrebné, dokázali v poko-
ji poprosiť o  pomoc a  umožniť druhým, 
aby nám prejavili milosrdenstvo. 

Na Veľkonočný pondelok, 13. apríla, 
v deň 70. výročia tzv. Barbarskej noci, keď 
z  nášho kláštora boli násilne vyvezení 
dvaja naši spolubratia, by sme chceli po 
svätej omši o  16.00 hodine odhaliť pa-
mätnú tabuľu pripomínajúcu túto uda-
losť.  V nasledujúcu sobotu 18. apríla by 
mal v Bratislave náš spolubrat Peter Koz-
ma zložiť večné rehoľné sľuby a v nedeľu 
Božieho milosrdenstva prijať diakonskú 
vysviacku. Ak pred 70 rokmi niekto plá-
noval zánik rehoľného života na Sloven-
sku, dnes môžeme vidieť rozkvet. Dôve-
ru, priatelia, cez utrpenie a  odumretie 
sebe sa vstupuje do nového života .

Požehnaný čas pôstu a  Veľkej noci Vám 
vyprosujú bratia minoriti.

  Brat Martin Mária Kollár, OFMConv.

VÁŽNE VŠETKO V JEDNEJ POISTKE?

PRÍĎTE K NÁM!

U NÁS
ÁNOZVER,

SKLO, ÚRAZ,

ŽIVEL,

VÝTLK

10 poisťovní na jednom mieste.
10 ponúk PZP pre vaše auto.
U nás si vyberiete TO ČO CHCETE 
a nie to čo musíte.

PZP
€

od 52
V. Štefaňák 0905 585 073

LE VETROVÁ 5

STÁLE NA 

PÔVODNOM

MIESTE POD 

PIZZÉRIOU

OPROTI 

DAŇOVÉMU

Ak Pán Boh dá, v apríli by sme 
spolu s Vami chceli absolvovať: 

5. apr. – Kvetná nedeľa – z dôvo-
du spovedania  plánujeme preložiť 
svätú omšu so zameraním  na deti 
zo 16.00 na 9.00 hodinu.

9. apr.  – Zelený štvrtok – svätá omša 
na Pamiatku Pánovej večere s obra-
dom umývania nôh o 17.00.

10. apr.  – Veľký piatok – o 8.00 mod-
litba ranných chvál a posvätného čí-
tania; o 10.00 krížová cesta; o 14.30 
novéna k  Božiemu milosrdenstvu; 
obrady Veľkého piatku o 15.00; pok-
lona Sviatosti oltárnej pri Božom 
hrobe do 22.00 (od 21.00 spoločná).

11. apr.  – Biela sobota – o  8.00 
modlitba ranných chvál a posvätné-
ho čítania; poklona Sviatosti oltárnej 
pri Božom hrobe do 20.00; novéna 
k  Božiemu milosrdenstvu o  20.30; 
Veľkonočná vigília o 21.00, po ukon-
čení obradov svätenie veľkonoč-
ných jedál.

12. apr.  – Veľkonočná nedeľa – svä-
té omše ako v každú nedeľu; o 15.30 
novéna k Božiemu milosrdenstvu.

13. apr.  – Veľkonočný pondelok 
– sväté omše ako v  každú nedeľu; 
o  15.30 novéna k  Božiemu milosr-
denstvu. Po svätej omši o 16.00 od-
halenie pamätnej tabule pri vchode 
do kláštora minoritov pripomínajú-
cej 70. výročie tzv. Barbarskej noci. 

14. – 17. apr.  – novéna k Božiemu 
milosrdenstvu o 15.30. 

18. apr.  – novéna k Božiemu milosr-
denstvu o 7.30.

19. apr.  – nedeľa Božieho milosr-
denstva - o  15.00 pobožnosť k  Bo-
žiemu milosrdenstvu.

25. apr.  – stretnutie Františkánske-
ho svetského rádu - o 8.45 pozýva-
me všetkých sympatizantov svätého 
Františka a  jeho spirituality do pas-
toračnej miestnosti za sakristiou.

CIRKVI, PLATENÁ INZERCIA
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Milí priatelia,

z dôvodu nepriaznivých okolností sa nemôžeme stretnúť 
tak, ako už tradične, pred levočskou radnicou pri príleži-
tosti svetového dňa povedomia o autizme, ktorému je 
venovaný 2. apríl.

Napriek tomu však balkón radnice bude od 1. apríla do 3. 
apríla nasvietený modrým svetlom v rámci celosvetovej 
kampane „Rozsvieťme to na modro“.

Za podporu a spoluprácu ďakujeme vedeniu SNM – Spiš-
ského múzea v Levoči a sponzorovi projektu � rme MiKra-
Design.

Za OZ Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom v Levoči Janka Dolanská
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Umelá obnova lesa pôvodnými lesnými 
drevinami

V 80. rokoch dvadsiateho storočia vypra-
coval prof. Miroslav Stolina, jeden z najvýz-
namnejších odborníkov v oblasti ochrany 
lesov štúdiu, ktorá konštatovala, prečo je 
stav lesov v  Levočských vrchoch zlý a po-
núkla riešenia, ako tento stav zmeniť. Kon-
štatovalo sa v  nej aj to, že tieto lesy majú 
dnes iné drevinové zloženie aké bolo kedysi 
v minulosti.

Preto sa Lesy mesta Levoča v súčasnosti 
sústreďujú najmä na umelú obnovu v pros-
pech odolnejších listnatých drevín, ako je 
buk, javor či jaseň a  z  ihličnatých drevín 
hlavne smrekovec.  Na Levočskej Doline za-
ložili stredisko lesných škôlok, ktoré pomá-
ha obnoviť les pôvodnými lesnými drevina-
mi. „V minulom roku sme zalesnili 215-tisíc 

kusov sadeníc a  v predošlých rokoch sme 
boli sebestační v produkcii sadeníc vypes-
tovaných vo vlastných lesných škôlkach,“ 
priblížil riaditeľ. Hlavným obdobím jarného 
zalesňovania je práve apríl a máj. Podľa slov 
riaditeľa si mladé lesné kultúry po vykonaní 
umelej obnovy vyžadujú zvýšenú staros-
tlivosť a ochranu a treba ich chrániť pred 
pôsobením rôznych škodlivých činiteľov. 
„Príroda bojuje s klimatickými zmenami, 
kalamitami aj ľahkovážnosťou ľudí, ktorí na-
príklad nerešpektujú zákaz vstupu do lesa 
s motorovými vozidlami, alebo  nadmerné-
ho zberu lesných plodín nielen pre svoju 
potrebu, ale najmä na predaj. O to väčšiu 
ochranu les preto potrebuje,” povedal. Kli-
matické zmeny vplývajú a pôsobia na lesné 
ekosystémy v okolitých  lesoch už dlhodo-
bo, čo spôsobuje postupný rozpad smre-
čín. Horúce letá a dlhodobé suchá výrazne 
poškodili zdravotný stav lesa a vplyvom 

vetra, podkôrneho hmyzu, či drevokazných 
húb vznikli rozsiahle kalamity. „Tým, že sa 
otepľuje a je menej zrážok pristúpili sme 
k obnove mladých lesných porastov s dre-
vinami, ktoré lepšie znášajú teplo, sucho 
a vietor,” vysvetlil Ján Tancár, „len pestova-
nie lesa s  vysokým odolnostným poten-
ciálom je v súčasných podmienkach cestou 
dosiahnutia dobrých produkčných a verej-
noprospešných funkcií lesa.”

Spoločnosť hospodári dlhoročne so zis-
kom

Za viac ako 30 rokov, počas ktorých sa spo-
ločnosť Lesy mesta Levoča o okolité lesy 
stará, hospodárila vždy so ziskom. Za mi-
nulý rok predstavovali náklady spoločnos-
ti viac ako 886-tisíc eur a výnosy takmer 
902-tisíc eur. Spoločnosť si voči mestu plní 
množstvo záväzkov a do mestskej kasy 

Lesy mesta Levoča pomáhajú okolitým lesom 
zvládať klimatické zmeny

Les je výnimočné spoločenstvo s významnými prírodnými funkciami. V súčasnosti však musí čeliť 
mnohým nástrahám, ako sú klimatické zmeny, prírodné kalamity, ale aj netolerantné správanie ľudí.  
Popasovať sa s tým v levočských lesoch už desaťročia snaží mestská organizácia Lesy mesta Levoča. 
Ich najdôležitejšou úlohou je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov podľa Programov starostli-
vosti o les a zachovanie lesov pre budúce generácie. Na základe toho plánujú a vykonávajú v lesoch 

hospodárske opatrenia ako je ťažba dreva, obnova lesa, ochrana lesa a  pestovná činnosť.



VOĽNÝ ČAS, ŠPORT

29

FUTBAL MUŽI :

 12.4.2020  – 15,30 hod.
Levoča – Ľubica

 26.4.2020  – 16,00 hod.
Levoča – Kežmarok

FUTBAL DORAST :

11.4.2020  – 14,00 hod.
Levoča – FAM Poprad

25.4.2020  – 14,00 hod.
Levoča – Jamník

FUTBAL STARŠÍ ŽIACI  :

04.04.2020 – 09,30 hod.
Levoča – Spišské Vlachy

18.04.2020 – 09,30 hod.
Levoča – Smižany

25.04.2020 – 09,30 hod.
Levoča – Harichovce

FUTBAL MLADŠÍ ŽIACI  :

04.04.2020 – 11,15 hod.
Levoča – Spišské Vlachy

18.04.2020 – 11,15 hod.
Levoča – Smižany

25.04.2020 – 11,15 hod.
Levoča – Harichovce

 HÁDZANÁ MUŽI :

04.04.2020 – 18,00 hod.
Levoča – Stupava

18.04.2020 – 18,00 hod.
Levoča - Malacky

HÁDZANÁ MLADŠÍ ŽIACI :

18.04.2020  – 09,00 hod.
Levoča – ŠG Košice

                 
HÁDZANÁ STARŠÍ ŽIACI :

18.04.2020  – 10,00 hod.
Levoča – ŠG Košice

BASKETBAL MUŽI :

19.4. 2020
Levoča – PU Prešov Iskra Svit

Časový termín bude upresnený na 
vývesných plagátoch

v minulom roku odviedla vyše 81-tisíc eur. 
Výška nájmu voči mestu sa odvíja od výšky 
ťažby dreva. „Vzhľadom na to, že máme ka-
lamitu v Levočských vrchoch spracovanú, 
ťažba sa výrazne znižuje”, uviedol riaditeľ 
spoločnosti Ján Tancár. 

Medzi nové výdavky patrilo v minulom 
roku aj navýšené nájomné za lesnú a os-
tatnú pôdu v sume takmer 11-tisíc eur. Ide 
o nájomné za využívanie cesty na Fedorkin 
jarok. 

V septembri sa spoločnosť zapojila do výz-
vy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
� nančný príspevok z programu rozvoja vi-
dieka SR 2014-2020. Predmetom predkla-
daného projektu je investícia do lesných 
technológií zameraných na zvýšenie eko-
nomickej hodnoty lesa prostredníctvom 
lepších postupov obhospodarovania le-
sov, najmä pri manipulácii a odvoze dreva 
z miesta ťažby, postupoch v lesnej škôlke 
a koordinácii výroby s efektívnymi presun-
mi materiálu a náradia na miesto výkonu 
v lese. V rámci projektu plánujú nákup no-
vých strojov - špeciálny nákladný automo-
bil s pohonom všetkých kolies, kolesový 
traktor pre prácu v lesnej škôlke a úžitko-
vé motorové vozidlo typu PickUp. Celkový 
objem oprávnených výdavkov na projekt 
je takmer 221-tisíc eur a spoločnosť má 
možnosť získať od poskytovateľa podpory 
� nančné prostriedky vo výške 50%.
 
Rozvíjajú aj rekreačnú funkciu lesa

Medzi najdôležitejšie výzvy obhospodaro-
vateľa levočských lesov patrí aj podporovať 
mimoprodukčné funkcie lesa, teda rekreač-
nú, zdravotnú, či vodoochrannú. Levočské 
lesy sú z hľadiska rekreácie a  športového 
vyžitia  pre ľudí lákavé. Nájdu tu totiž prí-
rodu nezaťaženú zásahom developerov, 
a tak poskytujú dnes vzácny pokoj a ticho. 
Túto oblasť vyhľadávajú najmä záujemco-
via o  pešiu turistiku, ale aj cykloturistiku 
a  rodinné výlety. „Turistické trasy v našom 
okolí sú dobre poprepájané s lesnými 
cestami so susednými regiónmi, takže sú 
ľahko prístupné. Časť levočských lesov, 
ktorá bola kedysi vo Vojenskom obvode 
Javorina je pre turistickú verejnosť málo 
známa, zaujímavá, a teda turisticky nepre-
bádaná. Hrebeňové časti sú kalamitou od-
kryté a poskytujú zaujímavé výhľady, tak 
v lete ako aj v zime,” priblížil riaditeľ. Fyzic-
ky zdatnejší milovníci cykloturistiky ocenia 
atraktívne značené cyklotrasy charakteris-
tické pomerne veľkým prevýšením, ale aj 
miernymi hrebeňovitými úsekmi s neru-

šenými výhľadmi. „Väčšina návštevníkov 
si pobyt v našich lesoch užívajú s úctou 
a ohľaduplnosťou. Nájdu sa však i takí, ktorí 
sa v lese správajú necitlivo. Zakladajú ohne 
mimo vyznačených miest, rušia ticho a po-
koj, ťažia stromy bez povolenia,  zaklada-
jú skládky odpadov, odhadzujú odpadky 
a pod.  Najčastejším porušením zákona 
o lese je určite jazda a státie motorových 
vozidiel v lesoch, a to aj napriek tomu, že 
to zakazujú dopravné značky. Niektoré 
skupiny ľudí vykonávajú intenzívny zber 
lesných plodov za účelom ich predaja, do 
lesa vstupujú motorovými vozidlami a zá-
roveň znečisťujú les odpadkami,” vysvetlil 
riaditeľ.  Aby sa aspoň čiastočne podarilo 
nezákonný vstup motorových vozidiel do 
lesa zamedziť, využívajú Lesy mesta Levoča 
závory umiestnené na lesných cestách pri 
vstupoch do lesa. Mesto Levoča v  súčin-
nosti so spoločnosťou Lesy mesta Levoča 
a inými záujmovými združeniami a organi-
záciami pracuje na novej koncepcii rozvoja 
Lesov mesta Levoča v náväznosti na vyššie 
zapojenie verejnoprospešných funkcií lesa 
a jeho využívanie obyvateľmi. 

Apríl mesiac lesov

Pri príležitosti apríla mesiaca lesov pripra-
vujú Lesy mesta Levoča každoročne rôzne 
podujatia. Tento rok zorganizujú školské 
besedy so žiakmi v základných školách, be-
sedu v Regionálnej knižnici Jána Henkela 
v Levoči, ukážky lesníckej práce pre žiakov 
priamo v  lese. V marci sa zúčastnili Okres-
nej poľovníckej prehliadky trofejí, na ktorej 
prebehla prezentácia ulovenej trofejovej 
zveri v levočských mestských lesoch.  

Vladimíra Novotná Čajová

Plán športových aktivít
 v prípade zrušenia 

karantény



Počas posledných dní  sme zazna-
menali  nárast tragických  nehôd 
s účasťou chodcov. Z analýz vyš-
lo, že prevažná časť tragických ne-
hôd sa stala za zníženej viditeľnosti 
v obci a všetky mimo priechodu pre 
chodcov.

Ich obeťami, bohužiaľ, často býva-
jú chodci. Stáva sa tak najmä preto, 
že ich nie je vidieť, preto je dôležité 
používať re� exné prvky za zníženej 
viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, 
nálepky).

Dnes je dostupných množstvo re-

� exných pomôcok, ktoré Vás urobia 
viditeľnými za tmy, dažd‘a, sneženia. 
Či už žltý re� exný pás pripnutý na 
rukáve alebo rôznofarebné re� exné 
samolepky nalepené na podrážkach 
topánok, školských taškách, aj kočí-
koch.

Pri predchádzaní cez cestu treba 
prednostne použiť priechod pre 
chodcov, nevstupovať na vozovku, 
ak prichádza rýchlejšie idúce vozidlo, 
neprechádzať jednotlivo, ale v skupi-
nách, taktiež nevstupovať na vozov-
ku ak nie je možné cez ňu bezpečne 
prejsť, neprekonávať zábradlie ani 

iné zábrany, bezdôvodne sa nezdr-
žiavať a nezastavovať po vstupe na 
vozovku.

Re� exné predmety umiestnite 
najlepšie ku koncu rukávov, blíz-
ko ku kolenám, do úrovne pásu 
a v priestore čo najbližšie k stre-
du vozovky. Predchádzajme tomu, 
aby dopravná nehoda zmenila 
v zlomku sekundy Váš život a životy 
Vašich  blízkych.

ODI Poprad, OR PZ Poprad

CHODCI, DBAJTE O SVOJU  BEZPEČNOSŤ

19. februára 2020 divadelná sála bola 
svedkom bilancovania činnosti  Den-
ného centra seniorov v Levoči.

Hovorí sa, že snáď všetko sa dá zastaviť, 
len čas nie. Dôkazom sú aj šediny na 
našich hlavách, hoci kdesi vo vnútri nás 
drieme povedomie, že to sa nás netýka. 
Stále chceme nielen sebe, ale aj iným 
dokazovať, že ešte na to máme. Možno 
chceme, aby aj pre nás ešte platilo to 
známe: „Nepýtaj sa, čo mesto urobilo 
pre Teba, ale čo Ty si urobil pre mesto.“

DCS existuje plných 10 rokov. V  tom 
čase má 126 členov /naviac podujatia 
so súhlasom výboru DCS navštevujú aj 
nečlenovia/. Hodnotenie  bolo za uply-

nulé roky, ale najmä za rok 2019.

Naša činnosť je pomerne pestrá, čo 
rok bohatšia a zaujímavá. V našich me-
sačných oznámeniach môžete nájsť 
besedy so zaujímavými osobnosťami, 
návštevy divadla, fašiangové a  Kata-
rínske zábavy, zájazdy po Slovensku, 
ale aj v  zahraničí, stretnutia v  prírode 
s posedením pri guláši, opekaní, spolo-
čenských hrách, tiež najmä priam ume-
lecké ručné práce a  ďalšie podujatia. 
Zvlášť vysoko ctíme si spevokol senio-
rov pri DCS.

Za uvedené aktivity treba poďako-
vať výboru DCS na čele s  predsedom 
PaedDr. Jánom Ferkom, ktorý sa už 10 

rokov snaží nám všetkým vytvoriť čo 
najlepšie, najzaujímavejšie podmienky, 
hoci sa občas stretáva aj s nepochope-
ním.

Okrem bilancovania práce DCS sa 
konali aj voľby nového 7 - členného 
výboru a  3 - člennej revíznej komisie. 
Staronovým predsedom sa stal už spo-
mínaný PaedDr. Ján Ferko, ktorému, 
ako aj členom výboru a revíznej komi-
sie prajeme dobré zdravie, šťastie, po-
chopenie, ohľaduplnosť, životný opti-
mizmus a pokoj v duši.      

Zároveň zásluhu na fungovaní DCS 
má aj vedenie mesta s Ing. Miroslavom 
Vilkovským MBA, primátorom mesta, 
Miroslavom Čurillom, zástupcom pri-
mátora, Mgr. Nikolajom Kučkom, pred-
nostom a  vedúcou OŠSVaZ PaedDr. 
Máriou Choborovou a  poslanci MsZ. 
Úprimne im ďakujeme.

Text: Helena Biringerová,
členka výboru DCS

Foto: PaedDr. Ján Ferko,
predseda DCS

SENIORI  BILANCOVALI
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AKO SPOZNAŤ DOBRÉHO MAKLÉRA V 3 KROKOCH

KROK 1
Vyberajte makléra, ktorý svoju profesiu vykonáva. Možno to znie zvláštne, ale 
je to tak. Mnoho realitných maklérov robí túto profesiu len tak mimochodom, na 
internete nájdete sotva ich fotografiu, telefón a e-mail. Hľadajte makléra, ktorý 
preukázateľne svoju prácu robí, ideálne dlhoročne, má na internete aktuálnu 
ponuku nehnuteľností, vlastné internetové stránky a poskytuje Vám o sebe a svo-
jej práci dostatok informácií.

KROK 2
Iste chcete makléra, ktorý svoju profesiu ovláda. Rovnakú požiadavku budete mať 
na svojho lekára pred operáciou. Vyberte si profesionála, ktorý Vám predstaví 
zoznam aspoň niektorých svojich predaných nehnuteľností a referencie 
spokojných klientov.

KROK 3
Každý profesionál sa vo svojom odbore vzdeláva. Hľadajte makléra, ktorý na sebe 
pracuje, neustále sa zlepšuje, navštevuje kurzy a získava prax. Makléra, ktorý  
jednoducho vie predávať nehnuteľnosti. Pretože aj v našom odbore platí, že keď 
dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté.

A v neposlednom rade hľadajte makléra, ktorý Vám rád aj nezištne poradí.  
Chcete poznať trhovú cenu svojej nehnuteľnosti? Potrebujete len s niečím poradiť? 
Dobrý maklér sa pozná aj podľa toho, že Vám rád poradí. Či sa potom rozhodnete 
zveriť mu svoju nehnuteľnosť do predaja, to je len na Vašom uvážení.
 
Máte akúkoľvek otázku? Neváhajte sa ma jednoducho opýtať. Rada Vám 
pomôžem.

Viac informácií o mne a mojej práci nájdete na:

www.beatakohiarova.sk

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

1-izbový nadrozmerný byt v Levoči na ul. V. Greschika 2, o rozlohe 47,9 m2, s pivnicou, z ktorého by 
sa dal urobiť po úpravách 2-izbový byt. Je na prízemí, bol by vhodný aj pre starších a pohybovo ob-
medzených - znevýhodnených kupujúcich. Po kúpe ihneď k nasťahovaniu.       CENA: 45.000 Eur

NOVINKA NA PREDAJ
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...čo potrebujem
e vedieť pred návštevou lekárne?

JEDEN MESIAC u omamných a psychotropných látok

§ po predpísaní liekov telefonicky kontaktujte svojho lekárnika
INFORMUJTE sa o dostupnosti predpísaných liekov

§ telefonicky alebo mailom požiadajte svojho lekára o

Predídete tak potrebe častej návštevy lekárne a vyhnete sa riziku infekčných 
ochorení, ktorých priebeh je pri chronických chorobách komplikovanejší.

Ak máte chronické ochorenie (vysoký tlak krvi, cukrovka, astma,...) a dlhodobo 
pravidelne užívate lieky predpísané lekárom, tak:

ZABEZPEČTE si objednanie a rezerváciu predpísaných liekov

ELEKTRONICKÝ LEKÁRSKY PREDPIS

Predídete tak opakovanej návšteve lekárne, v prípade potreby objednania lieku, či 
zháňaniu predpísaných liekov vo viacerých lekárňach. Využite generickú substitúciu, 
nepožadujte striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže byť prechodne 
nedostupný a konzultujte s nami všetky dostupné možnosti.

§ lekár vám môže predpísať liek v dávke až na
TRI MESIACE u väčšiny liekov

Ak užívate lieky vydávané bez lekárskeho predpisu (analgetiká, vitamíny, laxatíva, 
lieky pri prechladnutí, na kašeľ,...) alebo ak vám lekár predpísal liek, ktorý neužívate 
dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, sedatíva,...), tak:

ZVÁŽTE osobnú návštevu verejnej lekárne

Zachováte sa zodpovedne, prispejete k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých 
pacientov v priestoroch lekární a k zníženiu šírenia prenosných ochorení.

POŽIADAJTE o výber liekov príbuzných či známych 

STE CHRONICKÝ PACIENT?

STE AKÚTNY PACIENT?

Ak lekáreň navštevujete za účelom konzultácie, nákupu kozmetiky, doplnkov výživy, či 
iného širokého lekárenského sortimentu, tak:

ODLOŽTE osobnú návštevu verejnej lekárne aspoň o mesiac
Vyhnete sa tak riziku kontaktu s chorými pacientmi v priestore lekárne.

STE ZDRAVÝ?

PROSÍME VÁS, aby ste k celej situácii pristupovali racionálne, bez emócií a paniky, 
nevytvárali si nepotrebné vysoké zásoby liekov, ktoré môžu následne chýbať tým, 
ktorí ich reálne potrebujú. V lekárňach (nielen) preferujte bezhotovostné platby.

Pokiaľ na sebe, alebo svojich blízkych pozorujete symptómy ako horúčka, suchý 
kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, tak sa podľa možnosti vyhnite 
kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva 
(0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZÁSADNE APELUJEME na všetkých, ktorí v uplynulom období navštívili rizikové 
krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe a vyhli sa návštevám 
verejných lekární, keďže prenášačom vírusu je aj bezpríznakový pacient.

VŠEOBECNE
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