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Pár  slov
na úvod

Vážení učitelia, milí žiaci,

v týchto dňoch sme v očakávaní letných prázdnin, avšak tohtoroč-
né leto bude trochu iné a zvláštne tým, že opatrenia v rámci pan-
démie nám akoby spomalili život a to, čo sme doteraz brali ako 
samozrejmosť, sa nám občas zdá ako vzácnosť. Máme viac času za-
myslieť sa nad ozajstnými hodnotami, ale aj vzťahmi medzi sebou 
a druhými, ale uvedomujeme si, že zdravie je tá najcennejšia hod-
nota.

Ak po iné roky boli školy a ulice plné zhonu, teraz sme si uvedomili 
i takú maličkosť, že prejsť sa v bezpečí prírody je veľká vec a ak sme 
stretávali desiatky ľudí každodenne, teraz sme radi, keď sa porozprá-
vame so svojimi najbližšími a zistíme aká je to vzácnosť mať vedľa 
seba niekoho blízkeho.

Napriek vážnej situácii, v ktorej ste ukončili tento školský rok, verím, 
že prežijete letné prázdniny v pokoji, v zdraví, v nádeji do budúcnos-
ti, že toto všetko pominie a nastanú lepšie časy. Verím, že udalosti 
týchto dní nás spravia lepšími ľuďmi a v budúcnosti  sa budeme viac 
snažiť jeden druhému vychádzať v ústrety.

Prajem Vám prežitie letných prázdnin v pevnom zdraví a duševnej 
pohode.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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Svätý Otec - pápež Ján Pavol II. v Levoči

Za jednu z najväčších udalostí roku 1995 
považuje Levoča návštevu Sv. Otca v našom meste. 

Už v  marci 1995 navštívili naše pút-
nické miesto na Mariánskej hore v na-
šom meste zástupcovia Vatikánu, aby 
si priamo na mieste prezreli možnosti 
a  podmienky návštevy Sv. Otca pred 
blížiacou sa jeho návštevou. Pri príleži-
tosti tejto návštevy sa naše mesto tro-
chu „vynovilo.“ Opravili sa cesty, dali sa 
im nové asfaltové koberce, fasády do-
mov na Námestí Majstra Pavla  sa opra-
vili, aj hradobná priekopa, asanovali sa 
niektoré objekty, ktoré narúšali vzhľad 
mesta, napr. „sociálky“ pri 1. ZŠ. V cen-
tre mesta pribudli nové chodníky. Naj-
väčšie  investície sa zrealizovali v smere 
na Mariánsku horu, kde pribudol nový 
asfaltový koberec, až po samotný kos-
tol, urobili sa rozvody vody, káblové ve-
denie elektriny a štýlový drevený oltár, 
kde sv. otec slúžil hlavnú omšu.

Dni 1. – 3. júla boli v Levoči naozaj vý-
nimočné, aj keď počasie bolo vrtošivé, 
ale v  deň, keď prišiel Sv. Otec bol veľ-
mi pekný. Levočania darovali pápežovi 
tabuľovú maľbu - kópiu obrazu z oltára 
Panny Márie Snežnej z r. 1494 z chrámu 
sv. Jakuba s venovaním: „ Venuje mesto 
oddanému ctiteľovi Jeho Svätosti, pá-
pežovi Jánovi Pavlovi II. “ Obraz reštau-
rovala akademická maliarka Anna Svet-
ková. 

Záverečné slová po návšteve Sv. Otca

Bol to naozaj nezabudnuteľný deň, 
v  každom, kto prežíval túto návštevu, 
zanechal tento deň trvalý zážitok. Svä-
tý Otec odišiel, žehnal nášmu mestu, 
mával na rozlúčku všetkým, ktorí ho 
odprevádzali. Ulice, kadiaľ išlo auto 
s jeho svätosťou, boli plné ľudí, nik vte-
dy nemohol myslieť na iné, než na to, 
čo práve vidí a prežíva. 

Za všetkých a  za všetko poďakoval vo 
svojej kázni dekan RK cirkvi v Levoči Fr. 
Dlugoš:

„Drahí bratia a sestry.
Rok, ktorý sme prežili, bol pre nás, pre 

našu farnosť naozaj rokom zvláštnych 
božích milostí  a rokom vzácnym. Dob-
rý Pán Boh nám doprial medzi nami na 
našej Mariánskej hore privítať Sv. Otca 
Jána Pavla II. Vyplnil tak jeho i našu veľ-
kú túžbu stretnúť sa pri nohách našej 
nebeskej Matky – levočskej Panny Má-
rie, spolu s ňou sa modliť, spolu s ňou 
ďakovať za vytrvalosť vo viere, ako to 
krásne povedal vo svojej záverečnej 
reči:

Bratia  a sestry !

Tu ste boli vždy silní, a  to je sila Božia, 
proti ktorej ľudia nič nezmôžu. Vďaka tej-
to viere, vďaka tomuto presvedčeniu ste 
tým, čím ste. To je základ vašej identity 
a našej vytrvalosti. 

Spolu s  vašimi biskupmi zverujem celé 
vaše drahé Slovensko Bohu. Vaša minu-
losť dosvedčuje, že v Bohu bola vždy za-
kotvená vaša istota. Tu je aj cesta, ktorou 
máte kráčať v  budúcnosti, a  to na kaž-
dom poli svojho života a svojej činnosti. 
V  osobnom úsilí, v  rodinách, v  menších 
spoločenstvách, v  celom národnom ži-
vote, v práci pre hmotné dobro, blahobyt 
v hospodárskom, sociálnom i politickom 
dianí. Moja púť na Slovensku sa končí, 
ďakujem Vám za svedectvo viery, kto-

ré ste mi dali. Odnášam si to v  srdci do 
Ríma. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili 
o úspech tejto cesty. 

Bratia a sestry, poďakujme Pánu Bohu 
aj za tento dar, za osobu Sv. Otca, za 
jeho príklad viery v  dnešnom svete. 
Poďakujme aj Sv. Otcovi za to, že nás 
tak miluje, poďakujme sa mu, aj keď 
na diaľku – cez svoje modlitby a  obe-
ty za všetko, čo vykonal a  vykonáva 
pre nás, pre naše duchovné dobro. 
Prosme, nech ho dobrotivý Pán i naďa-
lej vedie a zachováva v dobrom zdraví 
tela i duše, v neochvejnej viere a v ná-
deji, ktorá je nevyhnutná pre život 
v dnešnom svete i pre večnosť. Odpo-
rúčajme ho do ochrany našej nebeskej 
Matky – Panny Márie levočskej. 
Ďalej by som chcel vyjadriť svoju veľkú 
vďaku všetkým Vám, ktorí sa podie-
ľali na prípravách, aby toto nevšedné 
stretnutie mohlo sa stať takým, akým 
ono bolo. Ďakujem Vám za vaše práce, 
modlitby, obety, � nančnú výpomoc, 
či dobrú radu. Ďakujem predstavite-
ľom mesta, chorým aj starým, všetkým 
sponzorom. Nech vám všetkým toto 
milosrdný a  láskavý Boh odplatí po-
zemskými i duchovnými darmi.“

Zdroj: Kronika mesta Levoča 1995
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Spomienka vzácna

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi noviny uvádzali: 
Desatina Slovenska v Levoči

Bol to pondelok, 3. júl 1995. Iste sa 
mnohí pamätajú, ale i  tak oživme si 
to, čo tejto udalosti, vzácnej návšteve 
predchádzalo.

Naším novým farárom v  Levoči od 1. 
októbra 1989 a  neskôr aj dekanom sa 
stal Mons. František Dlugoš. Obdobie 
rokov 1990-1994 bolo obdobím mo-
hutného rozvoja pútnického miesta na 
Mariánskej hore. To, čo sa jeho pred-
chodcom, i keď mali smelé, veľké plány 
nepodarilo, nemali šancu ich realizovať. 
Žiaľ, taká nepriaznivá bola vtedy doba. 
To sa podarilo až Mons. Františkovi Dlu-
gošovi a jeho pomocníkom – premeniť 
Mariánsku horu na moderné pútnic-
ké miesto. Iste ich pri tom posilňovala 
myšlienka, čo keď „možno“ raz privíta 
Mariánska hora pápeža. Aj veriaci sa 
schádzali, boli to Rodinné večeradlá 

s  Pannou Máriou už od septembra 
1993. Boli to modlitby a prosby. Jedna 
z  nich znela „Svätý Otče, do Levoče!“ 
A splnilo sa!

Mnohí pútnici, verní starým tradí-
ciám, prichádzali už 2. júla, aby celú noc 
pred príchodom Svätého Otca  strá-
vili v  modlitbách. Prekvapil ich náhly, 
prudký príval dažďa. Väčšina sa uchýlila 
do kostola a  tam prečkali až do rána. 
Ranné slnko pomaly začalo ohrievať 
a vysušovať prírodu i oprelo sa o svah, 
ktorý mal slúžiť ako obrovský prírodný 
am� teáter. Pred začiatkom omše znies-
la mládež vyobliekaná v krojoch sochu 
milostivej Panny z  baziliky minor (od 
roku 1984) k  improvizovanému oltá-
ru na úpätí Mariánskej hory. Milostivá 
socha je typom gotickej krásavice, me-
ria 140 cm, charakterizuje ju štíhlosť, 

jemná línia i  zduchovnený výraz. Jej 
tvár i ruky zvýrazňujú okamih zvítania 
so svojou príbuznou Alžbetou. A takto 
víta tisíce pútnikov už celé stáročia. 
„Len škoda, že okrem dohadov nemá-
me zo staršej doby nijakých písomných 
správ, ktoré by vysvetľovali jej vznik. Jej 
autorom sú ruky a  duša neznámeho 
umelca“ (Rudolf Jurík. Mariánska hora. 
1948).

A je tu ten okamih, keď prichádza pút-
nik najvzácnejší. Am� teáter ožil,  po-
skytol jedinečný obraz uchovaný v pa-
mäti natrvalo, na uvítanie skandoval: 
„Splnilo sa, Svätý Otče, že ste prišli do 
Levoče!“. V  homílii sme počuli slová: 
„Prichádzam do Levoče v duchu tajom-
stva Návštevy..... A vy, ktorí ste sem pri-
šli na púť zo Spiša i z celého Slovenska, 
skloňte sa k nohám Panny Márie práve 
v duchu evanjelia Návštevy“. Jeho slo-
vá oslovili cestou dvadsiatich dvoch 
televíznych staníc mnohých. Ľudia ho 
vnímali ako most zbližujúci národy 
a náboženstvá.

História sa iste stotožní s názorom pút-
nikov, že taká púť ešte na Mariánskej 
hore nebola. Nezabúda sa ani na to, 
že hlavným organizátorom apoštol-
skej cesty Svätého Otca Jána Pavla II. 
v Levoči 3. júla 1995 bol náš pán dekan 
Mons. František Dlugoš.

A  opäť to bola tá desatina Slovenska, 
len 650  000 pútnikov, ktorá sa lúčila 
s  pútnikom najvzácnejším v  dejinách 
Mariánskej hory: „ Svätý Otče ďakuje-
me, šťastný návrat Vám prajeme!“

Tradícia pokračuje. Pútnici prichádzajú 
na Mariánsku horu zblízka i zďaleka so 
svojimi každodennými starosťami i  ra-
dosťami, v duchu evanjelia Návštevy... 
pokloniť sa, pokľaknúť k nohám Panny 
Márie, ďakovať a prosiť: „Oroduj za nás 
a vyslyš naše prosby!“

Margita Antašová 
rod. Bystrická 
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Púť k Mariánskej hore v ľudovej tradícii
Zástupy pútnikov zo všetkých sveto-
vých strán, Spišiaci, pútnici zo Šariša, 
Gemera, slovenskí i  maďarskí pútnici 
z  okolia Košíc, pútnici z  Horehronia, 
Liptova i  Oravy, ale i  zo vzdialených 
obcí Poľska, zakarpatskej Ukrajiny, 
Maďarska, či Moravy, všetci putujúci 
začiatkom júla do mesta Levoča, k  le-
vočskej Panne Márii. Hojným počtom 
zastúpení tiež pútnici východného 
obradu, prichádzajúci z gréckokatolíc-
kych obcí Nižné Repaše, Torysky, Oľša-
vica, Blažov, Tichý Potok, ale aj z okolia 
Starej Ľubovne, z Bajeroviec, Šambro-
na, Jakubian, Kyjova, z okolia prameňa 
Hrona, zo Šumiaca, Telgártu, či Vernára 
a ďalších kútov Slovenska. Rôznorodosť 

pútnikov vytvárala na Mariánskej hore 
kedysi ohromne pestrú paletu mest-
ského i tradičného odevu, podľa ktoré-
ho bolo možné jednotlivých pútnikov 
často identi� kovať. Procesie s  cirkev-
nými obrazmi a  zástavami z  okolitých 
dedín Levoče a  Spišského Podhradia, 
zovšadiaľ znejúci spev mariánskych 
duchovných piesní, či neodmysliteľné 
šiatre remeselníkov a  medovnikárov 
na levočskom námestí, to všetko vy-
tváralo jedinečnú pútnickú atmosféru 
Levoče do druhej polovice 20. storočia. 
Viacerým etnografom, z ktorých hodno 
spomenúť najmä Jána Olejníka a Máriu 
Felberovú, sa našťastie podarilo ten-
to obraz mariánskej úcty a  pútnickej 

tradície v  Levoči zachytiť 
a  zdokumentovať. Nie je 
azda vhodnejšia príležitosť 
pripomenúť si hodnotu 
mariánskej tradície v Levo-
či, ako v  čase, kedy sa pre 
nebezpečenstvo šírenia 
koronavírusu, mariánska 
púť neuskutoční.

Z obcí okolia Levoče a Spiš-
ského Podhradia putovali 
pravidelne v  čase ľevocke-
ho odpustu na Mariánsku 
horu zástupy pútnikov 
v  procesiách s  cirkevnými 
sochami-obrazmi a  zá-
stavami z  miestnych kos-
tolov. Vybrané slobodné 
dievčatá – obražarki, niesli 
v procesii cirkevnú sochu – 
obraz a slobodní mládenci, 
tzv. zastavači, alebo zastav-
ňici niesli cirkevné zástavy. 
Pre slobodného mládenca 
alebo dievča bolo veľkou 
cťou zúčastniť sa púte s ta-
kouto funkciou a niesť ob-
raz alebo zástavu. Na túto 
príležitosť si mládež z oko-
lia Levoče a Spišského Pod-
hradia obliekala sviatočnú 
podobu tradičného odevu, 
mládenci zväčša šnurko-
vané nohavice s čižmami 
a vyšívané postavne lajbľiki 
a  dievčatá – obražarki sa 
obliekali do špeci� ckého 

bieleho odevu, bielych sukní s  biely-
mi zásterami, bielych štofovich bľuzok, 
prepásaný mali biely ručník z damašku 
a hlavy si ozdobovali venčekmi z mirt-
koch. Dievčatá – obražarki obraz pred 
procesiou ozdobili zvyčajne zimozele-
ňou, po spišsky barvinkom.

Neoddeliteľnou súčasťou procesií boli 
staršie skúsené ženy, ktoré sa pred-
modlievali a predspevovali, tzv. pred-
povedali, od čoho sa aj takéto ženy, 
výnimočne muži, nazývali predpove-
dački/predpovedači. V procesiách znelo 
množstvo mariánskych duchovných 
piesní, ktoré sú odkazom rozmanitej 
mariánskej tradície v Levoči.

„Čo ja mám za trápenie, 
kde nájdem potešenie

  tu nebeskú archanjelskú Pannu Máriu
 ach pôjdem ja k mestečku, 

budem hľadať Matičku
 by ona ma potešila každú chvíľočku“

Zvykom pútnikov bolo kupovať svojim 
blízkym rozličné brošne, medailóny, 
škapuliare, či píšťalky. Z ľevockej huri si 
tiež pútnici domov odnášali dubové 
prúty, ktoré mali mať údajne liečivú 
a ochrannú moc. Mládenci kupovali 
svojim frajerkám na púti medovníkové 
srdce alebo šatku - chustečku.

Súčasťou pútnickej tradície bolo i  po-
užívanie votívnych predmetov, resp. 
votívnych darov, ktoré sa v  miestnom 
nárečí nazývali ofery/oferty. Darovanie 
ofery na oltár alebo k oltáru kostola sa 
ponímalo ako obeta Bohu, resp. pros-
ba o vyliečenie, uzdravenie, naklone-
nie si priazne Boha, či poďakovanie za 
uzdravenie. Ako votívne predmety sa 
obvykle využívali medovníkové alebo 
voskové napodobeniny konkrétnych, 
obvykle chorých častí tela, či domu, 
alebo malého dieťaťa. Takéto voskové 
alebo medovníkové votívne predmety 
poskytovali priamo na púti vo svojich 
šiatroch miestni medovnikári..

Peter Kováč,
 etnológ SNM – Spišského 

múzea v Levoči
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Všetkým kňazom 
a veriacim Spišskej diecézy 

Milí bratia kňazi, milí veriaci,

prihováram sa Vám týmto listom, aby som vás poprosil o pochopenie, zodpovednosť a spoluprácu. Tohto roku sme, 
bohužiaľ, museli zrušiť našu púť na Mariánsku horu v Levoči pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. 
Rozhodli sme o tom z jediného dôvodu: aby sme ochránili zdravie pútnikov, ktorí každoročne vo veľmi veľkom 
počte prichádzali na toto milostivé miesto. Ani dnes situácia ešte nie je stabilná.

S blížiacim sa dátumom, kedy malo byť vyvrcholenie púte, sa ozývajú skupiny veriacich so žiadosťami, aby v prvú 
júlovú sobotu a nedeľu predsa len mohli putovať na Mariánsku horu aj napriek tomu, že púť je zrušená. Samostat-
né putovanie v tom čase nám avizovali viaceré veľké skupiny veriacich.

Po rokovaní s organizátormi púte a predstaviteľmi mesta Levoča sme prišli k záveru, že by bolo nebezpečné, aby 
sa na Mariánskej hore svojvoľne zhromažďovalo veľké množstvo veriacich, ktorí avizovali svoju účasť, resp. tých, 
ktorí tam chceli prísť aj napriek tomu, že púť je zrušená.

Preto informujem všetkých, že v dňoch 4. – 5. júla 2020 nebude nikomu dovolené sláviť Eucharistiu, vysluhovať 
sviatosti alebo vykonávať iné posvätné úkony v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči a na celom priestranstve 
Maránskej hory (kán. 561 CIC).

Všetkých veriacich prosím, aby rešpektovali tieto opatrenia. Verím, že budúcoročnej púte sa všetci budeme môcť 
zúčastniť bez akýchkoľvek obmedzení.

S požehnaním
Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

OBMEDZENIA V DOPRAVE POČAS KONANIA SVÄTEJ 
OMŠE DŇA 02.07.2020 NA MARIÁNSKEJ HORE 

V LEVOČI.

Dňa 02.07.2020 v čase o 10.00 hod. sa bude konať svätá 
omša na Mariánskej hore v Levoči vysielaná TV LUX. V sú-
vislosti s platnými opatreniami Úradu verejného zdravot-
níctva SR pri ohrození verejného zdravia /COVID-19/ boli 
prijaté opatrenia v doprave, spočívajúce v zákaze vjazdu 
motorových vozidiel a autobusov na Mariánsku horu. Dňa 
02.07.2020 v čase od 06.00 do 12.00 hod. bude reali-
zovaná uzávera ulíc Sadová a  Športovcov. V  uvede-
nom čase bude Mariánska hora sprístupnená len pre 
peších pútnikov. 
Parkovanie autobusov bude umožnené na ceste č. III/3225 
(Kežmarská cesta) v  jednom smere ku križovatke so št. 
cestou I/18. Dňa 02.07.2020 kyvadlová autobusová do-
prava na Mariánsku horu nebude premávať.
Zároveň chceme informovať, že v dňoch 4. 7. 2020 /so-
bota/ a 5.7.2020 /nedeľa – štátny sviatok – Sviatok sv. 
Cyrila a sv. Metoda/ sa sväté omše na Mariánskej hore 
v Levoči nekonajú.

Mgr. Peter Petruška
Mestská polícia Levoča
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Laudácio venované jubilujúcemu 
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr. Františkovi Dlugošovi, PhD.

V POKORNEJ SLUŽBE BOHU 
A ČLOVEKU

Mníšek nad Popradom síce počtom 
obyvateľov nepatrí medzi veľké obce, 
ale v tamojšom kostole bolo doposiaľ 
vysvätených dvanásť kňazov a  jede-
násť rehoľných sestier. V   dedine du-
chovne vyrastali a  pre kňazské posla-
nie sa formovali spišský biskup Mons. 
Andrej Imrich, Mons. Peter Fidermak, 
horlivý kňaz – aktivista Spišskej diecézy 
v časoch komunizmu, misionár v oblas-
ti ruskej Karelije, kňazi Mons. Ľudovít 
Piovarči, Štefan Živčák a Jozef Kubina. 

Tunajším manželom Antonovi a Antó-
nii (rodenej Poľanskej) Dlugošovcom sa 
22. júla 1955 narodil syn František. Je-
denásťdetná rodina sa uskromňovala                  
v nadobúdaní pominuteľných pozem-
ských hmotných statkov, o to košatejší, 
bohatší a mravne pevnejší však bol jej 
duchovný život, predchnutý hlbokou 
kresťanskou zbožnosťou, skúšanou 
v každodennom údele tvrdej driny. 
František si od útlej mladosti osvojoval, 
v plynutí času utvrdzoval dlugošovské 
krédo: vyprosovať od Darcu všetkých 
darov v prvom rade hojnosť Božích 
milostí, robotu do rúk, znoj na tvár 
a chlieb každodenný .

Do gymnázia v Starej Ľubovni prišiel 
František roku 1970 s vyhraneným po-
stojom veriaceho kresťana katolíka. 
Staroľubovniansku farnosť v  tom čase 
viedol Mons. František Trstenský, zna-
menitý kňaz, mučeník a  svedok viery. 
Duchovný otec gymnazistovi Dlugošo-
vi predpovedal kňazskú dráhu napriek 
štyrom neúspešným pokusom o prija-
tie na štúdium posvätnej teológie a po-
smeľoval maturanta, aby sa nevzdával. 
František odkrútil dvojročnú vojenčinu 
u martinských tankistov a tri roky šofé-
roval nákladiak na cestných stavbách. 
Päťetapový súboj s  prijímacou komi-

siou Cyrilo-metodskej bohosloveckej 
fakulty v  Bratislave napokon vyhral 
uchádzač z Mníšku nad Popradom.  
 
Prvou kaplánkou Františka Dlugoša 
po kňazskej vysviacke 17. júna 1984                  
v Nitre bola levočská farnosť, v  ktorej 
pri vtedajšom dekanovi Štefanovi Klu-
bertovi absolvoval ďalšiu univerzitu 
kňazstva aj života. Kaplán Dlugoš sa 
v  meste pod Mariánskou horou dlho 
neohrial. Administrátor Spišskej die-
cézy Mons. Štefan Garaj si levočského 
kaplána vyhliadol na post tajomníka 
biskupského úradu. F. Dlugoš s kapitul-
ným vikárom a riaditeľom biskupského 
úradu Mons. Michalom Kľučárom vy-
tvorili silnú trojku obhajujúcu diecéz-
nych kňazov a  vzdorujúcu normalizá-
torským politickým praktikám. 

„Boli sme generáciou, ktorá musela 
svoju vernosť najvyšším Božím záko-
nom konfrontovať s brachiálnymi prak-
tikami vtedajšej štátnej moci. Mnohí 
kňazi suplovali úlohu kunsthistorikov 
pri ratovaní unikátnych sakrálnych pa-
miatok a vedome riskovali existenciu 
v  úsilí o  evanjelizáciu detí aj mládeže. 
Režim neostal týmto odvážlivcom nič 
dlžný a postaral sa o nútené preloženie 
nespoľahlivých dušpastierov z  jednej 
farnosti do druhej. Jeden z  týchto re-
belov položartom – polovážne po prí-
chode na nové pôsobisko hovorieval: 
‚Ani si nevybaľujem všetku batožinu; 
neviem, či ma o  mesiac nepošlú nie-
kam inam...’ Mons. Garaj ma zasväcoval 
do cirkevnej diplomacie a Mons. Kľučár 
do praktických, v dnešnej terminológii 
manažérskych problémov pastorácie. 
S  osobitnou úctou si spomínam na 
môjho vzácneho predchodcu, levoč-
ského dekana, dôstojného pána Klu-
berta, môjho duchovného otca.“

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si 
vyvolil vás.“

(Jn 15, 16)

Verš z Evanjelia sv. Jána mal Mons. Dlu-
goš na svojom primičnom obrázku nie 
ako obligatórny citát, ale ako najvyšší 
mravný a  duchovný princíp svojej ce-
loživotnej kňazskej misie. Často pri-
pomína zásadu, ktorú mu vštepoval 
dekan Klubert: „Kňaz začína slúžiť sv. 
omšu hodinu pred úvodným zazvone-
ním v  spovednici.“ Služba človeku má 
v spektre aktivít Mons. Dlugoša najvyš-
šiu prioritu. Nie je nijakou vzácnosťou, 
ak uprednostní vyslúženie pohrebné-
ho obradu pred robotou, čo znesie ča-
sový odklad.

Mons. František Dlugoš vtlačil svoju 
pečať vyše tridsiatim slobodným pú-
ťam na Mariánsku horu aj celosezón-
nym duchovným podujatiam na tomto 
milostiplnom mieste. Zodpovedal za 
prípravu i  priebeh apoštolskej návšte-
vy Sv. Jána Pavla II. v  levočskej mari-
ánskej svätyni 3. júla 1995 a  summitu 
rektorov európskej siete mariánskych 
pútnických centier 10. – 20. septembra 
2019 v Levoči. Organizačne sa podieľal 
na medzinárodnom projekte Svetlo vý-
chodu, z  ktorého plynú � nančné pro-
striedky na zveľaďovanie pútnického 
areálu na levočskej Hore.

Absolvoval dve univerzity cirkevného 
práva, môžbyť práve preto v  zložitých 
prípadoch mimoriadne citlivo dávkuje 
nekompromisnú principiálnosť s  vní-
mavým pochopením životných prob-
lémov, pochybení aj zlyhaní svojich 
farníkov. Touto osobnostnou črtou i di-
menziou si získal úctu, nezriedka i dlho-
ročné trvácne priateľstvo znamenitých 
mužov Cirkvi: Sv. Jána Pavla II., kardi-



nálov Joachima Meisnera, Stanislawa 
Dziwisza, Zenona Grocholewského, 
sudcu Romany Roty Mons. Daniela Fal-
tina a mnohých ďalších. Lenže rovnaké 
miesto v hierarchii vzácnych ľudí majú 
generační kňazskí spolubratia, ženy 
a muži, ktorí budovali Mariánsku horu 
do dnešnej podoby.     
   
Fidei et scientia – viera a poznanie

História, umenie, udalosti a  osobnosti 
predovšetkým novodobých cirkevných 
dejín sú nosné tematické okruhy litera-
túry faktu Mons. Prof. ThDr. ICDr. Paed-
Dr. PhDr. Františka Dlugoša, PhD. Hod-
notenie jeho tvorby v  tomto žánre by 
bolo predčasné; publikačný spis ešte 
neuzatvára a  bibliogra� cký súpis do-
teraz obsahuje vyše dvesto publikácií, 
mnoho štúdií uverejnených v  sloven-
ských, poľských či kanadských perio-
dikách, prednášok a  referátov prezen-
tovaných na domácich aj zahraničných 

vedeckých sympóziách.

Autorská tvorba profesora Dlugoša sa 
symbioticky spája s  jeho pôsobením 
vysokoškolského pedagóga. Vedie Ka-
tedru katechetiky a praktickej teológie 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univer-
zity v Ružomberku, garantuje študijné 
programy, spolupracuje na medziná-
rodných univerzitných projektoch.

Inšpiruje sa etickým odkazom novo-
dobého klasika vedeckého bádania 
slovenských cirkevných dejín profeso-
ra Jozefa Špirka: „Bez hlbokej pokory 
a neochvejnej viery nemožno cirkevné 
dejiny pochopiť, tobôž interpretačne 
dotvárať.”

V  roku 2010 získal profesor Dlugoš 
cenu Jozefa Miloslava Hurbana za troj-
zväzkové dielo Pro� ly odvahy a  viery. 
Teraz nadväzuje na túto fundamentál-
nu historiogra� ckú publikáciu sprítom-

ňovaním osudov ďalších mučeníkov 
a  svedkov viery: „Zaráža ma a  zdravo 
provokuje zároveň, o  koľkých statoč-
ných kňazoch nič nevie nieže občian-
ska verejnosť, ale ani súčasný kňaz-
ský dorast. Svojou tvorbou skromne 
splácam podlžnosť ich testamentu. 
Objavujem, nachádzam v  nich nielen 
dramatické príbehy, ale aj svoje nové 
vzory.“

Mons. František Dlugoš v  júli oslávi 
65. narodeniny. Vedenie mesta Levo-
ča, občania a  mnoho vďačných ľudí 
z  najúprimnejšieho srdca žičia svojmu 
duchovnému otcovi hojnosť Božích 
milostí, zdravia, splnených tvorivých 
ambícií a  veľa ďalších rokov vzácnej 
služby Bohu i človeku.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

SPOLOČNOSŤ
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Významné životné jubileum v mesiaci 
jún 2020 oslávila:

89 rokov
Mária Antošová

Významné životné jubileá v mesiaci 
júl 2020 oslávia:

91 rokov
Jozef Hasaj, Anna Hrebeňárová

90 rokov
Margita Kamenická

88 rokov
Katarína Dobrovičová

85 rokov
Margita Pramuková, Štefan Vrabeľ

84 rokov
Marta Udzielová

83 rokov
Elena Jarošiková, Ondrej Kopasz

82 rokov
Mária Olexová

81 rokov
Eleonóra Jozefčáková, Mária Novotná,

Emil Vilkovský

80 rokov
Ing. Ján Chovan, Pavol Matej,

Oľga Stanková, Marián Štefaňak

79 rokov
Ján Škulec

78 rokov
Mária Falaštová, Dušan Valent

75 rokov
Viktória Surovková

70 rokov
Vladimír Gemzický, Ladislav Szüllö

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, praje-
me pevné zdravie a veľa životného 

optimizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Matej Hasaj

Rebeka Hroncová
Ján Hrušovský

Melany Kedžuchová
Miriam Knapeková

Adam Koky
Eliška Košárová
Zora Zemanová

Jakub Žifčák

Manželstvo uzavreli:
Matúš Ondruš a Mgr. Veronika Rerková
Matúš Kamenický a Paulína Halušková

Marek Farkašovský a Mgr. Aneta Urdová
Andrej Homola a Patrícia Poľanovská
Martin Tarbaj a Martina Mrovčáková

      Mgr. Slavomír Štelbacký 
                    a PaedDr. Katarína Tamašiová

Opustili nás:
PhDr. Ivan Chalupecký, rok nar. 1932

Anna Maľáková, rok nar. 1937
Štefan Slebodník, rok nar. 1944
Margita Wzošová, rok nar. 1946

Františka Tomičková, rok nar. 1958

Mgr. Darina Krajňáková,  oddelenie OaVP

OZNAM

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. 
Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
preruší distribúciu elektriny pre odberné miesto Levoča:
Bottova ulica č. d. 22, Michala Hlaváčka č. d. 31, Predmestie č. d. 1, 6, 2642, 
Probstnerova cesta č. d. 8, 9, 672/10, Rozvoj č. d. 1 – 9, 18 – 19, 1105/2, 1107/5
v termíne 06. júla 2020 v čase od 0820 h  do 1630 h

Kežmarská č. d. 1 - 7, 10 – 18, 1517/8, 2628, 2629/3, 3398/8A, Popradská 
cesta č. d. 5, 6A, 8A, Predmestie č. d. 1, 6, 41 - 43, 2642, Slavkovská ulica č. d. 
1, 1/B, 3, 5 - 7, 22, 3399/2A, 3426/1C, Ždiarska ulica č. d. 1 - 8
v termíne 07. júla 2020 v čase od 0800 h  do 1630 h

Gustáva Hermanna č. d. 11 - 14, Kukučínova ulica č. d. 2, 5 - 9, 13 – 15, Mi-
chala Hlaváčka č. d. 2 – 17, 20 – 21, 23 – 27 nepárne, 28 – 30, 32, 1549, Prob-
stnerova cesta č. d. 3 – 5, 668/6, 2258, Sídlisko Pri prameni č. d. 2267, Špitál-
ska ulica č. d. 11
v termíne 08. júla 2020 v čase od 0820 h  do 1630 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy. 

Ďakujeme za porozumenie.      
  

Jarmila Antalová, Mesto Levoča

Ponúkame na
P R E N Á J O M

obchodné priestory nachádzajúce sa na prízemí, na
Námestí Majstra Pavla v Levoči, o celkovej

rozlohe cca 192 m2.

Kontakt: 0908 510 009, 0915 907 788,
054/75 221 83



„Po novom sa triáž realizuje na 
každom oddelení nemocnice sa-
mostatne. Pacientom je zmeraná 
teplota a podpisujú čestné pre-
hlásenie ohľadom pobytu v  za-
hraničí a svojej epidemiologickej 
anamnézy,“ objasňuje poverený 
riaditeľ levočskej nemocnice 
MUDr. Martin Hlubek.

„Týmto opatrením sme vyšli 
v  ústrety pacientom, zrýchli 
a  zefektívni sa ich vybavovanie, 
pričom zachováme základné 
preventívne opatrenia ohľadne 
COVID-19,“. Nemocnica pone-
chala k  dispozícii jedno izolova-
né lôžko na každom oddelení 
pre prípad potreby ošetrenia 
pacienta s  podozrením na CO-
VID-19 alebo pacienta pozitívne-
ho na COVID-19.  

Všeobecná nemocnica s  polik-
linikou v  Levoči zaviedla po-
trebné opatrenia, ktoré sa týkali 
organizácie a  chodu nemocnice 
s cieľom ochrániť zamestnancov 
nemocnice a  pacientov pred ší-
rením koronavírusu ešte pred 
vládnym výhlásením krízového 
stavu, ktoré bolo 12. marca 2020.  

Aktuálne sú v  prevádzke všet-
ky oddelenia a všetky príjmové 
a špecializované ambulancie, 
ktoré fungujú v  štandardnom 
režime. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Nemocnica Levoča zmenila režim 
triáže pacientov

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, v súvislosti 
s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu ukončila doterajší 

režim centrálneho triedenia pacientov (triáže) pri vstupe do nemocnice, ktorá bola 
situovaná na tamojšom urologickom oddelení. Celý proces pri návšteve 

nemocnice je tak pre pacienta jednoduchší a rýchlejší. 

P O H O T O V O S T N É  L E K Á R N E
1. – 3. 7. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

4. 7. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

5. 7. 08:00 - 19:00 nemocničná lekáreň

(s právom výdaja verejnosti)

6. – 10. 7. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

11. – 12. 7. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

13. – 17. 7. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

18. – 19. 7. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

20. – 24. 7. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

25. – 26. 7. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

27. – 31. 7. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS 
SLUŽIEB
JÚL 2020 

– 
OKRES LEVOČA

ZDRAVOTNÍCTVO
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Levočská rehabilitácia funguje naplno, 
opatrenia ale naďalej platia

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, 
a.s., ktorá je členom skupiny AGEL, zaznamenalo po uvoľnení epidemiologickej 

situácie zvýšený počet pacientov. Pacienti, ktorí ale mali vážnejšie problémy a neboli 
z rizikových skupín, navštevovali lekára pravidelne aj počas 

posledných dvoch mesiacov. 

Počas vyhlásenia núdzového stavu po-
stupovali v  levočskej nemocnici pod-
ľa platných metodických usmernení. 
,,Poskytovanie ambulantnej zdravot-
nej starostlivosti v  odbore fyziatria, 
balneológia a  liečebná rehabilitácia 

nebolo na našom oddelení prerušené, 
bolo realizované nepretržite s cieľom 
minimalizovať riziko šírenia infekcie 
tak u pacientov, ako aj zdravotníckych 
pracovníkov. V súčasnosti poskytujeme 
rehabilitačnú liečbu všetkých stavov 

a ochorení, u ktorých je indikovaná, 
aby sa predišlo rizikám z poškodenia 
zdravia alebo zhoršenia kvality života 
z oneskorenia či odkladu liečby,“ vy-
svetľuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, 
MBA, primárka oddelenia.   

Levočská nemocnica potrebuje 
najvzácnejšiu tekutinu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, potrebuje vo 
zvýšenej miere najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú naďalej na Hematologicko-
transfúziologickom oddelení vítaní, prísnejšie pravidlá však neobišli ani túto oblasť 
zdravotníctva. Momentálne platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia 

a odbery sa uskutočňujú každý utorok a štvrtok.

,,Tento rok ovplyvnili darovanie krvi pandemické reštriktív-
ne opatrenia, pričom k 30.5.2020 bolo 60 odberových dní 
s celkovým počtom darcov 610,  čo je oproti porovnateľné-
mu obdobiu  asi o 210 darcov menej.  Treba však povedať, 
že i odbyt krvi bol kvôli zníženej operatíve trochu menší, 
takže nedostatok krvi sme našťastie výraznejšie nepocíti-
li,“ vysvetľuje primár Hematologicko-transfúziologického 
oddelenia MUDr. Rastislav Osif. V  predošlých mesiacoch 
boli zrušené mobilné odbery, tie sa ale začnú v najbližších 
týždňoch opäť. ,,Veľmi si vážime každého jedného darcu 
a  jeho pomoc, pretože krv je v  zdravotníctve nenahradi-
teľná. Pravidelne sa zúčastňujú aj naši zamestnanci, sestry, 
lekári, ale aj laboranti,“ hovorí primár. 

14. júna si pripomíname Svetový deň darcov krvi, je 
oslavou dobrovoľných darcov, ktorí nezištne a  v  mno-
hých prípadoch aj pravidelne darúvajú najvzácnejšiu 
tekutinu. Cieľom je tiež upozorniť na dôležitosť a  ob-
rovskú potrebu darcovstva krvi.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK



ZDRAVOTNÍCTVO, SPOLOČNOSŤ 

13

Pacienti sa na vyšetrenie môžu objed-
nať telefonicky a ich manažment je 
realizovaný tak, aby bol zabezpečený 
primeraný počet pacientov na priesto-
rové možnosti oddelenia.  ,,Pri vstupe 
na pracovisko musia pracovníci za-
bezpečiť triedenie pacientov so zazna-
menaním telesnej teploty, odobratím 
cielenej epidemiologickej a cestova-
teľskej anamnézy, anamnézy kontaktu 
s potencionálne rizikovou osobou. 
V prípade poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti detským a dospelým pacien-
tom na jednom pracovisku zabezpeču-
jeme priestorovú a časovú organizáciu 
práce tak, aby stretávanie týchto veko-
vých skupín pacientov bolo za dodrža-
nia maximálne 15 minútovej expozície 
a minimálnej 2-metrovej vzdialenos-
ti,“ opisuje súčasnú situáciu primárka. 
Samozrejmosťou je tiež používanie 
osobných ochranných pomôcok na 
prekrytie horných dýchacích ciest, ako 
je napríklad rúško alebo šatka. Ak pa-
cient alebo sprevádzajúca osoba rúško 
nemá, poskytnú mu ho priamo na od-
delení. ,,Hygiena rúk ostáva základom 

pri prevencii vzniku a šírenia sa ocho-
renia ich umytím alebo použitím de-
zinfekčného prípravku na ruky, ktoré sú 
zabezpečené v priestoroch pracoviska 
pri recepcii. Personál  tiež zabezpečuje 
zvýšenú hygienu priestorov ambulan-
cie, pracovísk a čakární, ich pravidelnú 
dezinfekciu vírucidnými prostriedkami 
a pravidelne sa samozrejme vetrá,“ ho-
vorí MUDr. Dzurňáková, MBA.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
levočskej nemocnice poskytuje všet-
ky prostriedky a  možnosti liečby pa-
cientov, ako napríklad individuálna 
liečebná telesná výchova, elektrolie-
čebné, svetloliečebné a teploliečeb-
né procedúry alebo mechanoterapia. 
Skupinové cvičenia sú možné aj v inte-
riéri, avšak zabezpečuje sa 2-metrová 
vzdialenosť medzi pacientmi. ,,V týchto 
dňoch zaznamenávame zvýšený záu-
jem o absolvovanie rehabilitačnej lieč-
by a vyšetrení. Počet vstupných vyšet-
rení udržiavame na počte 20 pacientov 
denne, počet pacientov v rámci rehabi-
litačných procedúr sa pohybuje okolo 

70 pacientov denne. Naše oddelenie 
disponuje širokým spektrom fyzikálnej 
liečby – nízko a stredofrekvenčné prú-
dy, 4-kanálový pulzný elektromagnet, 
laser III.b triedy, prístroj na aplikáciu 
kryoterapie a  prístrojovej lymfodrená-
že a motodlaha pre dolné končatiny. 
Pred týždňom sme spustili používanie 
aktívne pasívneho trenažéra  pre pa-
cientov za účelom zlepšenia motoriky 
hornej končatiny. Nezanedbateľnou 
súčasťou je liečebná telesná výchova, 
ktorá využíva mnohé metodiky, ako aj 
rôzne druhy masáží,“ hovorí primárka 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA a  do-
dáva, že režim v  rámci poskytovania 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
v tomto odbore sa bude tak ako dote-
raz prispôsobovať  usmerneniam hlav-
ného hygienika MZ SR a hlavného od-
borníka MZ SR pre odbor FBLR.
     

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vážení občania, 
blíži sa čas letných dovoleniek, voľných 
dní, ktoré mnohí trávite na svojich záhrad-
kách, chalupách, rekreačných chatách, či 
už ako vlastníci, alebo osoby, ktoré si ich 
prenajímajú za účelom oddychu a relaxu. 
Je to zároveň „správny čas“ pre občanov, 
ktorí využívajú neopatrnosť „záhradká-
rov, chalupárov, či chatárov“, za účelom 
prisvojiť si cudziu vec, čím Vám tak môžu 
spôsobiť škodu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Poprade vyzýva občanov, aby venovali 
zvýšenú  pozornosť pohybu cudzích osôb, 
vozidiel, ktoré sa „podozrivo“ pohybujú 
v okolí Vašich záhrad, chalúp, či chát, aby 
ste sa nestali obeťami trestnej činnosti.

Dávame do pozornosti, ak sa niečo stane...

• Zachovajte pokoj a neodkladne zavolaj-
te políciu na číslo 158. 
• Polícii poskytnite tieto informácie: Vaše 
meno a telefónne číslo, presnú adresu, 
popíšte udalosť. 
• Až do príchodu policajtov nechajte všet-
ko tak, ako ste našli. V žiadnom prípade 
nič neprekladajte, neupratujte a nechy-
tajte zbytočne do rúk. Týmito činnosťami 
by ste mohli zničiť stopy, ktoré tu páchateľ 
zanechal. 
• Ak máte podozrenie, že páchateľ je ešte 
vo Vašej záhrade, chalupe, či chate, neod-
kladne volajte číslo 158. Nesnažte sa túto 
situáciu riešiť sami, hlavne ak neviete, či je 
páchateľ ozbrojený. 

• Ak ste videli páchateľa, resp. páchateľov, 
pokúste sa zapamätať si čo najviac údajov 
o páchateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzic-
ké zvláštnosti, oblečenie a pod.). 
• Po zadokumentovaní stôp políciou, si 
dôkladne prezrite svoju záhradu, chalupu, 
či chatu a pripravte zoznam ukradnutých 
vecí pre potreby polície, prípadne pois-
ťovne. 
 
Dodržiavaním týchto rád môžete prispieť 
k  objasneniu trestného činu a  dolapeniu 
páchateľa, čím zvýšite svoje možnosti 
k prinavráteniu odcudzených vecí späť do 
Vášho vlastníctva.

plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ

Výzva k občanom, k zvýšenej 
pozornosti, k pohybu cudzích osôb 

a vozidiel v okolí záhrad, chát
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Cykloturistický chodník v Levoči
Cykloturistický chodník v Levoči sa teší dokončeniu jeho ďalšej etapy. Pri tejto príležitosti 

primátor mesta Levoča spolu s predsedom Prešovského samosprávneho 
kraja slávnostne otvoril jeho štvrtú etapu.

Celkový rozpočet projektu predstavu-
je sumu 376 421,15 eur. Projekt je pod-
porený z rozpočtu Prešovského samo-
správneho kraja v sume 170 000,- eur.

Celková dĺžka cykloturistické-
ho chodníka v rámci IV. etapy 
je 1453,45 m vrátane premos-
tenia č.1. Maximálne prevýše-
nie je 41,43 m. V  trase cyklo-
turistického chodníka sú dve 
premostenia, cez Lesný potok 
a  Pekliansky potok. Šírka cyk-
loturistického chodníka je 3 
metre, čo vyhovuje spoločné-
mu využívaniu chodníka peší-
mi turistami aj cyklistami.

Vybudovanie cykloturistické-
ho chodníka v meste Levoča 
predstavuje spojnicu význam-
ného historického centra na 
území PSK s bezprostredným 
okolím prostredníctvom do-
pravných trás na regionálnej 
a medzinárodnej úrovni. IV. etapa cyk-
loturistického chodníka má začiatok na 
existujúcej odbočke zo štátnej cesty 
č. 3225 smerujúcej k chatovej zástav-
be a  jeho ukončenie je na existujúcej 
spevnenej ploche pred vstupom do 
areálu Bio kúpaliska Levočská Dolina. 
Návrh riešenia trasy chodníka rešpek-
tuje hlavné zásady vedenia trasy ur-
čené pri podrobnej obhliadke terénu, 

t. j. miesto začiatku trasy, jej ukonče-
nia, ako aj miesta križovania s Lesným 
a  Peklianskym potokom. Bolo nevy-
hnutné vybudovať premostenie na 
uvedených potokoch. Do riešenia nie 

je zahrnutá spevnená štrková plocha 
pred vstupom do Bio kúpaliska, kto-
rá ale tvorí prepojenie medzi koncom 
cykloturistického chodníka a  premos-
tením Peklianskeho potoka. Toto pre-
mostenie tvorí zároveň prístupovú ces-
tu k  zastávke SAD. Chodník a  plocha 
medzi premostením a  zastávkou SAD 
je z asfaltobetónu. Úprava je navrho-
vaná po odstavný zastávkový pruh pre 

BUS. Začiatok chodníka je navrhovaný 
v  mieste pred jestvujúcim neobýva-
ným objektom v strede medzi existujú-
cimi vzdušnými rozvodmi VN.

Otvárací ceremoniál dňa 17. 
júna o  10:00 hod. svojím vy-
stúpením obohatili žiaci ZUŠ. 
Prvú jazdu otvoreným cyklo-
turistickým chodníkom si vy-
skúšali žiaci základných škôl 
v meste Levoča a široká verej-
nosť. Primátor mesta Levoča 
sa vyjadril, že pevne verí, že 
najmä mládež sa dočká úpl-
ného dokončenia cyklochod-
níka. „Záujem o  cykloturiz-
mus rastie. Ľudia chcú oveľa 
viac tráviť voľný čas vonku. 
Dopyt po bicykloch, čo sa 
týka kúpy, ďaleko prevažuje 
nad dopytom po motoro-
vých vozidlách. Toto je jedna 
z  možností, ako pritiahnuť 
ľudí a  turistov do Levoče nie 

na jeden deň, ale napríklad na týždeň, 
aby mohli spoznať nielen Levoču, ale aj 
okolité mestá, s  ktorými máme spolu-
prácu. Udržujme si toto miesto oddy-
chu tak, aby slúžilo nielen nám, ale aj 
ďalším generáciám.“

JUDr. Lucia Babejová
Mesto Levoča

OZNAMY
Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade s oznámeniami k ohláseniu stavebných úprav a udr-
žiavacích prác č. SOÚ 25612/02586/19/Kor a SOÚ 23867/02385/19, vydanými Obcou Kurimany –  stavebným úradom, 
v mesiaci júl 2020, začne  prostredníctvom dodávateľa  stavby Ing. Štefan Hanisko , Levoča, realizáciu projektov: „Orga-
nizačné a stavebné úpravy v križovatkách ulíc Kukučínova - Probstnerova cesta a Kasárenská – Probstnerova cesta v Le-
voči“. Tieto projekty sú � nancované z rozpočtu mesta. Cieľom projektov je vybudovanie nových chodníkov a realizácia 
vodorovného a zvislého dopravného značenia na priechodoch pre chodcov. 

Mesto Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných úprav a udr-
žiavacích prác č. SOÚ 1521/5682-141/2019/, vydaným Obcou Kurimany – stavebným úradom, v mesiaci júl 2020, začne  
prostredníctvom dodávateľa stavby Východoslovenská energetika a.s. Košice, realizáciu projektu s názvom: „Moderni-
zácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča“. Tento projekt 
je � nancovaný z dotácie Prešovského samosprávneho kraja a rozpočtu mesta. Cieľom projektu je výmena svietidiel, 
napájacieho vedenia a zmodernizovania ovládania osvetlenia. 

Miroslav Jablonovský,  Mesto Levoča



 www.eltma.sk

Trápi Vás v obci alebo meste problematika likvidácie 
ojazdených pneumatík? Viete o tom, že odpoveď prináša 
priamo zákon o odpadoch? V rámci legislatívnych  
zmien, ktoré platia v Zákona o odpadoch č. 79/2015, musí 
výrobca pneumatík zabezpečiť  ich bezplatný spätný zber 
prostredníctvom distribútora minimálne v každom okrese 
Slovenskej republiky.

Distribútorom sa v tomto prípade rozumie ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík. V nich má občan 
právo ponechať ojazdenú pneumatiku zadarmo, a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Likvidácia 
pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky. V prípade, že distribútor odmietne spätný zber, obráťte sa 
prosím na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Bez spoločnej aktivity sa odpadových pneumatík nezbavíme.

Distribútor podpíše zmluvu s výrobcom alebo  
organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), 
akou je nezisková spoločnosť ELTMA.  Tá za neho 
zabezpečí zákonnú povinnosť  a pravidelný  
odvoz ojazdených pneumatík bezplatne.  
Informujte o tejto možnosti Vašich občanov   
a zabezpečíte tak čistejšiu obec alebo mesto 
a aj okolie.

Ak sa vo Vašej obci alebo meste nenachádza vhodný  
distribútor pre spätný zber ojazdených - odpadových 
pneumatík, podľa ustanovení Zákona o odpadoch 
máte právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom 
zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo OZV.  
 ,,Takéto rozhodnutie musí byť zakotvené vo Všeobecne 
záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnym 
odpadom, a toto VZN musí byť následne schválené,”   
hovorí odborný garant kampane Ing. Peter Gallovič. 

Eltma je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), nezisková spoločnosť s ručením obmedzeným  
ELT Management Company Slovakia (ELTMA). Nastavuje rovnaké podmienky v oblasti spätného zberu pneumatík. Jej cieľom 
je prispieť k ochrane životného prostredia a šíriť osvetu v oblasti, na ktorú má dosah – zber a likvidáciu odpadových 
pneumatík. Pneumatiky sú po vyzbieraní spracované podľa platného  POH tj. z  väčšiny materiálovo  a taktiež energeticky.  
Viac informácií a leták pre občanov nájdete na našom webe v sekcii Zberné miesta.

INFORMÁCIE MsÚ, TS LEVOČA

Parkovisko pri
hradobnej priekope v Levoči

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom, že v me-
siaci júl sa začne s výstavbou: „Parkoviska pri 
hradobnej priekope v  Levoči“. Plánovaná 
doba výstavby sú 2 mesiace. Predmetom sta-
vebných prác je výstavba parkoviska s kapaci-
tou 75 parkovacích miest v  intraviláne mesta, 
ktoré bude slúžiť pre obyvateľov a návštevní-
kov mesta Levoča.

Parkovisko sa napojí na 
miestnu komunikáciu 
pred Košickou bránou 
asfaltovou prístupovou 
komunikáciou. Samot-
né parkovacie stojiská 
budú zo zatrávňovanej 
dlažby. Zároveň sa vybu-
duje chodník z  kamen-
nej dlažby napojený na 
jestvujúci chodník a upra-
ví sa murivo hradobného 
systému.

V  priebehu stavebných prác dôjde k  čias-
točnému obmedzeniu dopravy spočívajúcej 
v zúžení miestnej komunikácie pred Košickou 
bránou. Doprava počas výstavby bude riadená 
a usmerňovaná zhotoviteľom stavby a prenos-
ným dopravným značením.

Zároveň prosíme obyvateľov  o  zhovievavosť, 
súčinnosť a zvýšenú opatrnosť počas výstavby.

Ing. Dávid Labuda
Mesto Levoča
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Svedectvo o  procese založenia mesta prinášajú staré listiny. Ak 
absentujú, dávajú priestor fantázii. Tak vznikajú legendy, podob-
ne ako legenda o založení Levoče. Tú pre budúce generácie do 
svojej kroniky zapísal levočský kronikár Viktor Greschik. Je to však 
legenda.  Čo ale po prvých Levočanoch ostalo? Odpoveď na túto 
a iné otázky mapuje výstava Spišského múzea v Levoči s názvom: 
Leucha 1249 – Leutscha 1400. Výstava je zároveň aj pripomienkou 
770. výročia prvej písomnej zmienky o Levoči. 
Odborný autorský kolektív výstavy ju koncipoval ako prehľad 
historických udalostí, archeologických a umelecko – historických 
dokladov o meste a jeho obyvateľoch v 13. až 15. storočí. Výstava 
je príspevkom Spišského múzea k mapovaniu dejín mesta a nad-
väzuje na predchádzajúcu výstavu LÖCSE 1918 – Levoča 1919. 
Aj v  tomto prípade výstava prináša atraktívnu formu inštalácie. 
Jej základným pilierom je prezentácia najmä archeologických 
a umelecko – historických artefaktov. Na výstave sú kombinované 
originály artefaktov, kópie listín a výtvarné štylizácie umeleckých 
diel, ktoré sa nachádzajú vo svojom originálnom prostredí, v chrá-
moch historickej Levoče. Prezentáciu exponátov vhodným spôso-
bom dopĺňajú aj audiovizuálne prostriedky. Ich cieľom je doplniť 
a  dotvoriť obraz starej Leuchy.  Samotné umiestnenie výstavy 
v historickej radnici nie je náhodné. Radnica tak ako v minulosti, 
tak aj dnes je miestom, ktoré určuje ďalšie smerovanie mesta. Pre-
to lokácia výstavy je viac ako príznačná.
Pre svojich stálych aj nových návštevníkov si múzeum pripravilo 
sprievodný program. Počas prvých nedieľ v  mesiaci záujemcov 
výstavou sprevádzajú tí najpovolanejší – samotní autori. 
Založenie mesta bol bezpochyby zdĺhavý a komplikovaný proces, 
neraz ovplyvnený aj inými, zložitými historickými udalosťami. 
V  mnohých prípadoch najstaršie dejiny mesta ostávajú jej oby-
vateľom skryté. Práve výstava Leucha 1249 – Leutscha 1400, tým 
ktorí chcú odhaliť minulosť svojho mesta, prináša čriepky do zlo-
žitej mozaiky poznania. 

Mgr. Zuzana Demčáková, kurátorka SNM - SML

Leucha 1249 – Leutscha 1400
„Podľa povesti vybudovali prví obyvatelia Levoče mesto na „starom levočskom kopci“ na-

zývanom Alte Leutsch Hügel. Prví saskí osadníci boli na kopec Starej Levoče privedení 
anjelom, u ktorého ale neskôr upadli do nemilosti. A tak anjel vo svojom hneve premiestnil 

Levoču počas jednej noci na jej dnešné miesto.“
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Leto v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

 Jedinečné múzeum ponúka nezabudnuteľné zážitky 
počas celého leta

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 
je jediné múzeum svojho druhu v celej 
strednej Európe, to svedčí o  jeho jedi-
nečnosti. Založené bolo v  roku 1990, 
a preto oslavuje tento rok svoje už 30. 
narodeniny. Nachádza sa v  našej ma-
lebnej, historickej Levoči priamo na 
Námestí Majstra Pavla.  

Počas celého roka ponúkajú moderné 
priestory múzea bohatý zmyslový zá-
žitok a  odborné informácie z  oblasti 
vzdelávania zrakovo, sluchovo, men-
tálne a  telesne postihnutých žiakov. 
Výnimkou nie je ani leto, práve naopak. 
Prvý krát je múzeum sprístupnené svo-

jim návštevníkom 7 dní v  týždni,  do-
konca aj počas sviatkov. Navyše okrem 
stálej expozície ponúka nové zážitko-
vo-edukatívne programy.

Múzeum stavilo na interaktívnosť, ná-
zornosť a  priamy zmyslový zážitok. 
Vďaka tomu sa môžete vlastnými ru-
kami dotknúť replík historických učeb-
ných pomôcok pre nevidiacich a  na 
nadrozmernej kocke, ktorá je súčasťou 
stálej expozície, vyskúšať si svoje vlast-
né zmysly. Významné je prepojenie his-
tórie a súčasnosti špeciálneho školstva. 

Stála interaktívna expozícia

Rozmiestnená je na 4 poschodiach, 
pričom každé z  podlaží je zamerané 

na iný celok. Prvé podlažie vás preve-
die históriou špeciálneho školstva, na 
druhom sa nachádza knižnica spojená 
so študovňou. Knižnica poskytuje svo-
je služby prezenčne a aktuálne sa pra-
cuje aj na jej digitalizácii (sprístupnení 
online). Tretie poschodie je venované 
historickým a  súčasným učebným po-
môckam, nachádzajú sa tu aj nadroz-
merné modely oka a  ucha, ktorých 
súčasťou sú ich oddeliteľné časti. Na 
týchto modeloch vám bude vysvetlené 
ako funguje sluch a  zrak a  kde môžu 
nastať chyby, v dôsledku ktorých môže 
človek ostať bez sluchu alebo zraku. 
Štvrté poschodie je zamerané na ľud-

ské zmysly a  kompenzačné pomôcky 
pre nevidiacich a  nepočujúcich. Práve 
na poslednom poschodí je možnosť 
vyskúšať si svoje zmysly, či zahrať si tre-
bárs zvukové pexeso.

Zážitkovo-edukatívne programy

Okrem stálej interaktívnej expozície, na 
prehliadke ktorej sa dozviete z každé-
ho „rožka troška“, si môžete rezervovať 
vstup na jeden zo zážitkovo-edukatív-
nych programov. Tieto programy sú 
vhodné, predovšetkým pre deti, ktoré 
sa nielen na základe lektorského výkla-
du, ale aj prostredníctvom hier, aktivít, 
úloh a pracovných listov dozvedia viac 
o danej téme:
• Braillovo písmo, ako ho nepozná-

me (téma: nevidiaci)
• Prekročme bariéru ticha (téma: ne-

počujúci)
• Pochopme svet ticha a tmy (téma: 

hluchoslepí)
• Prečo nevidíme a  nepočujeme 

(téma: zmyslové orgány – oko, 
ucho)

O  jednotlivých programoch sme vás 
informovali v  predchádzajúcich vyda-
niach Limky.



Obľúbené Legendarium 2020 od-
štartovalo

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči 
je partnerom aj 5. ročníka projektu Le-
gendarium, propagujúceho turizmus 
v  Prešovskom kraji. Autor projektu, 
Krajská organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska, pripravila pre 
rodiny s deťmi nezabudnuteľnú Mapu 
pokladov. Leimotív tohtoročného Le-
gendaria znie: Cestuj, hľadaj nálepky, 
zbieraj pečiatky a súťaž o ceny pre celú 
rodinu. Deti do Mapy pokladov zbierajú 
pečiatky zo zariadení a hľadajú nálepky 
na vybraných miestach prevažne v prí-
rode. Konkrétny zoznam, kde nájdete 
poklady – pečiatky a nálepky, získate na 
www.legendarium.info. 

Deti budú odmeňované viackrát po-
čas trvania súťaže (od 20. júna do 13. 
septembra vrátane), nielen v jej závere. 
Stačí navštíviť zariadenia, zbierať ná-

lepky i pečiatky. Jednu z nich dostanete 
po prehliadke našej expozície aj u nás. 
Ak budete mať 5, 10 alebo 15 nazbie-
raných nálepiek, môžete si vyzdvihnúť 
odmeny vo vybraných zariadeniach, 
napríklad aj v Múzeu špeciálneho škol-
stva v Levoči.   

Dva týždne zážitkov v  jubilujúcom 
múzeu

Záver leta bude v  jubilujúcom múzeu 
patriť dvom týždňom zážitkov. Od  7. 
do 18. septembra 2020 vrátane víken-
du a sviatku budú mať školské skupiny, 
ale aj individuálni návštevníci, možnosť 
vychutnať si bohatý a skutočne špeci-
álny program múzea. Zatiaľ prezradíme 
len zopár základných informácií, kon-
krétne to, na čo sa môžete tešiť: 
• interaktívne prehliadky stálej ex-

pozície a zážitkovo-edukatívne 
programy 

• vystúpenie Katky Koščovej a pred-

stavenie Divadla Portál
• čítanie s hercami
• workshop a veľa ďalšieho.

Bližšie informácie a  konkrétny harmo-
nogram celých dvoch týždňov uverej-
níme v augustovej Limke. 

Veríme, že si zo širokej ponuky, ktorú 
múzeum ponúka, vyberiete a poctíte 
nás svojou návštevou. 

Otváracie hodiny
júl, august, september

Pondelok – Piatok: 
9.00 – 17.00 hod.

Jednotlivé vstupy 
pondelok - piatok: 9.00, 10.30, 

12.00, 13.30, 15.00, 16.30

Víkendy a sviatky: 
10.00 – 17.00 hod.

Jednotlivé vstupy víkendy a sviatky: 
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

 
V  prípade akýchkoľvek otázok, ale aj 
prípadných rezervácií prehliadok nás 
môžete kontaktovať telefonicky alebo 
mailom.
• telefonicky: +421 53  451 28 63,  

+421 918 625 285
• mailom: mss.levoca@gmail.com

Kolektív Múzea špeciálneho 
školstva v Levoči, CVTI SR

Fotogra� e: Peter Olekšák 
a archív múzea
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PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY A JEJ ELOKOVANÝCH PRACOVÍSK 
V ČASE LETNÝCH PRÁZDNIN

Elokované pracovisko Ul. J. Francisciho 8 Levoča:  
od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020

Elokované pracovisko Ul.  G. Hermana 9 Levoča:
od 03. 08. 2020 do 14. 08. 2020

Elokované pracovisko Ul.  G. Haina 36 Levoča:
od 17. 08. 2020 do 31. 08. 2020



21

ŠKOLSTVO

V  prvých dňoch prepuknutia krízy išlo 
skôr o  vlastnú iniciatívu učiteľov nadvä-
zovať mimoškolský kontakt so žiakmi, 
pretože na dištančné vzdelávanie neboli 
pripravovaní. Štátne vzdelávacie inšti-
túcie neponúkali kurzy vzdelávania pre 
takúto formu vyučovania žiakov a  sami 
nemali skúsenosti s online vzdelávaním. 
Pomoc, podporu, učebné námety a  ma-
teriály čerpali učitelia počas krízy z nasle-
dujúcich webových stránok, FB stránok, 
aplikácií, portálov: Bezkriedy, Edupage, 
ABCguru, minedu, zborovňa, učíme na 
diaľku, aitec, škola cez poštovú schránku, 
zavretá škola, pinterest, učíme sa doma, 
ALF, braiden, IT akadémia, planéta ve-
domostí, Datakabinet a Kozmix. Ak sa 
niektorí učitelia s ponukou kurzu dištanč-
ného vzdelávania aj stretli, tak skôr zo 
strany komerčných � riem. Ukázalo sa, že 
vhodne zvolenou komunikáciu učiteľ – 
žiak a učiteľ – rodič  vznikli mosty medzi 
rodinou a školou, zintenzívnila sa spolu-
práca aj vzájomný kontakt. Riaditelia dos-
peli k  názoru, že dištančné vzdelávanie 
nemôže byť uniformované, musí prihlia-
dať na špeci� cké potreby dieťaťa/žiaka 
a  materiálno-technické aj osobnostné 
vybavenie rodiny.   Na základe poznatkov 
z plnenia zadaných úloh žiakmi je možné 
konštatovať, že  väčšina žiakov  zadané 
úlohy plnila zodpovedne a  vypracova-
né cvičenia zasielala svojim učiteľom 
obratom. Vyučovanie prostredníctvom 
domáceho vzdelávania môžeme považo-
vať vcelku za efektívne, žiaci si dokonca 
robili cvičenia, ktoré by si za iných okol-
ností opísali v škole. Samozrejme, boli aj 
takí žiaci, od ktorých spätná väzba bola 
minimálna, respektíve žiadna.  Ak žiaci 
reagovali len v minimálnej miere, takým-
to žiakom boli zaslané  e-maily, prípadne 
správy v  dostupných aplikáciách Mes-
senger, Viber, WhatsApp, e-mail a  boli 
upozornení na nedostatočnú činnosť 
a prípravu počas domáceho vzdelávania. 
Ak žiak nereagoval vôbec, pedagógovia 
zisťovali dôvody  nespolupráce.  Ak ro-
dič alebo žiak oznámil, že nemá prístup 
k PC, prípadne má problém s otváraním 

súborov na stránke školy, učitelia určili 
iný spôsob zadávania úloh. Najčastejšie 
stačilo skopírovať zadanie do samotnej 
e-mailovej správy žiakovi, respektíve úlo-
hy boli zaslané poštou, alebo doručované 
prostredníctvom spolupráce s terénnymi 
sociálnymi aj terénnymi pracovníčkami 
v Levoči a   Komunitným centrom v Levoč-
ských Lúkach.

Preberanie nového učiva bolo však oveľa 
náročnejšie, pretože bol potrebný väčší 
časový interval, kým si žiaci osvojili učivo. 
Taktiež bolo potrebné pri vysvetľovaní 
všetko dopodrobna rozpísať a uvádzať 
množstvo príkladov. Avšak za najväčší 
nedostatok riaditeľky škôl považujú ab-
senciu interakcie medzi učiteľom a žia-
kom, keďže pri učení face to face možno 
indikovať na základe reakcií žiakov, ako 
učivu porozumeli. Pri „home vzdelávaní“ 
sa tento dôležitý faktor vytrácal. Ako žia-
ci porozumeli učivu, bolo možné zistiť až 
pri písomnej spätnej väzbe, a vtedy je už  
ťažšie korigovať  chybne  pochopené po-
stupy, či nesprávne osvojené učivo.

Ďalším problémom bolo aj vzdelávanie, 
príp. opakovanie učiva cez portály, v kto-
rých bolo potrebné prihlásiť sa. Mnohým 
žiakom to nefungovalo, alebo nevede-
li postupovať podľa zadaných krokov. 
Dokonca sa vyskytol problém, keď žiaci 
nevedeli ani kliknúť na link a dostať sa 
na voľne prístupnú stránku s cvičeniami. 
Niektorým žiakom však tento systém do-
máceho vzdelávania veľmi nevyhovoval 
z rôznych dôvodov, ako napríklad: zlý 
prístup k PC a internetu, viac školopovin-
ných detí v domácnosti, rodičia na home 
o�  ce, ktorí pracujú s PC, slabá motivácia 
získať nové vedomosti vyplývajúca z ro-
dinného prostredia, príp. nízka vnútor-
ná motivácia vzdelávať sa bez vonkaj-
ších vplyvov. Riaditeľky základných škôl 
skonštatovali, že k celkovému zhoršeniu 
výsledkov vedomostí žiakov nedošlo, ba 
práve naopak, u viacerých žiakov bolo za-
znamenané zlepšenie pracovnej disciplí-
ny a chuti pracovať na sebe. Vyučujúci 

v prvých troch týždňoch hodnotili žiakov 
kombinovane. Písali aj krátke písomné 
práce alebo testy na získanie spätnej 
väzby o  pochopení a  zvládnutí učiva.  
Pri hodnotení mali na zreteli že známka, 
resp. slovné hodnotenie má v tejto situá-
cii motivačný charakter. 

Návrat po 11. týždňoch detí materskej 
školy a žiakov 1. – 5. ročníka základnej 
školy sprevádzali prísne protiepidemio-
logické opatrenia (ranné meranie teplo-
ty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, 
nosenie ochranných rúšok v priestoroch 
školy, zachovanie stanovených odstupov 
a ďalšie). V  pondelok 15. 06. 2020 bolo 
obnovené vyučovanie pre žiakov zák-
ladnej umeleckej školy, ktoré počas krízy 
prebiehalo dištančne v obmedzenom 
režime z  dôvodu, že vzdelávanie v hu-
dobnom odbore je špeci� cké, založené 
na osobnom kontakte učiteľov a žiakov 
ako aj žiakov navzájom. Počas uzavretia 
školy sa vo vnútri vykonávali práce, ktoré 
by sa v  čase bežného režimu realizovať 
nedali. Vlastným personálom bolo vyma-
ľovaných 25 miestností, bolo dokončené  
vymedzenie chodieb dverami, čo v bu-
dúcom vykurovacom období zabezpečí 
úsporu nákladov za teplo. 

Podľa vyjadrenia riaditeľov, po obnovení 
vyučovania, ktoré bolo možné navštevo-
vať na základe dobrovoľnosti, brány škôl  
prekročilo cca 75 %  detí materských škôl 
a žiakov základných škôl.  

V  závere vyjadrujem presvedčenie, že aj 
keď korónová situácia bola pre všetkých 
aktérov v školstve nová a často nie je ľah-
ká, vďaka spoločnému hľadaniu riešení, 
vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpi-
rácii a podpore najmä rodičov, bola zdar-
ne zvládnutá.

PaedDr. Mária Choborová
vedúca oddelenia školstva, soc. vecí 

a zdravotníctva, ŠÚ

Školy počas koróny
V Levoči, tak ako v iných mestách a obciach na Slovensku, boli brány škôl zatvorené od 16. marca 
2020. Školy, učitelia, žiaci a ani rodičia neboli na túto situáciu pripravení. Dištančné vzdelávanie 

prináša zvýšené nároky na organizáciu vyučovania, kladie väčší dôraz na seba – manažment, 
autoreguláciu a samostatnosť. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečovali podľa 

podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie 
s pedagogickými zamestnancami školy.
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OTVORENIE KNIŽNICE

Milí čitatelia, od 15. júna sprístupni-
la knižnica pre čitateľov aj jednotlivé 
oddelenia a čitáreň. Knihy si tak mô-
žete vyberať a prezerať už aj priamo v 
priestoroch knižnice. Stále však môžete 
využívať aj službu objednávok kníh, či 
už telefonicky, mailom na adrese ob-
jednavky@kniznicalevoca.sk, alebo on-
line (návod nájdete na stránke knizni-
calevoca.sk/online-objednavky).

Počas letných mesiacov vás pozýva-
me aj do nášho átria, kde si môžete 
čítať pod holým nebom na čerstvom 
vzduchu. Dávame vám do pozor-
nosti aj našu širokú ponuku periodík 
z rôznych oblastí a dennú tlač. Zoznam 
všetkých periodík nájdete na našej we-
bovej stránke. Naďalej prosíme našich 
čitateľov, aby pri návšteve knižnice do-
držiavali všeobecné platné hygienické 
opatrenia. 

PODUJATIA

Prečítané leto
každú stredu o 10.00 hod.
Aj v tomto roku sa naša knižnica za-

pojila do celoslovenského projektu 
Prečítané leto. Prázdniny sú časom zá-
bavy, dovoleniek a oddychu, ale kaž-
dé prespaté leto má negatívny vplyv 
na ďalšie vzdelávanie dieťaťa. Liek na 
tento prázdninový útlm je jednoduchý 
- 4 až 6 prečítaných kníh za leto. Každý 
týždeň pre vás preto pripravíme vý-
ber kvalitných detských kníh na rôzne 
témy a opäť sa budeme stretávať pri 
spoločných čítaniach sprevádzaných 
zaujímavými aktivitami a hrami. Bližšie 
informácie a aktuálny program sleduj-
te na našej webovej stránke a na so-
ciálnych sieťach.

Stretneme sa už 1. júla o 10:00 hod. 
pri téme “O mestách”. V júli nás ešte 
čakajú témy “O drakoch”, “O dverách a 
oknách” a “O stromoch” a “O tichu a na-
čúvaní”.

Prečítané leto v našej knižnici z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia.

Knižný klub KJH
2. júl, štvrtok o 17.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry 
srdečne pozývame na stretnutie kniž-
ného klubu pri knihe Hodiny Michaela 
Cunninghama. Prečítanie knihy nepod-
mieňuje účasť.

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
13. júl, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa k nám do knižnice porozprá-
vať o všeličom možnom v ruštine. Na 
našom júlovom stretnutí sa budeme 
rozprávať o jedle. Tieto stretnutia nie 
sú kurzom RJ.

Klub šikovných rúk
16. júl, štvrtok od 14.00 hod.
Ak radi tvoríte a chceli by ste tvoriť 
v príjemnej atmosfére a spoločnos-
ti, zapojte sa do Klubu šikovných rúk, 
vezmite svoj kreatívny materiál a príďte 
tvoriť spolu s nami a ďalšími šikovnými 
ľuďmi k nám do knižnice. Začiatoční-
kov radi zaučíme. Podujatie je vhodné 
aj pre deti.

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

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

Piotr Jargusz: Uličné obrazy

Piotr Jargusz sa narodil a žije v Krakove. Študoval na Fakulte 
maľby a na Fakulte gra� ckých umení Akadémie výtvarných 
umení v Krakove. Je autorom viac ako 80 výstav doma v Poľ-
sku i v zahraničí. Dlhodobo realizuje myšlienku maliarstva 
vo verejnom priestore. Ak je to možné, vzdáva sa tradič-
ných výstavných priestorov ako sú galérie a vstupuje do ulíc 
a námestí. Svoje abstraktné maľby nanášané na sivý alebo 
hnedý baliaci papier lepí na stĺpy a plochy určené prvotne 
pre reklamné plagáty a letáky. Jeho diela v tomto gra� cky 
a farebne chaotickom a pomerne agresívnom vizuálnom 
priestore pôsobia nenáležito, spúšťajú jeho transformáciu 
a v priaznivom prípade aj recepčný protipohyb u náhodných 
divákov. Jargusz bude vystavovať svoje maľby v priestoroch 
GML, ale aj vo verejnom priestore mesta Levoča. 

Kurátor: Peter Milčák.
Trvanie výstavy: 24. 07. - 21. 08. 2020.
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Beletria
Afshar, Tessa: Dcéra Ríma
Asbrink, Elisabeth: 1947
Atwood, Margaret: Volali ma Grace
Barone, Adriano: Andy Warhol – Život v ko-
mikse
Banner, Catherine: Dom na sklonku noci
Brooks, Max: Svetová vojna Z
Burton, Jessie: Múza
Bythell, Shaun: Deník knihkupce
Cambron, Kristy: Vrabce z Terezína
Gary, Romain: Šarkany
Kubis, Rastislav: Gambler
Mastai, Elan: Dnešok nie je naposledy
Němec, Jan: Možnosti milostného románu
Quinn, Kate: Lovkyňa
Sims, Gill: Prečo má mama všetko v …
Tammet, Daniel: Narodený v modrú stredu

Romány pre ženy
Baloghová, Mary: Cesta za láskou
Beňová, Emily D.: Keď nás pravda spojí
Douglas, Penelope: Nádych
Foley, Gaelen: Škandalózny vojvoda
Frantz, Laura: Čipkárka
Harrel, Lindsay: Šepot papiera a atramentu
Jakubová, Martina: Riskantná hra
Klassen, Julie: Nevesta z Ivy Greenu
Michalková, Tatiana; Návratková, Edita: Ma-
cocha 2
Repová, Hana: Súkromné problémy - Tina
Watt, Erin: Rozsypané kráľovstvo

Detektívky a trilery
Bengtsdotter, Lina: Francesca
Boško, Marek: Vtáčkar
Bryndza, Robert: Smrtiace tajnosti
Fielding, Joy: Na zlých miestach
Horst, Jorn Lier: Zlo
Jackson, Stina: Strieborná cesta
Kelley, Mary Louise: Náboj
Kuhn, Shane: Zabi svojho šéfa

Literatúra pre deti a mládež
Amftová, Diana: Pavúčik Zlatúšik 6 – Výlet 
k moru
Brezina, Thomas C.: Chrám hromu
Colfer, Chris: Krajina príbehov – Zrážka sve-
tov
Derib a Job: Yakari a Biely bizón
Duddle, Jonny: Gigantosaurus

Gier, Kerstin: Strieborné knihy snov
Gonick, Larry: Matematika v komikse
Hevier, Daniel: Svet čaká na deti
Horst, Jorn Lier: Detektívna kancelária 1 - 4
Je� ers, Oliver: The Incredible Book Eating Boy
Kid, Cube: Denník malého Minecrafťáka
Kinney, Je� : Denník odvážneho bojka 14 – 
Na spadnutie
Opet, Peter: Život Adama 4: Rebel konečne 
tínedžerom
Percival, Tom: Malé legendy – Zlodej kúziel
Petty, Dev: Nechcem byť veľký
Štefánková, Mária: Labky, krídla, chvostíky
Šulajová, Zuzka: Magický advent
Vere, Ed: Max the Brave
Webb, Holly: Micka, unesené mačiatko
Zelyk, Iryna: Ľúbim ťa

Náučná literatúra pre dospelých
Bailey, Fran: Liečivá energia rastlín
Budzyk, Konrad: Hummusy a nátierky
Douglas, Scott: Malá červená kniha o behaní
Duhigg, Charles: Rozumenšie, rýchlejšie, lep-
šie
Ebrahim, Zak; Giles, Je� : Teroristov syn
Fromm, Erich: Mať či byť?
Gueguen, Catherine: Cesta ke šťastnému 
dětství
Hari, Johann: Strata spojenia
Christensen, Lars Saabye: Stopy města
Kamenec, Ivan: Rozhovor s dejinami
Kast, Bas: Stravovací kompas
Mackesy, Charlie: Chlapec, krtko, líška a kôň
Markoš, Ján: Pod hladinou. 33 kapitol o ta-
jomstvách šachu
Pert, Canace B. Pert: Molekuly emocí
Riotte, Louise: Mrkva ľúbi paradajky
Stevenson, Shawn: Efektívnejší spánok
Svoboda, Jaroslav: Kompletní návod k vy-
tvoření Ekozahrady
Zimmer, Carl: Planéta vírusov

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.
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Stretnutie v Krajine kníh so Zuzanou 
Mojžišovou
23. júl, štvrtok o 10.00 hod.
V rámci projektu Krajina kníh nás 
navštívi spisovateľka Zuzana Mojžišo-
vá, ktorá našim malým čitateľom pred-
staví svoje knihy pre deti.
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Večer so Zuzanou Mojžišovou
23. júl, štvrtok o 17.00 hod.
Srdečne vás pozývame na literárny 
večer so spisovateľkou Zuzanou Mojži-
šovou. Autorka okrem iného predstaví 
svoju najnovšiu knihu Modus Vivendi, 
v ktorej sa spája skľučujúce antiuto-
pistické prostredie blízkej budúcnosti 
a jemný a láskavý humor plynúci z kaž-
dodenných maličkostí, a ktorú porota 
ceny Anasoft litera 2020 vybrala medzi 
desiatich � nalistov.

Let’s talk!
28. júl, utorok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Po-
zývame vás na neformálne stretnutia 
Let’s talk! k nám do knižnice. Na júlo-
vom stretnutí sa budeme rozprávať 
o hudbe. 

Projekt: Knihy do novovzniknutej 
knižnice
V uplynulom roku pribudlo do našej 
knižnice množstvo nových kníh z roz-
ličných žánrov a oblastí. Nákup kníh 
bol možný aj vďaka dotácii z Fondu 
na podporu umenia, ktorý v roku 2019 
z verejných zdrojov podporil náš pro-
jekt “Knihy do novovzniknutej knižni-
ce” sumou 7000€. Čiastkou 1414.87€ sa 
na realizácii projektu podieľala Knižni-
ca Jána Henkela v Levoči prostredníc-
tvom zriaďovateľa, ktorým je Prešovský 
samosprávny kraj. Len v rámci tohto 
projektu sme pre vás v období júl 2019 
- jún 2020 nakúpili 978 nových kníh, 
z toho 396 titulov z beletrie, 298 det-
ských kníh, 87 detských náučných kníh 
a 197 náučných kníh pre dospelých.

V dňoch 8. - 9. 7. 2020 bude 
knižnica zatvorená z dôvodu 

prechodu na nový  knižnično-in-
formačný systém a zaškoľovania 

zamestnancov. 
Ďakujeme za pochopenie.

VÝPOŽIČNÝ ČAS POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Pondelok: 9.00 – 12.30    13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.30    13.00 – 16.00
Streda: ZATVORENÉ 

(okrem dopoludnia pre účastníkov Prečítaného leta)

Štvrtok: 9.00 – 12.30    13.00 – 16.00
Piatok: 9.00 – 12.30    13.00 – 16.00

V čase od 12.30 do 13.00 a každú stredu popoludní prebieha 
dezinfekcia priestorov knižnice.



EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Slovo Písma Svätého:

Podľa toho poznávame, že sme 
z pravdy a tým si upokojíme srdce 
pred Ním, že keď nás odsudzuje 
srdce, Boh je väčší ako naše srdce 
a vie všetko. Milovaní ak nás srdce 
neodsudzuje, máme dúfanlivosť 
v Bohu a o čokoľvek prosíme, berie-
me od Neho, pretože zachovávame 
Jeho prikázanie a činíme, čo Mu je 
milé.   1J3, 19-22 

Služby Božie sa konajú v evanje-
lickom kostole na námestí.

5. 7. 2020 – 4 nedeľa po Svätej Troji-

ci o 8:30 hod., Sviatok Cyrila a Meto-

da, kon� rmačná slávnosť

6. 7. 2020 – sviatok Majstra Jána 

Husa o 17:00 hod.

12. 7. 2020 – 5. nedeľa po Svätej 

Trojici o 8:30 hod.

19. 7. 2020 – 6. nedeľa po Svätej 

Trojici o 8:30 hod.

26. 7. 2020 – 7. nedeľa po Svätej 

Trojici o 8:30 hod.

Počas letných prázdnin vyprosuje-

me pre Vás, milí čitatelia Limky, ako 

aj Vaše rodiny, Božie požehnanie 

a Jeho ochranu.

Nech vás všetkých chráni a požeh-
náva náš milý Pán a Spasiteľ Ježiš 
Kristus.

Pastorálne návštevy a Večera Pánova 

v domácnosti:

na požiadanie tel: 0917 771 758 

alebo 0918 828 399 administrátor 

zboru Mgr. Jaroslav Matys

Mailom na: faralevoca@gmail.com 

WEB: ecavle.sk

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Spomienky 
                        a poďakovania

„Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si mala 
rada. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh 
večnej milosti. “ 

Danka Szabová
Dňa 29. júna 2020 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej drahej, milovanej manželky, ma-
mičky, babičky, prababičky Danky Szabovej.

S láskou a úctou spomína manžel Ivan, dcéry Dana, Alena , Marta, 
Gabriela s rodinami, vnučka Ivana s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá. 

František Olejník
Dňa 25. júla uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
drahý otec a dedko František Olejník.

Odišiel a už sa nevráti, no spomienka v našich srdciach navždy zo-
stáva.

Manželka Mária, deti Beáta a Stanislav s rodinami. 
Odpočívaj v pokoji. 

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

Margita Wzošová

Dňa 9. júna 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamkou, babkou, prababkou Margi-
tou Wzošovou. Úprimne chceme poďakovať Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi , PhD. za dôstoj-
nú rozlúčku a pohrebné obrady. Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym 
za účasť na poslednej rozlúčke a tiež aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina.

„Je taká cesta, tam každý musí, 
Keď sa mu minie čas. 
Tam smrť objatie chladne má
a život mnohokrát predčasne berie nám.“

Ing. Michal Mlynarčik
Dňa 28. júla 2020 si pripomíname druhé výročie smrti brata Ing. Michala Mlynarčika. 

S láskou a úctou spomínajú sestry Mária a Julka s rodinami. 

„Odišla tíško ako odchádza deň, 
v našich srdciach zostáva spomienka len.“

Anna Baníková
Oznamujeme priateľom a známym, že naša mama, babka a prababka dňa 30.03.2020 nás opus-
tila.

Venujte jej modlitbu a tichú spomienku. 

Smútiaca rodina, synovia Jaroslav a Ladislav s rodinou.



GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac júl 
2020.

Sväté liturgie v týždni: 
 pondelok, 
 streda (csl.), 
 štvrtok, 
 piatok  16:30
 utorok, sobota 07:30

Sväté liturgie v nedeľu: 
 09:30  po slovensky
Sviatky v mesiaci júl:
02. 07. – štvrtok– Uloženie rúcha 
presvätej Bohorodičky v Blacher-
nách
05. 07. – nedeľa –  sv. Cyril a Metod, 
učitelia Slovanov
17. 07. – piatok – blažený Pavol Pe-
ter Gojdič, prešovský biskup
20. 07. – pondelok -  svätý prorok 
Eliáš
25. 07. – sobota - Zosnutie sv. Anny, 
matky presvätej Bohorodičky

Akékoľvek zmeny času slúženia sv. 
liturgií budú oznámené pri nedeľ-
ných oznamoch.

Gréckokatolícky farský úrad, 
Potočná 6, 054 01  Levoča
tel.: 053 – 451 34 36; 
levoca@grkatpo.sk;  
grkatle.sk

„Človek odišiel, ale všetko dobré a pekné, 
čo nám dal, ostáva v nás“. 

Ján Klein

Anna Kleinová
Dňa 14. júla 2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamka a babka Anna Klei-
nová, 7. mája 2020 sme si pripomenuli 4 roky od smrti nášho drahého ocka a dedka Jána Kleina 
a 12. augusta si pripomenieme jeho nedožité 90. narodeniny.

Spomeňte si na nich v myšlienkach a modlitbách.

S láskou a vďakou spomínajú dcéry Katarína, Jana a Anna s rodinami.

,,Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Monika Lisoňová, rod. Jakubovičová

Dňa 19. júla by sa Monika Lisoňová, rod. Jakubovičová dožila 40 rokov.
3. augusta si pripomenieme 3. výročie jej úmrtia.

S láskou spomínajú manžel Milan, dcéra Andrea, rodičia a súrodenci s rodinami.

„Milovali sme ho a on miloval nás. 
Tú lásku z našich sŕdc neodvial ani čas.“

Jozef Urban
Dňa 30. 07. 2020 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil môj drahý manžel, otec, dedko 
a krstný otec Jozef URBAN.

Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Spomínajú manželka Mária, deti Jozef a Zuzana s rodinami.

„Zhasli oči, ktoré nám boli také drahé, dotĺklo šľachetné srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stíchol milý hlas, stuhli ruky, ktoré pilne praco-
vali. Odišiel a už sa nevráti.“

Vojtech Lang
Dňa 27.7.2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec, dedko, pradedko a svo-
kor, LANG Vojtech.

S tichou modlitbou, láskou a úctou spomínajú manželka Katarína, 
dcéra Daniela, syn Jaroslav s rodinami a všetci, čo ho mali radi.

„Čas tak neúprosne beží a nevráti, čo raz vzal. 
A ty už nikdy nepovieš moji drahí, tak veľmi mám vás rád. 
A aj keď už nie si medzi nami, žiješ v našich srdciach aj našimi 
spomienkami.“

Juraj Šarišský

Dňa 12. 07. 2020 si pripomíname 5. výročie smrti milovaného a drahého manžela, otca a dedka 
Juraja Šarišského.

Všetko dobré a krásne, čo si nám dal, v našich srdciach ostalo ako najsvetlejšia a najvzácnejšia 
spomienka na teba.

S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Alžbeta, syn Rastislav a dcéra Iveta s rodinou. 

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

Amália Bendíková

Dňa 12. 7. 2020 uplynie päť rokov, čo nás 

navždy opustila naša drahá a  milovaná 

sesternica Amália Bendíková. 

S úctou a láskou spomínajú bratranci 

Jozef a Karol Liptákovci s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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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

Predám zrekonštruovaný 5 
izbový rodinný dom v blízkosti 

centra mesta Levoča. 
Cena 150 000 Eur. 

t.č. : 0911 274 523

TEPOVANIE BUBLINKA

Tepujem hĺbkovo, 
profesionálnym strojom 

sedačky, koberce, 
matrace,...

tel. číslo: 0950 511 616

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Júl – poznávajme, že Božie kráľovstvo je 
medzi nami

Drahí Levočania, 
júl v  Levoči je neodmysliteľne spojený 
s  púťou na Mariánsku horu. Toho roku 
nie! Ako sa s tým vysporiadať? 
Keď bolo zrušené verejné slávenie svä-
tých omší, mnohí to kritizovali a  pou-
kazovali na to, že čo sa nepodarilo ko-
munistom, teraz zo strachu o  zdravie 
sa podarilo celkom ľahko. Pozerali na to 
ako na nedostatok viery a predpovedali, 
že upadne aj viera medzi ľuďmi. Je roz-
diel zatvárať kostoly zo strachu z prena-
sledovania, alebo  zo strachu zo šírenia 
nákazy. Napokon vždy platí, že ak má 
niekto podozrenie na infekčnú chorobu, 
nemá ísť na svätú omšu. V tomto prípade 
sa nejdená ani tak o  strach o  seba, ako 
o zodpovednosť voči ostatným. Úpadok 
viery nebadať. Povedal by som, že skôr 
opak. Viac sme si uvedomili pominu-
teľnosť nášho života. Pokorne musíme 
vyznať so svätým Pavlom, že ten vzácny 
poklad máme v hlinených nádobách. (2 
Kor 4, 7) A môžeme dodať, že tie nádoby 
sú neraz aj dosť popraskané. Sledova-
ním prenosov svätých omší prostred-
níctvom televízie sme mohli objaviť, že 
posvätno môžeme a  máme prežívať aj 
v  našich domovoch. Mohli sme objaviť 
hĺbku slov Pána Ježiša: „Božie kráľovstvo 
je medzi vami.“ 
Ako teda prijať zrušenie veľkej marián-
skej púte? Je to výzva putovať k  Panne 
Márii mimo času hlavnej púte; výzva 
prežívať vieru a  putovanie osobnejšie. 
Všetci sme totiž cudzincami a pútnikmi 
na tomto svete. (Hebr 11, 13; 1 Pt 1, 11) 
Teraz, keď si pripomíname 25. výročie 
návštevy Jána Pavla II., prijmime jeho 
apel, ktorý vyslovil po svojom zvolení na 
Petrov stolec: „Nebojte sa! Otvorte doko-
rán brány Kristovi!“ Nakoľko to spravíme, 
natoľko objavíme, že Božie kráľovstvo je 
medzi nami.
V  tomto objavovaní chceme pomôcť 
zvlášť mladým (od 15 rokov), ktorým 
otvárame brány nášho kláštora a  pozý-
vame 13. – 18. júla na „Prázdniny u mino-
ritov.“ (dopoludnia práca, popoludní vý-
lety do okolia; s možnosťou ubytovania 
v kláštore) So svätým Františkom, ktoré-
ho Pán vyzval „Oprav môj dom!“ chceme 
obdivovať Stvoriteľa vo všetkom, čo nám 
dáva a osobitne v kráse stvorenstva. 
Okrem toho všetkých ctiteľov svätého 
Františka bez rozdielu veku pozývame 
25.7. po rannej svätej omši na stretnutie 
Františkánskeho svetského rádu. 
Nebojte sa, priatelia! Otvorme dokorán 
brány svojho srdca Kristovi!

Brat Martin Mária Kollár, OFMConv.
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Vo veku 88 rokov 12. júna 2020 zomrel známy slovenský archivár, historik, pedagóg 
a Čestný občan mesta Levoča Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Ako spomienku na 

túto významnú osobnosť vám prinášame rozhovor s Dr. h. c. doc. PhDr. Ivanom 
Chalupeckým uverejnený v časopise Limka v roku 2016. Česť jeho pamiatke! 

História je učiteľkou života, 
ľudia sa však dnes pozerať dozadu nechcú

rozhovor s doc. Ivanom Chalupeckým

Meno Doc. Ivana Chalupeckého je Le-
vočanom dobre známe. Narodil sa v 
roku 1932, a ako sám hovorí, jeho život 
bol kľukatý. V rokoch 1956 – 1996 pra-
coval v Štátnom archíve v Levoči. Patrí 
k uznávaným autorom z oblasti stre-
doveku a cirkevných dejín. Takmer 30 
rokov zasvätil skúmaniu dokumentov 
o živote a diele Majstra Pavla z Levoče. 
Vedecky sa orientoval na regionálne 
dejiny Spiša. Napísal približne 50 samo-
statných knižných publikácií, viac ako 
90 knižných štúdií, cez 100 odborných 
článkov, nespočetné množstvo recen-
zií a hesiel do encyklopédií. Ako spo-
luautor sa podieľal na  viac ako stovke 
monogra� í o širšom regióne Spiša. Ne-
oddeliteľnou súčasťou jeho historickej 
práce je pôsobenie v Spišskom dejepis-
nom spolku. V rozhovore s Vladimírou 
Čajovou sa dozviete, ako sa dostal 
k archívnictvu a histórii, ale aj na čom 
podľa jeho slov v živote najviac záleží.

Archivárstvu a histórii ste zasvätili 
celý svoj život. Poväčšine sa po prvý-
krát s históriou stretávame na ho-
dinách dejepisu na základných ško-
lách. Ako ste sa s ňou zoznámili vy 
a čím vás zaujala? 

Priznám sa, že som o histórii v mladosti 
vôbec neuvažoval. Bola to úplná náho-
da. Môj život bol totiž trošku kľukatý. Do 
základnej školy som začal chodiť ešte 
za prvej Československej republiky, ne-
skôr to bola prvá Slovenská republika. 
Prakticky som každé dva roky chodil do 
inej školy. Začal som v dedinke Plaveč 
pri Starej Ľubovni. Pokračoval som je-
den rok v Levoči, potom 2 roky v Kež-
marku, návrat do levočskej meštianky, 
2 roky štúdia na levočskom gymnáziu 

a pol druha roka na gymnáziu v Tisovci. 
Tu ma však zo školy vyhodili. V januári 
1951 sa konal proces s 3 slovenskými 
biskupmi – Vojtaššákom, Buzalkom 
a Gojdičom. V škole som sa o tejto 
téme rozprával so svojimi spolužiakmi. 
Jána Vojtaššáka som náhodou poznal 
a do istej miery som ho bránil. Zdalo sa 
mi to totiž veľmi čudné - traja biskupi 
samých seba označili ako zločincov 
a špiónov Vatikánu, chceli, aby ich od-
súdili na smrť. Veru, podľa informácií, 
čo sa dostávali na verejnosť, sa správali 
úplne nenormálne. Keď som vyslovil 
pochybnosť nad tým, ako tento pro-
ces prebieha, vyhodili ma zo všetkých 
škôl v republike pol roka pred maturi-
tou. Zaradili ma do kameňolomu, kde 
som mal pracovať. Presťahovali sme sa 
do Spišskej Novej Vsi, tu som pracoval 
v tehelni, medzitým som šiel na vojnu. 
Podarilo sa mi zmaturovať. Keď som sa 
vrátil domov, chcel som sa ženiť. Ro-
dičia deťom vtedy peniaze na sobáš 
a spoločný život nedávali. Šiel som 
teda pracovať na jeden rok do bane, 
kde som zarobil slušné peniaze. Uvažo-
val som nad štúdiom chémie, dokonca 
ma prijali na diaľkové štúdium. Priate-
lia mi však spomenuli, že v levočskom 
archíve sa uvoľnilo pracovné miesto. 
Čo je archív, som vtedy, samozrejme, 
nevedel. Videl som za tým nejaké knihy 
a predpokladal som, že treba ovládať 
jazyky. Tie som ovládal, a tak som sa 
šiel do archívu prihlásiť. Pracoval tam 
môj bývalý profesor, ktorého rovna-
ko vyhodili zo školy, a takisto skončil 
v archíve. Práca podľa jeho slov nebola 
zlá, avšak archív patril pod ministerstvo 
vnútra. No reku, ďakujem pekne, vravel 
som si, ale prihlášku som odovzdal. Po 
pár dňoch za mnou prišli domov dva-

ja súdruhovia z ŠTB. Zľakol som sa, čo 
som zasa urobil! Predtým som bol za 
svoje otvorené názory odsúdený a väz-
nený. Navštívili ma kvôli práci v archíve. 
Samozrejme, že som im o  väzení nič 
nepovedal, a keďže ŠTB bola vtedy taká 
„dobrá“, ani to nezistili. Na moje poču-
dovanie ma v roku 1956 do archívu pri-
jali. Nepriamo som sa potom cez archív 
dostal k histórii. 

Váš príbeh je dôkazom toho, že naj-
lepšie veci v živote sa nám stávajú 
nečakane. Ako si na prácu v Štátnom 
archíve v Levoči spomínate? 

Strávil som tam 40 rokov a prešiel som 
všetkými funkciami, od základnej pi-
sárskej práce, až po riaditeľa. Nebola 
to ľahká práca. V  roku 1956 boli naše 
archívy skutočne zanedbané. Bolo tam 
viacej prachu ako čistoty a takmer nik-
to nevedel, aké dokumenty sa tam na-
chádzajú. Čakala nás teda veľmi ťažká 
úloha. Medzitým som diaľkovo vyštu-
doval archívnictvo a pomocné historic-
ké vedy. Ako vravím, práca bola ťažká, 
ale akosi ma zaujímala. Mali sme dob-
rý kolektív a veľa sme toho pre archív 
urobili, aj čo sa týka odbornej práce. 
Na mysli mám evidenciu, usporiadanie 
fondov, inventarizáciu – ostalo po nás 
i veľa inventárov. Dali sme do poriadku 
dve dosť schátralé budovy – Thurzov 
dom a malý župný dom, zariadenie ar-
chívu, regály...

Archívnictvo je, ako sa zdá, mravčia 
precízna práca. Vy ste však našli zá-
ľubu i  v  histórii Spiša, v  cirkevných 
dejinách, v  stredoveku, v  skúmaní 
diela Majstra Pavla z  Levoče... Čím 
vás práve tieto smery zaujali?

SPOLOČNOSŤ
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Mnohí si myslia, že každý archivár je 
automaticky historikom - to však nie 
je pravda. Pomerne málo archivárov 
sa zaoberá históriou. Archivárovi pre-
chádzajú cez ruky tisíce a  tisíce histo-
rických dokumentov, práve to vo mne 
vzbudilo záujem o históriu. Začal som 
písať turistických sprievodcov, na kto-
ré vytvorilo edíciu Východoslovenské 
vydavateľstvo. V rámci skutočne dobrej 
spolupráce vyšlo niekoľko zaujímavých 
publikácií. V tej dobe sa nám opäť stala 
kuriozita. Začiatkom normalizácie som 
napísal napríklad turistického sprie-
vodcu po Spišskej Novej Vsi. Uviedol 
som tam, že na jednom z domov je ta-
buľka, na ktorej sa uvádza, že v tomto 
dome zomrela matka Milana Rastislava 
Štefánika. Kým to vytlačili, normalizácia 
pokročila. Nejaký „kádrovák“ zbadal, že 
sa v knihe spomína matka Štefánika – 
takého „zloducha“.  Kniha zrazu nesme-
la ísť do obehu, a tak zostala vo vyda-
vateľstve. Po rokoch ju vydavateľstvo 
podarovalo mestu. I takéto veci sa vte-
dy diali. Začiatkom 60. rokov pracovali 
na reštaurovaní hlavného oltára v dnes 
už Bazilike sv. Jakuba bratia Kotrbovci. 
Začali skúmať život a dielo Majstra Pav-
la a  ja som sa k nim pridal. Vtedy sme 
o Majstrovi Pavlovi takmer nič nevedeli. 
Začali sme napríklad hľadať dom, v kto-
rom žil. Táto téma ma natoľko zaujala, 
že som výskumu Majstra Pavla, ako vý-
znamného človeka a  umelca, venoval 
skoro 30 rokov. Postupne prichádzali 
ďalšie práce. Ak napríklad mali obce 
výročia, požiadali ma o  vypracovanie 
publikácie či brožúrky o ich histórii. Ja 
som taký somár, že neviem povedať 
nie. Podotýkam, že tieto záležitosti som 
riešil zásadne mimo pracovného času. 
O 16.00 som skončil a do večera som sa 
venoval písaniu. K  cirkevným dejinám 
som sa dostal rovnako nečakane, ne-
študoval som ich. V roku 1990 obnovili 
seminár na Spišskej Kapitule. Mal som 
šťastie, že medzi mojimi priateľmi boli 
i kňazi, ktorí tento seminár zakladali. 
V  tom čase komunisti nedovoľovali 
kňazom vyššie štúdiá, či robiť doktorá-
ty, a tak málokto z nich bol pripravený 
vyučovať. Zmienil som sa teda priate-
ľom, že ak treba, tak pomôžem. Keďže 
pomoc potrebovali, začal som učiť cir-
kevné dejiny. Nebolo to jednoduché, 
predmet cirkevné dejiny som vyučoval 
9 hodín do týždňa v  troch ročníkoch. 
Všetko, čo som prednášal, som si musel 
predtým naštudovať. A tak som sa, na 
staré kolená, dostal k  cirkevným deji-

nám.

História bola pre vás i  bádateľskou 
činnosťou, napríklad keď ste pátrali 
po informáciách o živote a diele Maj-
stra Pavla. Poháňala vás vpred zve-
davosť, čo ešte objavíte?

Zvedavosť je podstatným motorom 
historickej práce. Pokiaľ človek nie 
je zvedavý, tak nič nehľadá. Mal som 
však i šťastie, že som pracoval v archíve 
a mal som prístup k rôznym dokumen-
tom. Archívnictvo mi umožnilo i  štú-
dium v  iných archívoch. Párkrát som 
bol služobne v Budapešti, ale aj v Paríži 
a mnohých ďalších metropolách. Spo-
znával som tak historické dokumenty 
aj inde. Ako vravím, neexistuje historik 
bez zvedavosti, ba dokonca ani žiaden 
iný vedec. 

Mnohí hľadajú v histórii ponaučenie 
z  celospoločenského hľadiska. Aký 
odkaz by mohla budúcim generá-
ciám ponúknuť história, ktorú ste 
spoznali vy?

Každý človek by mal poznať históriu 

svojej rodiny, či obce. My, historici, mu 
pri tom radi pomôžeme. Dôležité je tiež 
poznať históriu svojho národa. Pomôže 
to? V niečom áno. Sú záležitosti, ktoré 
sú večné, ako rôzne morálne kategórie. 
História ukazuje, kedy sa dodržiavali 
a kedy porušovali. Ukazuje dobré i zlé 
veci, ako vojny a  nenávistí. Hovorí sa, 
že Historia Magistra Vitae – je učiteľkou 
života. Svet sa však dnes veľmi rýchlo 
mení a začínam pochybovať o tom, že 
sa ľudia chcú pozerať dozadu.

Vstupnú chodbu vášho domu le-
mujú vysoké regály plné kníh. Máte 
v zbierke veľa vzácnych a zaujíma-
vých exemplárov. Koľko kníh tvorí 
vašu zbierku, a ktoré z nich by ste 
vyzdvihli?

Nepočítal som to, ale určite ich bude 
niekoľko tisíc. Mám i knižnicu, kde sú 
napríklad romány, no v spomínaných 
regáloch je odborná knižnica. Žijem 
v Levoči a to je malé mesto. Keď človek 
žije v Bratislave alebo v Košiciach, má 
k dispozícií univerzitné knižnice. Ak 
niečo potrebuje, navštívi ich a pozrie si 
to. V archíve som síce vybudoval pek-
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nú odbornú knižnicu, ale mnohé kni-
hy tam nie sú.  K týmto knihám mám 
obmedzený prístup, predsa len už 20 
rokov som v penzii. Bol som nútený 
obstarať si knihy, ktoré pre svoju prácu 
potrebujem, či to boli diplomatáre, vy-
danie rôznych prameňov... Postupne sa 
tak  vystavala knižnica. Keď som začal 
učiť cirkevné dejiny, tak som o nich ve-
del veľmi málo. I v tejto oblasti vznikla 
celkom pekná zbierka. Nikdy pred tým 
som neučil, a tak som nemohol štu-
dentom prečítať staršiu prednášku. Na 
každé stretnutie som sa pripravoval. Ak 
som napríklad prednášal o križiackych 
výpravách, musel som si zaobstarať po-
trebnú literatúru a tak tu mám niekoľ-
ko kníh, ktoré sa tým zaoberajú. Mnohí 
ľudia sa ma pýtajú, či som ich prečítal 
všetky. V žiadnom prípade! Je to takto 
- remeselník má svoje nástroje, raz 
potrebuje taký „majzlík“, inokedy iný. 
U mňa je to podobný - 10 minút poze-
rám do jednej knihy, potom na chvíľu 
do druhej. Bez nich nedokážem praco-
vať. A či mám i nejaké vzácne publiká-
cie? Nikdy som tento aspekt nesledo-
val, ale pár vzácnych kníh sa v knižnici 
kníh nájde. Mám napríklad komplet-
nú bibliogra� u, ktorú vydávali Nemci 
o Východnej Európe, vrátane Sloven-
ska. Neviem, či ju ešte niekto vlastní, 
mám takmer kompletné diplomatáre, 
ktoré tu vyšli. V spomínaných regáloch 
nájdete napríklad vydanie procesu 
s Jozefom Tisom. Nejakému funkcio-
nárovi však opäť napadlo, že by sa to 
nemalo vydávať a distribuovať. Celý 

náklad dali zošrotovať. Zachovalo sa 
17 exemplárov a jeden z nich sa mi ná-
hodou dostal do rúk. Mám i veľa kníh 
z cudziny, časopisy a kalendáre, ktoré 
napríklad vydávajú Nemci, ako Karpat-
ský kalendár a podobne. Táto knižnica 
vznikla, ako vravím, z potreby. 

O Levoči je tam asi publikácií viac...

V knižnici mám osobitne vyčlenené od-
delenie o Spiši. Snažím sa získať všetko, 
čo vyjde. Mám tu tiež oddelenie diplo-
matárov, oddelenie vážnej historickej 
literatúry, oddelenie cirkevných de-
jín,  lexikónov, biogra� í... Na mnohých 
z nich som spolupracoval. Napríklad na 
Rakúskom biogra� ckom lexikóne spo-
lupracujem už takmer 50 rokov. Na na-
šom biogra� ckom lexikóne som takisto 
spolupracoval, rovnako tak na sloven-
skej encyklopédii. 

Okrem histórie a odbornej činnosti, 
čo vypĺňa vaše dni. Ako rád trávite 
voľný čas?

Nie som ten typ, ktorý by ležal, či po-
zeral hlúposti v televízii. V rádiu ma 
vyrušujú americké piesne. Čas, ktorý 
mi je dopriaty, chcem stráviť užitočne. 
Našťastie, či na nešťastie, vždy sa nájdu 
ľudia alebo organizácie, ktoré majú zá-
ujem o moju prácu. Prevažnú časť dňa 
teda vypĺňam prácou. Momentálne 
spracovávam istú časť dejín Kežmarku. 
I keď si mnohí myslia opak, pomerne 
málo čítam. Ani si nepamätám, kedy 

som naposledy prečítal nejaký román. 
Vždy začnem pred spaním, po dvoch 
stranách však zaspím. Rád napríklad 
chodím do kina. Bohužiaľ, v posled-
nom období často premietajú americ-
ké kinohity, v ktorých sa šialene strieľa 
a naháňa. Považujem to za návody pre 
teroristov a na to sa nerád pozerám. 
V Levoči máme naozaj dobré kino, kto-
ré prešlo úpravou a premietanie je sku-
točne kvalitné. Keď sa však na progra-
me ocitne solídny � lm, ktorý by som 
chcel vidieť, často sa nenájde dostatok 
ľudí, aby sa premietalo. Mám rád príro-
du, voľakedy som chodieval do Tatier, 
teraz som už trošku zlenivel. Mám zá-
hradu, tam sa tiež pomotám. Ako vra-
vím, roboty je vždy dosť. 

Na záver mám jednu � lozo� ckú 
otázku. Na čom podľa vášho názoru 
a skúseností v živote záleží?

Človeku by malo záležať na tom, aby žil 
podľa istých morálnych kritérií, kategó-
rií. I keď si to mladý človek neuvedo-
muje, je to dôležité. Ja už mám viac ako 
80 rokov a bližšie k smrti. Uvažujem  
inak a spätne sa dívam na svoj život. 
Myslím si, že každý by sa mal snažiť byť 
užitočný, jednak pre svoju rodinu, ale 
ak môže, tak i pre spoločnosť. Mňa tie-
to veci viedli počas celého života. Chcel 
som byť užitočný a pomáhať v akejkoľ-
vek forme. 

Vladimíra Novotná Čajová
foto: Kamil Tomčofčík



CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „Olymp“

3. 7. 2020 (piatok) ORAVSKÝ HRAD
Návšteva krásneho Oravského hradu. 
Cena: dospelý 24€, dieťa 19€. Odchod 
autobusu od budovy CVČ o  8:00 hod. 
Na výlet je potrebné sa vopred nahlá-
siť.

8. 7. 2020 (streda) BOJNICKÝ ZÁMOK
Prehliadka rozprávkového Bojnického 
zámku. Cena: dospelý 28€, d 22€. Od-
chod od budovy CVČ o  8:00 hod. Na 
výlet je potrebné sa vopred nahlásiť.

6. 7. –10. 7. 2020 
FUTBALOVÝ KEMP I.turnus
5-dňový perfektný kemp pre deti, ktoré 
milujú futbal. Čakajú na vás tréningy na 
vytrvalosť, herné činnosti, regenerácia 
(welness), zápas, pitný režim, desiata   
Cena: 50€/55€  

6. 7. – 10. 7. 2020 
TANEČNO–HIPHOPOVÝ TÁBOR
Rád tancuješ? Príď sa zdokonaliť a nie-

čo nové naučiť do tanečného tábora. 
Cena: 60€

13. 7. – 17. 7. 2020
GYMNASTICKÝ TÁBOR
Neseď doma a príď si i cez leto zašpor-
tovať, naučíš sa základy gymnastiky 
a stretneš nových priateľov. Veková ka-
tegória: od 6 rokov. Cena: 65€

13. 7. – 17. 7. 2020 
PRÍMESTSKÝ TÁBOR I.turnus
Týždeň nabitý zaujímavými výlet-
mi, kde určite zažiješ kopec zábavy. 
Program: Planetárium Prešov, Barde-
jov, Habakuky, ZOO SNV, Popradské 
pleso. Cena: 60€

15. 7. 2020 (streda) HABAKUKY
Rozprávková dedinka ktorá prináša 
Dobšinského rozprávky naživo. Cena: 
dospelý 25€, dieťa 22€. Odchod auto-
busu od budovy CVČ o  8:00 hod.  Na 
výlet je potrebné sa vopred nahlásiť. 

17. 7. 2020 (piatok) 
POPRADSKÉ PLESO
Turistická vychádzka k  Popradskému 
plesu. Cena: dospelý 10€, dieťa 8€. Od-
chod autobusu od budovy CVČ o  9:00 
hod. Na výlet je potrebné sa vopred 
nahlásiť.

20. 7. – 24. 7. 2020 
PRÍMESTSKÝ TÁBOR II. turnus
Týždeň nabitý zaujímavými výlet-
mi, kde určite zažiješ kopec zábavy. 
Program: Štrbské pleso, Betliar, Opá-
lové bane, Kežmarok, Dukla, Svidník. 
Cena: 60€

27. 7. – 31. 7. 2020 
FUTBALOVÝ KEMP II.turnus
5-dňový perfektný kemp pre deti, ktoré 
milujú futbal. Čakajú na vás tréningy na 
vytrvalosť, herné činnosti, regenerácia 
(welness), zápas, pitný režim, desiata   
Cena: 50€/55€

FRANCISCIHO 635/10, 054 01 LEVOČA, KONTAKT: 053/451 0045, 053/4699088, 0910 867 401
WWW.CVCOLYMP.SK, CVCOLYMP@CENTRUM.SK

OZNAM
V dňoch 26.08. – 28.08.2020 (streda, štvrtok,\y piatok) od 14.00 
hod. do 16.30 hod. sa uskutočnia prijímacie talentové skúšky 
v Základnej umeleckej škole v Levoči v týchto odboroch: 
• hudobný odbor, č. dverí 39 (klavír, organ, akordeón, gitara, 

� auta, trúbka, pozauna, lesný roh, bicie, saxofón, cimbal, kon-
trabas, husle, violončelo, spev)

• výtvarný odbor, č. dverí 42 (priniesť vlastné práce, tempero-
vé/vodové farby, voskové ceruzy, pastelky)

• literárno-dramatický odbor, č. dverí 3 (pripraviť si jednu 
ľubovoľnú báseň, alebo úryvok z prozaického textu a pieseň)

• tanečný odbor, č. dverí 7 (cvičky, úbor)

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť:
• talentované deti z materskej školy (predškoláci) 
• v školskom roku 2020/2021 žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ
• starší žiaci

Postup pri prijímaní nových žiakov: 
• vyplňte všetky položky formulára – formulár sa nachádza na 

web stránke školy www.zus.levoca.sk v  priečinku Prijímacie  
skúšky 2020/2021 

• klikni na položku Poslať  
• urobte tak do 14.08.2020, 
• následne prihlášku plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca ne-

plnoletého žiaka podpíše v ZUŠ v deň konania prijímacích 
talentových skúšok, 

• zúčastnite sa prijímacích talentových skúšok podľa času a ter-
mínu. 

Mgr. Dušan Kamenický, riaditeľ školy

Na jednotlivé tábory a výlety sa môžete prihlásiť v CVČ, alebo telefonicky! Tešíme sa na Vás!!!

PONUKA AKCIÍ NA JÚL 2020

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  
SLUŽIEB MAJSTRA  PAVLA

Kukučínova 9, Levoča

ponúka v školskom roku 2020/2021 štúdium 
v externej forme v odboroch:

2487 H 01 autoopravár mechanik (výučný list)
2964 H cukrár (výučný list)

Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné 
odborné vzdelanie (maturita) alebo stredné odborné vzdelanie 

(výučný list v inom odbore).
Dĺžka štúdia: 2 roky 

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.
Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške 

a výučný list.

6403 L podnikanie v remeslách a službách 
(maturitné vysvedčenie)

Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné odbor-
né vzdelanie (výučný list).

Dĺžka štúdia: 2 roky 
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Dokladom o vzdelaní je  vysvedčenie o maturitnej skúške.  

Informácie o štúdiu: tel. 053/4513291-3, 0904 656 956,
                 e-mail riaditel@souplevoca.sk

Tlačivá prihlášok na jednotlivé odbory štúdia sú 
na internetovej stránke školy www.souplevoca.sk

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť 
do 31.júla 2020 na adresu školy.
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