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Pár  slov
na úvod

Milí spoluobčania,
v týchto letných prázdninových dňoch sa na vedenie mesta a mňa 
osobne obraciate s otázkami ako mesto pokračuje v príprave pro-
jektu IBV Krupný jarok, ale aj s mnohými ďalšími akciami, ktoré sme 
si naplánovali. 
Musím otvorene priznať, že COVID – 19 od marca tohto roku ovplyv-
nil nielen oblasti kultúrneho, športového vyžitia všetkých miest 
a obcí Slovenska, ale aj samotnú investičnú činnosť v našom meste. 
Príprava projektu IBV Krupný jarok bola z  tohto dôvodu posunutá 
cca o  tri mesiace, na jeseň tohto roku chceme začať s  inžiniersky-
mi sieťami ako voda, splašková a dažďová, kanalizácia. Potom bude 
nasledovať inštalácia elektriny. Rovnako ešte v  tomto roku máme 
záujem spustiť predaj pozemkov v tejto lokalite pre záujemcov na 
výstavbu rodinných domov. 
Rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla II. etapa, časť B mešká dva 
mesiace, v týchto dňoch si uplatňujeme „reklamáciu“ u dodávateľa 
prác spoločnosti METROSTAV za pokládku kameňa v  časti A. Sami 
môžete v priamom prenose vidieť na námestí, aký je dôležitý výber 
stavebných � riem na realizáciu stavebných prác pri porovnaní prác 
v časti A a časti B námestia.
V  pondelok 13. júla sa začalo s  výstavbou záchytného parkoviska 
v hradobnej priekope pred Košickou bránou. Toto parkovisko musí 
podľa zmluvy byť odovzdané verejnosti do konca tohto roka. 
Dovoľte mi, požiadať Vás o strpenie dopravných obmedzení, či už na 
samotnom námestí, resp. aj pred vstupom do centrálnej časti mesta, 
z dôvodov rekonštrukčných prác. Verím, že výsledok práce bude stáť 
za to. 
S prianím v zdraví prežitých prázdninových dní

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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V Levoči sa realizuje a pripravuje mnoho 
zaujímavých investičných akcií
V posledných mesiacoch pracujú v Levoči na realizácii niekoľkých zaujímavých 

investičných akcií. Veľká investícia putovala do vnútrobloku Sídliska Rozvoj, v meste 
sa kontinuálne pokračuje v rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla. Domáci i návštevníci 

mesta si istotne všimli aj rekonštrukciu verejného osvetlenia 
na Probstnerovej ceste. 

Ešte v roku 2018 uspelo mesto Levo-
ča vo výzve Ministerstva pôdohos-
podárstva a regionálneho rozvoja SR 
a získalo  dotáciu na realizáciu projek-
tu Regenerácia vnútrobloku Sídliska 
Rozvoj z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Dnes sú už prá-
ce na ploche viac ako 5000 m2 ukon-
čené. „V rámci projektu sa odstránil 
časom a užívaním opotrebovaný pô-
vodný mobiliár. Pribudli nové spevne-
né plochy zo zámkovej dlažby a scho-
diská, osadil sa nový mobiliár, vyrástlo 
tu nové multifunkčné ihrisko, kde sa 
môže hrať futbal, basketbal, volejbal, 
tenis a iné ďalšie športy. Vybudované 
tu boli aj workoutové a detské ihrisko. 

Súčasťou projektu sú aj prvky drobnej 
architektúry, ako smetné koše, stojany 
na bicykle, lavičky, informačný panel 
a podobne,” priblížili  zamestnanci z od-
delenia investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ 
v Levoči. Vo vnútrobloku bola vysade-
ná nová zeleň.

V súčasnosti prebieha v meste reali-
zácia niekoľkých menších i väčších in-
vestičných akcií. V júli bola dokončená 
Modernizácia osvetľovacej sústavy 
hracej plochy a tribúny športovej 
haly na Ulici Jána Francisciho č. 12. 
Vymenili sa pôvodné výbojkové svie-
tidlá za LED svietidlá, vrátane výmeny 
napájacích rozvodov svietidiel, rozvád-

začov a ovládania intenzity osvetlenia. 
Tento projekt podporil sumou 27-tisíc 
eur Prešovský samosprávny kraj a cel-
kový rozpočet projektu je vyčíslený na 
približne 52-tisíc eur. 

Z vlastných zdrojov sa mesto rozhodlo 
zrealizovať organizačné a stavebné 
úpravy na dvoch križovatkách na 
Probstnerovej ceste s Kukučínovou 
a Kasárenskou ulicou. „K týmto in-
vestičným akciám pristúpilo mesto 
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chod-
cov prechádzajúcich cez frekventova-
nú štátnu cestu I/18. V mesiacoch júl 
a august sa začalo s  realizáciou vybu-
dovania chodníkov po začiatok prie-
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chodu pre chodcov na spomínaných 
križovatkách. Priechody budú nasvet-
lené, zvýraznené technológiou pre 
zvýšenie bezpečnosti chodcov a ozna-
čené zvislým a  vodorovným doprav-
ným značením”, pokračuje Miroslav 
Jablonovský. Práce na týchto akciách 
prebiehajú súčasne s realizáciou jednej 
z najväčších tohtoročných investičných 
akcií, s rekonštrukciou verejného 
osvetlenia na uliciach Probstnerova 
cesta a M.R. Štefánika za približne 142 
tisíc eur. Dĺžka trasy verejného osvetle-
nia predstavuje takmer 1,4 km a v rám-
ci projektu sa zrealizujú zemné práce, 
uloží sa elektrický kábel, osadí sa 48 
osvetľovacích stožiarov so svietidlami 
a osvetlia sa priechody pre chodcov. 

V tejto lokalite prebiehajú aj staveb-
né práce na výstavbe parkoviska 
pri hradobnej priekope v Levoči. 
„Predpokladaná doba výstavby sú dva 
mesiace a vzniknúť by tu malo parko-
visko s kapacitou 75 parkovacích miest 
v intraviláne mesta. Parkovisko sa na-
pojí na miestnu komunikáciu pred Ko-
šickou bránou asfaltovou prístupovou 
komunikáciou. Samotné parkovacie 
stojiská budú zo zatrávňovanej dlažby. 
Zároveň sa vybuduje chodník z ka-

mennej dlažby napojený na jestvujúci 
chodník a upraví sa murivo hradobné-
ho systému. V   priebehu stavebných 
prác dôjde k  čiastočnému obmedzeniu 
dopravy spočívajúcej v zúžení miestnej 
komunikácie pred Košickou bránou,” 
hovorí Lenka Petrášová. 

V auguste bude ukončená aj rekon-
štrukcia Prestavby Námestia Maj-
stra Pavla v Levoči – II. etapa - časť B 
a v súčasnosti mesto aktualizuje pro-
jektovú dokumentáciu na kompletnú 
rekonštrukciu II. etapy - časť C.
Na prelome júla a augusta by mali za-
čať stavebné práce súvisiace s rekon-
štrukciou fasády Základnej umeleckej 
školy za približne 100-tisíc eur. Projekt 
sumou takmer 53-tisíc eur podporil 
Prešovský samosprávny kraj, mesto na 
tento zámer získalo i dotáciu na zá-
chranu a obnovu kultúrnych pamiatok 
z Ministerstva � nancií SR. „Na budove 
bude obnovená hlavná východná fasá-
da, bočná južná uličná fasáda a zadná 
západná uličná fasáda. Rekonštrukčné 
práce spočívajú v obnove architekto-
nickej výzdoby, kamenných článkov, 
poškodených omietok a realizácii náte-
rov fasád,” povedal Miroslav Jablonov-
ský. 

V plánovanej investičnej akcii IBV 
Krupný jarok, v rámci ktorej by malo 
v lokalite vzniknúť 28 stavebných po-
zemkov na výstavbu rodinných domov 
pre mladé rodiny, aktuálne prebieha 
stavebné konanie. V tomto období 
prebieha aj verejné obstarávanie na 
realizáciu projektu Vodná nádrž Levoča 
- revitalizácia prírodno-ekologického 
centra, Žabia cesta. V rámci projektu za 
vyše 1,8 milióna eur sa budú realizovať 
stavebné práce súvisiace s vybudova-
ním inovačných náučných chodníkov 
v lokalitách Miejska Góra a Levočská 
Dolina. Ide o revitalizáciu plôch okolo 
vodnej nádrže za účelom rekonštrukcie 
jestvujúcich a rozvinutia nových zaria-
dení. Cieľom projektu je rozvoj turizmu 
v spomínanej lokalite a skvalitnenie 
ochrany fauny a � óry. 

V súčasnosti sa pripravuje proces ve-
rejného obstarávania na vybudovanie 
križovatky štátnej cesty I/18 a mies-
tnych komunikácií Kežmarská a Slav-
kovská ulica a na rekonštrukciu stre-
chy meštianskeho domu na Námestí 
Majstra Pavla č. 47 v Levoči.

Vladimíra  Novotná Čajová
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Vandalizmus na novootvorenom 
cykloturistickom chodníku

Cykloturistický chodník od dolinského mosta na Levočskú Dolinu bol  odovzdaný 
do užívania iba nedávno, a to 17.06.2020, kde ma slúžiť na športové aktivity a pre peších, 

pričom táto verejnoprospešná stavba  je určená nielen pre obyvateľov mesta Levoča, 
miestnej časti Levočská Dolina, ale aj pre návštevníkov mesta hľadajúci oddych 

a športové vyžitie.

Už po mesiaci užívania sme sa stali svedkom inej, neže-
lanej aktivity pri vstupe na cyklochodník od dolinské-
ho mosta, ako aj na trase na Levočskú Dolinu, kde po 
mesiaci užívania cyklochodníka došlo k  poškodeniu 
viacerých dopravných značiek vandalmi, ktoré boli vy-
valené a pohodené v tráve. Financovanie tejto stavby 
bolo realizované z viacerých zdrojov, ale v neposled-
nej rade na túto stavbu prispel každý z nás, platením 
daní alebo prácou pri výstavbe cyklochodníka, takže 
netreba sa k  poškodzovaniu verejnoprospešných za-
riadení stavať tak, že sa nás to netýka. 

Vandalizmus je jav, ktorý má veľa foriem od poškodzo-
vania fasád budov, vozidiel, verejnoprospešných zaria-
dení, s ktorým sa stretávame denne, ale veľakrát kvôli 
nevšímavosti a nezáujmu ľudí, ktorí boli svedkami takej-
to činnosti, ostávajú ich „výtvory“ nepotrestané. Tou-
to cestou chceme apelovať na obyvateľov mesta, 
ktorí budú svedkami rôzneho prejavu vandalizmu 
alebo iných neželaných činností a  aktivít poniek-
torých „umelcov“, aby tieto aktivity oznámili tele-
fonicky, aj anonymne, na Mestskú políciu v Levoči 
na čísle 0911 151 159 alebo 053/4510 650, poprí-
pade aj na Obvodné oddelenie PZ v Levoči na čísle 
053/451 2333.

Mgr. Peter Petruška   
poverený vedením mestskej polície

Mesto Levoča zriadilo transparentný účet, na ktorý môžu prispievať 
fyzické a právnické osoby a podporiť tak šport, kultúru a oblasť sociál-
nych vecí v našom meste. 

Číslo účtu vo formáte IBAN: 

SK45 0900 0000 0051 7103 2915
Vopred všetkým občanom ďakujeme za akúkoľvek pomoc.

Mgr. Ľuboš Kamenický
vedúci � nančného oddelenia
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

1. 8. – 2. 8. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

3. 8. – 7. 8. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

8. 8. –  9. 8. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

10. 8. – 14. 8. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

15. 8. – 16. 8. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

17. 8. – 21. 8. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

22. 8. – 23. 8. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

24. 8. – 28. 8. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

29. 8. 08:00 - 19:00 Lekáreň SOPHUS

30. 8. 08:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

31. 8. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
AUGUST 2020 

– 
OKRES LEVOČA

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Významné životné jubileum v mesiaci 
júl 2020 oslávil:

85 rokov
Michal Faltin

Významné životné jubileá v mesiaci 
august 2020 oslávia:

95 rokov
Mária Marcinková

90 rokov
Ing. Juraj Seman

85 rokov
Michal Boloz

84 rokov
Štefan Suchý

83 rokov
Štefan Kašper

82 rokov
Ján Hámor, Ing. Štefan Javorský

81 rokov
Emil Dravecký, Dušan Kamenický

80 rokov
Štefan Hric, Margita Kočišová,

Albert Pitek

78 rokov
Emil Zombek

76 rokov
Ľudmila Brundzová

75 rokov
Alžbeta Čajová

70 rokov
Justína Dzurillová, Daniela Gallovičová,

Ing. Michal Gorbár, Štefan Pollák,
Ján Rovder, Michal Slejzák

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, 
prajeme pevné zdravie a veľa životného 

optimizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Matias Martin Gunár
Milica Schwirianová

Jakub Straka

Manželstvo uzavreli:
Patrik Blaško a Andrea Farkašovská

Dominik Mlynarčík a Adriána Vilková
Mgr. Dávid Bocko a Mgr. Kristína Lukačková

Dávid Kedžuch a Mgr. Elena Kotradyová
Martin Masařik a Dominika Mošková

Ondrej Zoričák a Bibiána Mogrovičová

Opustili nás:
Ján Kopnický, rok nar. 1933

Mária Petrisková, rok nar. 1935
Magdaléna Hradiská, rok nar. 1943

Dezider Kalinaj, rok nar. 1946
Mykola Petruš, rok nar. 1948

Ondrej Petrisko, rok nar. 1949

Mgr. Darina Krajňáková,  oddelenie OaVP

Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou 
COVID-19 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, 
opätovne sprísnila režim a prijala opatrenia na zamedzenie šírenia koro-
navírusu a kvôli ochrane pacientov aj zamestnancov nemocnice.

Od stredy, 22. júla 2020,  dochádza v levočskej nemocnici k zákazu náv-
štev hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach. Okrem 
tohto opatrenia platí aj naďalej používanie osobných ochranných po-
môcok, zvýšená dezinfekcia v priestoroch zdravotníckeho zariadenia 
a povinné je prekrytie horných dýchacích ciest.

Triáž – teda triedenie pacientov, meranie teploty a zisťovanie cestova-
teľskej anamnézy je pacientom a sprevádzajúcim osobám zisťovaná 
priamo v ambulanciách nemocnice. Zároveň sa pri návšteve lekára 
vypisuje dotazník. Novým opatrením je aj to, že pacienti, ktorí idú na 
plánovaný alebo akútny operačný zákrok, musia podstúpiť testovanie 
na COVID-19. Rozsah poskytovanej starostlivosti zostáva v nemocnici 
bez obmedzení.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská 
nemocnica 

zakázala návštevy 
pacientov
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Lekár Carlo Schiavano (29) – z Talianska 
priamo do levočskej nemocnice

Mladý, sympatický lekár z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny 
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči si splnil sen – stal sa lekárom. 

Prácu na Slovensku, v Levoči, považuje za obohacujúcu, pretože u nás už tri roky 
zachraňuje ľudské životy.

Pochádza z južného Talianska – mes-
ta  Casarano v blízkosti Lecce. Už na 
strednej škole ho zlákala medicína a jej 
poslanie, prispeli k  tomu aj medicín-
ske korene v  rodine. Otec bol urológ, 
mama a  sestra pracujú ako farmace-
utky, teta je biologička. Medicínu však 
Carlo študoval na Slovensku. ,,Skúšal 
som nastúpiť aj na školu u nás v Talian-

sku, ale skúšky na medicínu tam fungu-
jú inak. V Taliansku sú potrebné skúšky 
z chémie, biológie, ale aj z matematiky, 
fyziky a gramatiky.  Na Slovensku boli 
potrebné len skúšky z chémie a bioló-
gie. Študovať na Slovensku mi odporu-
čil kamarát, k tomu sa pridala možnosť  
vzdelávať sa po anglicky, tak som si 
povedal, prečo nie. Na  Slovensko sme 

z Talianska prišli traja kamaráti a všetci 
traja aj medicínu v Košiciach vyštudo-
vali,“ hovorí. ,,Mám dobrý pocit a teší 
ma, keď môžem pomáhať druhým, na 
anestéziológii je to mnohokrát na hra-
nici života a smrti. Vďaka tomu, že som 
lekár, môžeme týmto ľuďom pomôcť, 
vrátiť ich späť do života. To je pre mňa 
najdôležitejšie. Veľmi ma v mojom roz-

V levočskej nemocnici podporujú 
mladé lekárske talenty

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL SK, poskytuje 
liečebno-preventívnu starostlivosť na 8 lôžkových oddeleniach a na viac ako 300 
funkčných lôžkach. Ako svoje pracovisko si ju vyberajú aj mladí lekári priamo po 

skončení štúdia, pretože v levočskej nemocnici oceňujú možnosť kariérneho rastu. 
Mladé lekárske talenty tu podporujú aj v sebarealizácii. 

V  traumatologickej ambulancii levoč-
skej nemocnice je mladý lekár, ktorý si 
túto nemocnicu vybral cielene. ,,Levoč-
ská nemocnica je blízko môjho domo-
va a voľné miesto som mal rovno pod 
nosom. Nemocnica potrebovala lekára, 
ktorý bude a najmä chce robiť trauma-
tológiu, a práve to bolo pre mňa pred 
nástupom rozhodujúce,“ hovorí o svo-
jich začiatkoch MUDr. Michal Sedlák. 
Svoje povolanie a  zameranie si veľmi 
chváli. ,,Vždy som inklinoval k  chirur-
gickým odborom, ale traumatológia mi 
veľmi sadla a je môjmu srdcu najbližšia. 
Vysporiadanie sa so zlomeninami vyža-
duje spojenie s predstavivosťou a tvo-
rivosťou. Vnímam to skôr ako umenie 
než ako exaktnú vedu, a to ma na tom 
asi najviac baví,“ opisuje špecializáciu 
traumatológia. 

Aj táto práca má ale svoje úskalia a  je 
náročná, ak sa nesnaží aj pacient. ,,Naj-

krajšie je asi vidieť pacienta po úspeš-
nej operácii, ktorému sa rany zahojili 
a je pekne rozcvičený. Naopak, najťaž-
šie sú situácie, keď sa ako lekár snažím 
urobiť peknú anatomickú repozíciu 
zlomeniny a  pacient sa k  tomu stavia 
nezodpovedne. To znamená, že predo-
šlé zranenie nerozcvičí a  na kontrolu 
príde so stuhnutým kĺbom ramena či 
lakťa. Je to dosť demotivujúce, pretože 
aj napriek snahe ten konečný výsledok 
nie je taký, aký by mohol byť,“ vysvetľu-
je MUDr. Michal Sedlák. 

Všeobecná nemocnica s  poliklinikou 
Levoča prijala 26 absolventov za po-
sledné tri roky a aktuálne sú pre absol-
ventov ešte voľné miesta na všetkých 
oddeleniach.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Libor a Július Hudáčkovci absolvovali v levočskej 
nemocnici test na koronavírus

Hokejisti,  bratia Libor a Július Hudáček,  absolvovali vo Všeobecnej nemocnici 
s poliklinikou Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL, odber vzoriek na testovanie na 
prítomnosť koronavírusu COVID-19. Výsledky testov boli negatívne. Rodáci z Levoče 

potrebovali testovanie, pretože ich čaká náročná cesta do svojich aktuálnych 
hokejových klubov v Rusku. 

,,Včera som bol v Košiciach, sedel som 
s  Radkom Deylom, ten bol tiež testo-
vaný na COVID a  opísal mi to hrôzo-
strašne. Ale nebolo to až také, ako som 
si myslel,“ priznal svoje dojmy z  testo-
vania starší z  bratov, 31-ročný Július. 
Aj s mladším Liborom plánujú v sobo-
tu vyraziť autom cez Lotyšsko a Litvu, 
keďže Bielorusko je zatvorené, až do 
Ruska.
,,Dostal som  telefonát z Moskvy, mám 
sa hlásiť trinásteho ráno na klinike 
v Lužnikách, kde máme  veľké prehliad-
ky a opäť test na COVID. Dúfam, že 
tento test bude negatívny, že ma pus-
tia cez hranice,“ vysvetlil Július dôvod 
ich včerajšieho príchodu do levočskej 

nemocnice. Výter z nosa a úst v  rámci 
riadneho testovania zrealizovali za-
mestnanci levočskej nemocnice za 
dodržania všetkých bezpečnostných 
opatrení. Vzorky sa budú analyzovať 
v  laboratóriách AGELLAB vo Zvolene 
a výsledok by mal byť známy najneskôr 
zajtra (10.7.) ráno. Závisí to od počtu 
vykonaných testov počas dnešného 
dňa. Nemocnica v Levoči do dnes zre-
alizovala 761 odberov hospitalizova-
ných pacientov, z  toho bola pozitívna 
jedna vzorka. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

hodovaní motivoval aj môj učiteľ z vy-
sokej školy, ktorý ma učil práve  tento 
odbor,“ vysvetľuje sympatický Carlo.

Levoča a  levočská nemocnica mu 
prirástla k srdcu: ,,Keď som prišiel do le-

vočskej nemocnice, bol som veľmi milo 
prekvapený. Stretol som tu veľa milých 
a dobrých ľudí, s ktorými si  rozumie-
me a navzájom si pomáhame. Čo  sa 
týka práce, teória je úplne niečo iné, 
ako reálna prax. Aj keď sa musím ešte 
veľa učiť, práca  ma napĺňa.“ Za mno-
hé poznatky vďačí pánovi primárovi 
oddelenia MUDr. Martinovi Hlubekovi 
a  taktiež MUDr. Antónii Galdunovej, 
vďaka ktorým podľa jeho slov neustále 
napreduje a pochvaľuje si pracovný ko-
lektív celého oddelenia. 

A  čo Carlo a jeho vzťah k  Slovensku? 
Aj napriek prvotnej jazykovej bariére 
sa u  nás Carlo adaptoval veľmi rýchlo 
a komunikácia v  slovenskom jazyku 
mu nerobí problém. „Slovensko mi vy-
hovuje, som tu zatiaľ  spokojný a mys-
lím, že tu aj ostanem. Ak by som chcel 
zmeniť krajinu, tak len kvôli  rodine 
a vrátil by som sa späť do Talianska. Bý-
vať ďaleko od rodiny nie je jednodu-
ché,  ale našťastie v dnešnej modernej 
dobe  mobilov a internetu sa môžem 
s mojou  rodinou kedykoľvek spojiť 

a byť s nimi hoci na diaľku, ale neustá-
le v kontakte.“ Carlo miluje zvieratá, ak 
by nebol anestéziológ, asi by ho zlákala 
veterina. Keď práve nepracuje, alebo 
neštuduje, hrá volejbal s  kamarátmi, 
alebo chodí na túry do Tatier. 

„Pán doktor Schiavano je veľmi svedo-
mitý človek, čo sa odráža aj v praxi, či 
už v  spolupráci s  kolegami, alebo pa-
cientmi. Od začiatku bol ku všetkým 
priateľský a ústretový. K pacientom pri-
stupuje veľmi zodpovedne a  obozret-
ne. Oceňujem na ňom predovšetkým 
to, že sa hneď po štúdiu veľmi rýchlo 
adaptoval aj v  praxi. Práca na našom 
oddelení taktiež vyžaduje zručnosť 
a  technickú zdatnosť, ktoré mu urči-
te nechýbajú. Myslím si, že si na svoju 
odbornú pro� láciu v  oblasti medicíny 
vybral správny smer,“ hodnotí svojho 
kolegu primár oddelenia OAIM MUDr. 
Martin Hlubek.
     

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK



KULTÚRA

10



SNM- Spišské múzeum v Levoči

Do 17. storočia neexistovali múzeá v podobe verejných inštitúcií. Existovali len zbierky vytvorené 
jednotlivcami (napr. šľachtici, panovníci) alebo inštitúciami (napr. cirkevné zbierky). Prvé múzeá vznikli 

sprístupnením súkromných zbierok alebo ich darovaním. Až v 19. stor. však múzeá získavajú podobu, 
akú poznáme dnes. Vznikajú veľké národné múzeá, ale aj menšie múzeá v regiónoch.

Počiatky SNM – Spišského múzea v Le-
voči siahajú do konca 19. storočia. Dňa 
26. apríla 1883 bol založený prípravný 
výbor dejepisného spolku. Následne 
sa 18. decembra 1883 konalo ustano-
vujúce valné zhromaždenie Spišské-
ho dejepisného spolku (Zipser His-
torische Gesellschaft; Szepesmegyei 
Történelmi Társulat). Cieľom spolku 
bolo vyhľadávanie, zhromažďovanie 
a zachovávanie predmetov historickej 
a umeleckej hodnoty z územia Spišskej 
župy alebo viažuce sa k regiónu. Prvé 
zbierky venovali spolku mesto Levoča, 
spišský biskup Juraj Császka a historik 
Alexander Münich. Múzeum postupne 
získavalo ďalšie zbierkové predmety 
a  darcov motivovala aj skutočnosť, že 
spolok uverejňoval zoznam darova-
ných predmetov a  ich darcov v  mies-
tnych novinách.                                                        
                                                              
V roku 1886 získal Spišský dejepisný 
spolok od mesta pre vznikajúce mú-
zeum miestnosť v budove radnice. 
V tejto miestnosti sídlilo múzeum ďal-
šie štyri desaťročia. Po prvej svetovej 
vojne získalo múzeum ďalšie priestory 
na poschodí radnice. Na valnom zhro-
maždení spolku v Kežmarku v roku 
1908 bol názov zmenený z Mestského 
múzea na Spišské múzeum. 

V 30. rokoch 20. storočia si mesto Levo-
ča začalo robiť vlastnícke právo na mú-
zeum, keďže prvé zbierkové predmety 
boli darom od mesta a múzeum sídlilo 
v miestnosti patriacej mestu. Spor sa 
skončil prijatím štatútu, ktorým v roku 
1937 mesto zriadilo mestské múze-
um a prevzalo zbierky spolku. V roku 
1930 múzeum získalo prvú vlastnú 
budovu kúpou bývalej zbrojnice, tzv. 

Stallungu, na Mäsiarskej ulici 18. Ob-
jekt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou 
a v roku 1937 sa múzeum presťahova-
lo do opravených priestorov a 5. júna 
1938 sa konalo slávnostné otvorenie 
novej expozície.

Spišské múzeum fungovalo aj počas tr-
vania druhej svetovej vojny. Po jej skon-
čení sa začal zbierkový fond Spišského 
múzea výrazne rozrastať a vtedajší ria-
diteľ múzea Vavrinec Cselényi sa snažil 
pre jeho potreby získať celú budovu 
historickej radnice. Dňa 26. júla 1955 
boli nové expozície prezentujúce de-
jiny mesta sprístupnené verejnosti. Po 
dvojročnej rekonštrukcii sa 13. decem-
bra 1959 uskutočnilo slávnostné otvo-
renie hlavnej budovy Spišského múzea 
– radnice a sprístupnenie novoinšta-
lovanej historickej expozície zamera-
nej na dejiny mesta Levoča. Zároveň 
bola doplnená aj prestavaná expozícia 
v budove múzea na Mäsiarskej ulici 18. 
V nej boli nainštalované historické ex-
ponáty viažuce sa na  územie levočské-
ho okresu a stredného Spiša.  Budova 
sa neskôr začala využívať ako depozitár 
zbierkových predmetov a  tento účel 
plní dodnes. 

V roku 1963 bola v priestoroch radni-
ce vytvorená stála expozícia Z dejín 
robotníckeho hnutia v Levoči a okolí. 
Začiatkom 90. rokov prešla radnica 
rekonštrukciou a 14. júna 1994 bola 
expozícia v tomto objekte opäť otvo-
rená. V roku 2000 bola otvorená malá 
výstavná sieň v priestoroch radnice 
a v rokoch 2000 – 2005 v nich fungova-
la expozícia venovaná levočskému ro-
dákovi a maliarovi Júliusovi Értekešovi.
V 60. rokoch začalo Spišské múzeum 

vyvíjať výraznejšie odborné aktivity. 
Dňa 23. júna 1967 bola otvorená vý-
stava Pavol z Levoče, jeho dielo a škola 
pri príležitosti 450. výročia ukončenia 
jeho monumentálneho diela. Na výsta-
ve boli prezentované originálne diela 
i faksimile plastiky Poslednej večere od 
Majstra Pavla. Táto kópia bola vystave-
ná aj na Expo ´67 v Montreale. Úspech 
tejto výstavy bol inšpiráciou pre vytvo-
renie samostatnej expozície venovanej 
Majstrovi Pavlovi z Levoče. V roku 1986 
múzeum získalo do užívania Dom Maj-
stra Pavla na námestí v Levoči a v de-
cembri 1987 bola v týchto priestoroch 
otvorená expozícia tvorby Majstra Pav-
la. 

V roku 1973 múzeum prijalo plán, pod-
ľa ktorého mala časť zbierkového fon-
du byť inštalovaná v priestoroch býva-
lého evanjelického lýcea, tzv. Hainovho 
domu.  Po rozsiahlej rekonštrukcii bola 
v septembri 1983  v Hainovom dome 
otvorená expozícia Výtvarná kultúra 
na Spiši. Expozícia bola prístupná až 
do roku 2013. V  roku 2013-2016 bola 
v  priestoroch umiestnená expozícia 
U nás na Spišu, ktorú potom nahradili 
dočasné výstavy. 

Dňa 1. januára 1989 Spišské múzeum 
získalo do správy NKP-Spišský hrad. 
Hrad prešiel viacerými rekonštrukciami 
a postupne boli otvorené expozície Čo 
ponúkala hradná kuchyňa,  inštalácia 
výstavných priestorov v podobe hrad-
nej zbrojnice a spálne, lazebne a  expo-
zícia hradnej mučiarne s názvom  Bez 
milosti a súcitu.

Mgr. Zuzana Dzimková 
SNM - Spišské múzeum v Levoči
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Samostatnou skupinou bolo aj mestské 
právo. Súčasťou privilégií, ktoré panov-
níci v  minulosti udeľovali slobodným 
kráľovským mestám, medzi ktoré patri-
la aj Levoča, boli okrem práv v oblasti 
mestskej samosprávy aj práva v  ob-
lasti súdnictva. Panovníkom udelené 
právomoci sa netýkali len práva súdiť 
a odsúdiť, ale vo vážnejších prípadoch 
vykonať aj popravu – tzv. právo meča. 
Takýmto právom disponovala aj Levo-
ča, získala ho pravdepodobne za pano-
vania Karola Róberta (1301 – 1342). 

Súdne prípady súdila mestská rada – 
prísažní na čele s richtárom. Z prípadov 
trestného súdnictva okrem skutkov, 
ktoré za protiprávne považujeme aj 
dnes ako napr. delikty proti majetku 
(krádeže, lúpeže a lúpežníctvo, pod-
paľačstvo), delikty proti životu (vražda 
novorodenca matkou, neúmyselné 
usmrtenie a  usmrtenie v sebaobrane, 
vopred plánovaná vražda, zabitia v náh-
lom rozrušení mysle, zabitia s priťažu-
júcimi okolnosťami, lúpežná vražda) sa 
za protiprávne považovalo aj konanie, 
ktoré dnes už ako porušenie právneho 
poriadku nevnímame – napr. smilstvo 
(všetky mimomanželské styky slobod-
ných ľudí či vdovcov), cudzoložstvo, 
opustenie manžela alebo manželky, 
incest aj s nepokrvným príbuzným, so-
domia (homosexualita, zoofília) alebo 
čarodejníctvo.  

Z dôvodu veľkej rozmanitosti tres-
tných činov sa za istých podmienok 
pripúšťalo voľné rozhodovanie sudcov. 
Jednotlivé mestské súdy pri súdení po-
užívali rôzne právne zbierky, na zákla-
de ktorých rozsudky vynášali. Zákony 

a právne zbierky odporúčali sudcom, 
aby  z viacerých stanovených trestov 
vybrali jeden primeraný. Tresty uvádza-
né v jednotlivých právnych zbierkach 
predstavovali len najprísnejšiu podobu 
trestu za ten-ktorý zločin. V skutočnos-
ti úlohu pri vynášaní rozsudku zohrali 
ďalšie okolnosti.

V Spišskom archíve v Levoči sa zacho-
vali súdne knihy, na základe ktorých sa 
dá minulosť súdnictva Levoče rekon-
štruovať. V jednej z nich, v tzv. Male� tz 
Buch, je zachytených mnoho deliktov 
súdených v  rokoch 1550 – 1643 mes-
tskou radou Levoče. Priblížime si prípad 
opakovaných krádeží z roku 1635, kedy 
zapisovateľ rozsudok vynesený nad 
vinníkom do knihy aj nakreslil. Krádeže 
patrili medzi najčastejšie zaznamená-
vaný druh deliktu v  súdnych knihách 
všeobecne. V  spomenutom prípade 
bol dňa 2. mája 1653 obžalovaný Matej 
Beeler (v súdnom zázname uvádzaný 
ako Matthias, Matz alebo Maths). Pred 
súd bol postavený za nočné vlámanie 
sa do záhrady a krádež rastlín. Pri sú-
dení jednotlivých prípadov sudcovia 
prihliadali na rôzne priťažujúce a  po-
ľahčujúce okolnosti, za akých sa delikty 
odohrali, čo malo následne vplyv na 
vynesený rozsudok. Vlámanie sa na cu-
dzí majetok alebo do cudzieho domu, 
a navyše v noci, predstavovalo tzv. pri-
ťažujúcu okolnosť.

O dva dni neskôr, 4. mája 1635, stál Ma-
tej Beeler pred súdom opäť a  priznal 
krádeže ďalších predmetov – šlo hlavne 
o peniaze či oblečenie, ktoré po kráde-
ži zvykol predajom speňažiť. Výpočet 
ukradnutých predmetov je zachytený 

na celej jednej strane súdnej knihy. 
Recidíva, tzn. opakované porušovanie 
zákona – v  tomto prípade opakované 
krádeže, bolo taktiež považované za 
priťažujúcu okolnosť. 

Súdy pri súdení vyžadovali priznanie 
vinníka. Priznanie mohlo byť dvojaké – 
dobrovoľné  alebo vynútené mučením. 
Pri ukrutných bolestiach na mučidlách 
sa priznala väčšina vypočúvaných. 
Súdy už ďalej neskúmali, či bolo pri-
znanie spontánne, alebo vynútené. Tak 
či onak bolo považované za najvyšší 
dôkaz. Formy tortúry používané počas 
vyšetrovania boli rôzne. Mučenie na-
koniec podstúpil aj Matej Beeler – vý-
počet krádeží priznaných pri tortúre je 
popísaný na dva a pol stranách súdne-
ho zápisu. Mučený ale nesmel byť kaž-
dý – tortúru nesmeli podstúpiť osoby 
vyššieho stavu, deti, starí ľudia, dušev-
ne chorí, nemí, hluchí, tehotné ženy 
a ženy v šestonedelí. Zásadou bolo, že 
sa mučenie nesmelo stupňovať až tak, 
aby bol vinník mučením poznačený 
na celý život. V  našom prostredí bolo 
najobvyklejším a  najviac používaným 
spôsobom mučenia opaľovanie tela 
vypočúvaného sviečkami alebo fakľa-
mi a natiahnutie na škripec. 

Pri deliktoch krádeží sa forma trestu 
páchateľovi odvodzovala v prvom rade 
od hodnoty ukradnutých vecí, ale aj 
ďalších okolností. Typickým hrdelným 
trestom za krádež bolo obesenie. Le-
vočský súd v  prípade Mateja Beelera 
nakoniec skonštatoval, že už neexis-
tuje nádej na jeho polepšenie a vinní-
ka odsúdil na obesenie. Dňa 18. mája 
1653 sa za neho pred súdom priho-

Z dejín súdnictva v Levoči
Počas väčšiny obdobia existencie Uhorska neexistovalo v súdnictve jednotné právo, 
ktoré by bolo platné pre všetkých rovnako. Právna rozdrobenosť pretrvávala ešte aj 

v 18. storočí. Právny a súdny systém v období stredoveku a raného novoveku bol teda 
mnohoraký a komplikovaný. Existovali rôzne čiastkové práva platné len pre určitú 

skupinu obyvateľov – upravovali právo vo vzťahu k jednotlivým stavom, 
sociálnym skupinám či vrstvám.
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vorilo niekoľko ľudí. V  prípadoch, keď 
sa niekto dostal do núdze, bolo veľmi 
dôležité, koľko priateľov v meste mal 
a kto sa mohol a bol ochotný za neho 
zaručiť. Tí, ktorí prosili za Mateja Beele-
ra, dôvodili jeho mladým vekom (pres-
ný vek súdny záznam neuvádza). Níz-
ky vek páchateľa mohol byť za istých 
okolností považovaný za poľahčujúcu 
okolnosť. Ďalšími dôvodmi, na základe 
ktorých mohlo byť pri vinníkovi uvažo-
vané o  zmiernení trestu, bolo prihlia-
danie na príbuzných (ich � nančný či 
zdravotný stav, vysoký vek, alebo na 
poníženie, aké by im bolo potupnou 
smrťou člena ich rodiny spôsobené) 
alebo na zdravotný stav vinníka – sem 
patrí napr. aj obdobie po pôrode ženy.
Zakročitelia za Mateja Beelera nemohli 
z  dôvodu závažnosti a  opakovanos-
ti deliktu pre neho požadovať úplné 
odpustenie trestu, preto prosili aspoň 
za zmiernenie rozsudku, teda za to, 
aby bol namiesto obesenia sťatý. Trest 
smrti sťatím hlavy bol oproti obese-
niu miernejší, resp. bol najmiernejšou 
a najmenej potupnou formou trestu 
smrti. Sťatie bolo vo všeobecnosti naj-
rozšírenejším hrdelným trestom. Ostat-
né druhy popráv boli dehonestujúce, 
pričom potupná poprava neumožňo-
vala odsúdenému vstup do Božieho 
kráľovstva. 

Súd však nakoniec Matejovi Beelerovi 
trest nezmiernil – ako rozsudok bol po-
nechaný trest smrti obesením. Popra-
vovaní takýmto druhom trestu bývali 
iba muži. Pri výkone rozsudku sa totiž 
odsúdení v snahe oslobodiť sa odsťa-
hujúcej slučky často trhali a dvíhali 
nohy do výšky, čo by bývalo v prípade 
žien odetých v  sukniach pre vtedajšiu 
spoločnosť neprípustné. Zlodeji a  lú-
pežníci, odsudzovaní na tento druh 
popravy, zaznamenávaní v  súdnych 
sporoch boli ale väčšinou muži. 

Kde bola poprava Mateja Beelera vy-
konaná, zápis neuvádza. Mestá mohli 
mať aj viacero popravísk, v  závislosti 
od druhu vykonávanej popravy. V  Le-
voči poznáme vrch Šibeník (známy tiež 
ako Šibeň), z  názvu ktorého možno 
usudzovať, že sa v  minulosti využíval 
práve na tento účel. Šibenice zvykli stáť 
na kopci neďaleko mesta, aby boli telá 
obesených dobre viditeľné aj z diaľky, 
čo malo za cieľ pôsobiť na okoloidúcich 
a do mesta vstupujúcich odstrašujúco. 
Šibenica symbolizovala trest za narušo-

vanie mieru a pokoja v meste. Mŕtvoly 
obesencov sa zvykli nechávať visieť na 
šibenici dovtedy, kým z nej sami neod-
padli, resp. do výkonu najbližšej popra-
vy. Okolím šibeníc sa niesol odpudzu-
júci zápach rozkladajúcich sa tiel, a  to 
najmä v lete.

Okrem popravy sťatím a  obesením sa 
v závislosti od spáchaného deliktu vy-
konávali aj iné druhy trestov. Ak išlo 
o  menej závažný delikt, vinník mohol 
byť potrestaný � nančnou pokutou, fy-
zickým trestom či vyhnaním z  mesta. 
Nie každé mesto malo vlastného kata, 
ktorý takéto práce vykonával. Levoča 
ale vlastným katom disponovala a po-
žičiavala ho v prípade potreby aj oko-
litým mestám. Z roku 1579 sa zachoval 
zápis dohody o  prepožičiavaní kata 
medzi Levočou a  Provinciou XIII spiš-
ských miest (patrila sem Spišská Nová 
Ves, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, 
Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Stráže 
pod Tatrami, Matejovce, Spišská Belá, 
Vrbov, Ľubica, Ruskinovce a Tvarožná). 
V dohode sa spomína niekoľko rôznych 
druhov popráv, ktoré mohol levočský 
kat za istý poplatok vykonať. Okrem už 
spomenutého sťatia a obesenia to bolo 
upálenie, lámanie na kolese, napichnu-
tie na kôl, pochovanie zaživa a preraze-

nie kolom, rozštvrtenie a utopenie. 

Trest mal predstavovať pomstu za 
spáchaný zločin. Odsúdenému mohol 
spôsobiť takú bolesť, akú on sám uro-
bil svojej obeti. Ako už bolo uvedené, 
nie na každom človeku mohol byť ale 
vykonávaný trest smrti. Napr. tehotné 
ženy museli byť trestu smrti ušetrené, 
aby s nimi nezahynul aj nevinný plod. 
Účelom trestu bolo v prvom rade vin-
níka potrestať, ale iba v  miere, ktorú 
určil súd. Tá sa považovala za spravod-
livú (napriek rozsudku obesením je na 
konci záznamu o  súdení Mateja Bee-
lera popriata jeho duši Božia milosť). 
Cieľom fyzických trestov a popráv bolo 
tiež odstrašiť ostatných od páchania 
rovnakého deliktu. Popravy boli preto 
verejné a vykonávali sa v  čase trhov 
alebo jarmokov, aby sa ich mohol zú-
častniť veľký počet ľudí. Samotná po-
prava ako výkon rozsudku  nadobúda-
la účasťou verejnosti kolektívny súhlas 
s vykonaním. Prizeranie sa popravám 
však s  istotou neprospievalo psychike 
prizerajúcich sa, spoločnosť viac radi-
kalizovalo a v konečnom dôsledku pri-
spievalo k väčšej kriminalite.

Mgr. Michaela Kurinovská, PhD.
Spišský archív v Levoči

Časť zápisu o súdení Mateja Beelera s vyobrazením spôsobu popravy 
(Spišský archív v Levoči)
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 Život a dianie v Občianskom združení 
MAS LEV

V oblasti rozvoja vidieka sa udialo veľa 
zaujímavého aj v  našom Občianskom 
združení MAS LEV. Mnoho faktorov 
malo aj má vplyv na pomalý priebeh 
implementácie. Máme za sebou prvé 
výzvy, animačné aktivity v území MAS 
so žiakmi základných škôl, kedy sme im 
predstavili náš krásny región z  iného 
uhla pohľadu. Vyskúšali si prácu s  ľa-
nom, tvorivé dielne, navštívili sme mlyn 
a  izby tradičnej ľudovej kultúry, videli 
ako sa v drevenici pečie domáci chlieb, 
vyskúšali si prácu s krosnami, ochutnali 
mnohé tradičné, spišské špeciality. Ku 
mnohým pokladom, ktoré sa nám po-
darilo zachovať pre budúce generácie 
by sa možno nikdy nedostali. Je úžas-
né, že aj v dnešných časoch si mnohé 
naše obce/mestá zachovávajú určitý 
stupeň rázovitosti vyplývajúci zo svoj-
ráznych kultúrnych prvkov. Prirodzene 
ubúda pamätníkov, ktorí dokážu púta-
vo priblížiť život, zábavu, prácu, ale aj 
vďaka projektom ako Safari LEVa, chce-
me predstavovať takýto iný pohľad na 
územie MAS. 

V rámci implementácie našej stra-
tégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou pod názvom Kráľovské 
územie LEVa - miesto pre všetkých 
sme z Programu rozvoja vidieka (PRV) 
SR 2014 – 2020 predĺžili do augusta 
2020 vyhlásenú výzvu pre opatrenie 
8.5 Podpora na investície do zlepšenia 

odolnosti a environmentálnej hod-
noty ekosystémov - Kód výzvy: MAS 
_018/8.5/3, aby sa vytvoril dostatočný 
časový interval na podávanie projek-
tov aj z  dôvodu mimoriadnej situácie 
COVID-19. Pôdohospodárska platobná 
agentúra hodnotí projekty žiadateľov 
z dvoch našich výziev.

Máj 2020 bol mesiacom, kedy sme 
vyhlásili  prvú výzvu v  rámci projek-
tu Implementačná časť stratégie MAS 
LEV, pre aktivitu B2 z Integrovaného re-
gionálneho operačného programu pre 
opatrenie 5.1.2 Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných 
službách a vo verejných infraštruktú-

rach  v rámci aktivity Zvyšovanie bez-
pečnosti a dostupnosti sídiel a  pri-
pravujeme vyhlásenie druhej výzvy 
v  rámci implementácie stratégie MAS 
LEV pre podnikateľský sektor v mesiaci 
júl 2020 (predpoklad). Ide o  výzvu tý-
kajúcu sa opatrenia 5.1.1 Zvyšovanie 
zamestnanosti na miestnej úrovni pod-
porou podnikania a inovácií. 

Už tradične Vás o  našej činnosti infor-
mujeme na stránkach časopisu Kráľov-
ské územie LEVa, ktorý je zverejnený 
na webstránke MAS www.maslev.eu, 
kde sú stručne zaznamenané všetky 
dôležité momenty zo života MAS. Tu 
nájdete aj viac informácií ohľadom vy-
hlásených výziev.

Aj tento rok sme sa zapojili do 10. 
ročníka súťaže Národnej siete rozvo-
ja vidieka SR – Najkrajšia fotogra� a 
z územia MAS 2020 a využili príležitosť 
prezentovať krásy prírody nášho regió-
nu, zaujímavých ľudí, ich život na vi-
dieku, ľudové tradície, zvyky i miestne 
pozoruhodnosti. Zapojili sme sa do 6 
kategórií. Fotogra� e sú zverejnené na 
Facebookovom pro� le Národnej sie-
te rozvoja vidieka SR. Ak sa vám budú 
páčiť ďakujeme za každý LIKE pre naše 
územie. 
                                                                             

Ing. Mariana Malecová (projektový 
manažér OZ MAS LEV, o.z.)



Je potrebné si vopred rezervovať vstup na prehliadku interaktívnej expozície 
či edukatívny, zážitkový program. 
Kontakty: 053 451 2863, mobil 0918 625 285
E-mail: mss.levoca@gmail.com 

Vstupné: https://msslevoca.sk/kontakty/vstupne/ 

Oslavujeme 30 rokov  

DVA TÝŽDNE 
ZÁŽITKOV V MÚZEU

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Organizátori: Partner podujatia: Účinkujúci:

PROGRAM:
7. september - pondelok
8.30 Otvorenie podujatia 
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  
13.00 Prekročme bariéru ticha – edukatívny program pre školy
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície

8. september - utorok
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  
13.00 Pochopme svet ticha a tmy – edukatívny program    
 pre školy 
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  

9. september - streda
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy

10.00 SPIEVAME A ČÍTAME S KATKOU KOŠČOVOU  
 – program pre školy 

11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  
13.00 Prečo nevidíme a nepočujeme/oko a ucho –     
 edukatívny program pre školy
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  

10. september - štvrtok
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  
13.00 Prekročme bariéru ticha – edukatívny program    
 pre školy
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície  

11. september - piatok
NAMAĽUJ SI VESELÉ TRIČKO - workshop/tvorivá dielňa
- v časových intervaloch so začiatkom o 9.00 hod., 10.30 hod., 12.00 
hod., 13.30 hod. a 15.00 hod.
- pre vopred nahlásené školské skupiny

12. a 13. september – sobota a nedeľa
VEZMI DO MÚZEA STARÝCH RODIČOV 
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 a 16.00 hod. - Lektorované prehliadky 
interaktívnej expozície   
„Súťažíme s pracovnými listami...“   
Bezplatný vstup pre seniorov 

14. september – pondelok
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície 
13.00 Prekročme bariéru ticha – edukatívny program    
 pre školy
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície

15. september – utorok
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície

14.00 VYSTÚPENIE DIVADLA PORTÁL – pre rodiny s deťmi

15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície

16. september – streda
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície 
13.00 Pochopme svet ticha a tmy – edukatívny program    
 pre školy
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície

17. september – štvrtok 
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície 
13.00 Prečo nevidíme a nepočujeme/oko  a ucho –     
 edukatívny program pre školy 
15.00 – 17.00  ČÍTANIE S HERCAMI – pre širokú verejnosť

18. september – piatok
9.00 Braillovo písmo, ako ho nepoznáme – edukatívny    
 program pre školy
11.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície 
13.00 Pochopme svet ticha a tmy – edukatívny program    
 pre školy 
15.00 Lektorovaná prehliadka interaktívnej expozície









KULTÚRA

19

Piotr Jargusz
Svadobné obrazy

Piotr Jargusz sa narodil a žije v Kra-
kove. Študoval na Fakulte maľby 
a na Fakulte gra� ckých umení Aka-
démie výtvarných umení v Krakove. 
Je autorom viac ako 80 výstav doma 
v Poľsku i v zahraničí. Dlhodobo rea-
lizuje myšlienku maliarstva vo verej-
nom priestore. Ak je to možné, vzdáva 
sa tradičných výstavných priestorov 
ako sú galérie a vstupuje do ulíc 
a námestí. Svoje abstraktné maľby 
nanášané na sivý alebo hnedý ba-
liaci papier lepí na stĺpy a plochy ur-
čené prvotne pre reklamné plagáty 
a letáky. Jeho diela v tomto gra� cky 
a farebne chaotickom a pomerne ag-
resívnom 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

Piotr Jargusz 

24. 07. - 21. 08. 2020
Galéria mesta Levoča

Kurátor: Peter Milčák

Svadobné obrazy

A N I M A

Autorský projekt ANIMA predstaví fo-
togra� e Petra Župníka s animálnou 
témou, ktoré vytvoril počas svojho viac 
ako tridsaťročného umeleckého pôso-
benia.
Celá kolekcia vznikla ako výsledok dô-
kladného hľadania a výberu autora 
z obrovského množstva archívnych fo-
togra� í, ktoré počas svojej desaťročia 
trvajúcej fotogra� ckej cesty nasnímal.
Fotogra� e s autorovými jemnými do-
maľbami (každá z fotogra� í je tak vlast-
ne originálom) prezentujú pomerne 
komplexný pohľad na magický a poe-
tický fotogra� cký svet umelca, ktorého 
mnohoraké podoby a fantazijné odha-
lenia v ríši zvierat ho fascinujú od štu-
dentských čias naprieč desaťročiami 
dodnes.
Výstava prezentuje fotogra� e od 
80-tych rokov po súčasnosť. Každá 
z fotogra� í animálnej témy, podob-

ne ako ostatné Župníkove projekty, 
len nanovo potvrdzuje, akou varia-
bilnou schopnosťou vidieť svet oko-
lo nás umelec disponuje.
Správnymi technikami fotografovania, 
neostrosťou snímkov, zdôraznením 
vybraných detailov a osobitými domaľ-
bami sa na jeho fotogra� ách objavujú 
reálne i virtuálne, živé i neživé tvory, raz 
ako symboly citového vzťahu, radosti, 
starostlivosti a nehy, inokedy ako me-
tafotry temna, tmy a neurčitých obáv 
a neistoty. To všetko spolu so Župníko-
vou intuíciou robí jeho fotogra� e jedi-
nečné, mystické a tajomne magické.

Kurátorka: Ela Porubänová (kurátorka 
projektu z galérie Miloša Alexandra Ba-
zovskeho v Trenčíne)

Trvanie výstavy: 26. 8. – 25. 9. 2020

PETER ŽUPNÍK



ŠPORT
FUTBAL MUŽI :

 23.8.2020 – 16,00 hod.
Levoča – Hrabušice

 
FUTBAL DORAST :

01.8.2020  – 14,00 hod.
Levoča – Krompachy
15.8.2020  – 14,00 hod.

Levoča – Vrbov
26.8.2020  – 14,00 hod.

Levoča – Svit

FUTBAL STARŠÍ ŽIACI  :

28.8.2020 – 09,30 hod.
Levoča – Spišské Podhradie

FUTBAL MLADŠÍ ŽIACI  :

28.8.2020 – 11,15 hod.
Levoča – Spišské Podhradie

PREVÁDZKA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA 
V LEVOČI – SEZÓNA 2020 – 2021 
BUDE ZAHÁJENÁ DŇOM 1.8.2020.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE :

STREDA  : 16,30 – 18,00 hod.
SOBOTA  : 13,30 – 15,00 hod.
NEDEĽA  : 13,00 – 14,30 hod.

VSTUPNÉ :  2 €

Možnosť zakúpenia permanentky na 
VEKO  40 €  –  25 vstupov
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Vážení rodičia.

Oznamujeme  Vám, že Zariadenie pre deti do troch rokov veku dieťaťa 
(detské jasle) bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky 

zatvorené v termíne od 3.8. - 31.8.2020. 

Detské jasle budú opäť v prevádzke od stredy 2.9.2020. Aj počas tejto doby 
Vám všetky informácie spojené s prijatím dieťaťa do jaslí radi poskytneme na 

tel. čísle:  0911 136 445 alebo na jasle.levoca@gmail.com

Elena Švarcová
vedúca jaslí

Z verejných zdrojov podporil

11.

12.

13.

14.

15.

10.

V. ROČNÍK
10. - 15. AUGUST 2020
BALKÓN HISTORICKEJ RADNICE

KAŽDÝ DEŇ V ČASOCH

11:00 • 13:30 • 15:00

THEATER BRASS MISKOLC (HU) 

BRASS QUINTET KIELCE (PL) 

DIKOBRASS BRASS (SK) 

BRASSBAND KONZERVATÓRIA
NA TIMONOVEJ ULICI V KOŠICIACH (SK) 

PREŠOVSKÍ TRUBAČI (SK) 

BRASS COLLEGIUM LEVOČA (SK)
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ŠKOLSTVO

Vážení  pedagógovia, vá-
žení rodičia a milí žiaci!

Jar vystriedalo leto a čo-
raz teplejšie dni sú zna-
kom toho, že netradič-
nému školskému roku 
2019/2020 odzvonilo.

Netradičným bol preto, 
lebo maličký tvor, ktoré-
ho rozmery sú iba 80 nm, 
voláme ho koronavírus, 
sa rozhodol ukázať ľu-
ďom, že nie sú takí silní, 
ako si myslia. Behom nie-
koľkých dní sa nám všet-
kým  zmenil svet. 

13. marca sme sa rozlúčili na dva týž-
dne a od toho dňa sme už iba sledovali, 
čo sa vlastne bude ďalej diať. Nebola 
to ľahká situácia pre nikoho. Učitelia 
hľadali ten najlepší a  najjednoduchší 
spôsob sprostredkovania vedomostí 
svojim žiakom. Žiakom chvíľu trvalo, 
kým si uvedomili, že „to voľno“ nie sú 
prázdniny. Veľmi ťažké bremeno bolo 
na pleciach Vás, milí  rodičia. Všetko sa 
ale dalo postupne do poriadku a stal sa 
z nás dobrý pracovný tím. 

Veľká pochvala a  vďaka Vám všetkým 
za to patrí!

V  pondelok, 01.06.2020, ako mnohé 
školy na Slovensku, aj naša škola znovu 
otvorila svoje brány a  s  veľkou rados-
ťou privítala žiakov prvého až piateho 
ročníka. Už skôr sa nám do uší dostalo, 
že žiaci aj učitelia sa do školy už veľmi 
tešili.

V  pondelok, 22.06.2020, sa vrátili do 
školských lavíc aj žiaci 6. až 9. ročníka. 

Najväčšiu radosť zo znovuotvorenej 
školy však určite mali rodičia. Od 16. 
marca 2020 im pribudla ďalšia povin-
nosť. Okrem starostlivosti o  domác-
nosť a  plnenia si záväzkov v  práci, sa 
stali aj učiteľmi. Bola to pre nich určite 
veľmi namáhavá skúsenosť. Patrí im za 
to úprimné poďakovanie a veľký obdiv, 
pretože mnohé deti si prerušenie vyu-

čovania pomýlili s prázdninami a bol to 
práve rodič, ktorý musel každodenne 
svoje dieťa presviedčať, že prázdniny 
mu začnú až prvého júla. Zvládli ste to, 
milí rodičia, naozaj na výbornú. Ešte raz 
Vám ďakujeme za pomoc pri vzdeláva-
ní vašich detí dištančnou formou. 

Vzdelávanie doma bolo novou skúse-
nosťou aj pre žiakov - Vaše deti. Preto 
sme radi, že môžeme konštatovať a zá-
roveň pochváliť práve ich za to, ako sa 
väčšina z nich dokázala s touto výzvou 
popasovať. Aj pre učiteľov bolo vzde-
lávanie žiakov doma veľmi namáhavé. 
Je veľký rozdiel byť pred žiakmi v trie-
de, vysvetľovať im učivo a reagovať na 
ich otázky či podnety bezprostredne, 
ako vytvoriť dokument, v  ktorom má 
byť obsiahnuté vysvetľované učivo tak, 
aby mu žiaci čo najlepšie porozumeli. 
Zároveň boli žiakom zadávané aj úlo-
hy, ktoré žiaci vypracovávali a posielali 
učiteľom späť. Tí ich kontrolovali a dá-
vali žiakom spätnú väzbu. Veľakrát šlo 
o viac ako len o osem hodín práce. Nie-
ktorí učitelia vyučovali aj online, napr. 
cez zoom, messenger a iné. Aj im vyslo-
vujeme úprimné chválim a ďakujem. 

Táto nová skúsenosť je, našťastie, za 
nami a  mohli sme sa znovu stretnúť 
s  našimi žiakmi priamo v  škole. Dodr-
žiavali sme všetky protiepidemiologic-
ké opatrenia, ako sú rozostupy medzi 
žiakmi, nosenie rúšok v interiéri, dezin-

� kovanie rúk a všetky os-
tatné opatrenia, ktoré sa 
stali každodennou súčas-
ťou našich životov. Ráno 
prechádzali žiaci aj za-
mestnanci tzv. „ranným 
� ltrom“. Deti boli veľmi 
disciplinované. Ráno pri 
vstupe do budovy školy 
hneď nastavovali ručičky 
na dezinfekciu, na tvárič-
ke mali rúško, náhradné 
pripravené v  taške, prí-
kladne dodržiavali rozo-
stupy. Ani raz ich nebolo 
potrebné upozorňovať. 

Žiaci prvého stupňa sa 
vyučovali štyri vyučova-

cie hodiny a žiaci piateho až deviateho  
ročníka päť vyučovacích hodín podľa 
upraveného rozvrhu. Vyučovanie bolo 
zamerané na opakovanie, systematizo-
vanie a precvičovanie učiva. Žiaci nepí-
sali písomné previerky, neboli skúšaní, 
nemali zadávané domáce úlohy, čo sa 
im veľmi páčilo. Vyučujúci aj naďalej 
vzdelávali dištančnou formou žiakov 
vyšších ročníkov a žiakov, ktorí sa roz-
hodli, že nevyužijú možnosť vzdeláva-
nia sa v škole. 

Taktiež v  školskej jedálni boli vzorne 
dodržiavané všetky pokyny, ktoré si 
žiaci osvojili v  prvý deň vyučovania 
s  učiteľmi. Poslušne čakali na príbor 
zabalený v  papierovom obrúsku, kto-
rý dostávali priamo do rúk. Každý deň 
sedeli v  jedálni na tom istom mieste, 
po konzumácii stravy si opäť nasadili 
rúško, odniesli prázdne taniere a opus-
tili priestory školy okrem tých, ktorí 
navštevujú ŠKD. Tí žiaci aj naďalej prí-
kladne dodržiavali ustanovené pokyny 
s našimi pani vychovávateľkami.

Ešte raz veľká vďaka učiteľom, rodičom 
a  deťom za disciplínu v  priestoroch 
školy, trpezlivosť počas dištančného 
vzdelávania a  svedomitosť pri plnení 
svojich povinností. 

Mgr. Viera Adamkovičová, 
riaditeľka školy

foto: Freepik.com

Spolu sme to zvládli
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HYGIENICKÉ OPATRENIA

Naďalej prosíme našich čitateľov, 
aby pri návšteve knižnice dodržiavali 
všeobecné platné hygienické opat-
renia. Vstup do knižnice je možný len 
s prekrytím horných dýchacích ciest 
(výnimka platí pre deti do 3 rokov veku 
a osoby so závažnými poruchami au-
tistického spektra). Pred vstupom do 
knižnice použite dezinfekciu na ruky. 
V prípade vzniku akútneho respirač-
ného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii.

PODUJATIA

Prečítané leto
každú stredu o 10.00 hod.
Aj v auguste pokračujeme v aktivitách, 
ktoré sme pre našich malých čitate-
ľov pripravili v rámci celoslovenského 
projektu Prečítané leto. Prázdniny sú 
časom zábavy, dovoleniek a oddychu, 
ale každé prespaté leto má negatívny 
vplyv na ďalšie vzdelávanie dieťaťa. 
Liek na tento prázdninový útlm je jed-
noduchý - 4 až 6 prečítaných kníh za 
leto. Každý týždeň pre vás preto pri-
pravujeme výber kvalitných detských 
kníh na rôzne témy a stretávame sa pri 
spoločných čítaniach sprevádzaných 
zaujímavými aktivitami a hrami. Bližšie 
informácie a aktuálny program sleduj-
te na našej webovej stránke a na so-
ciálnych sieťach.

V auguste sa stretneme pri témach 
“O kuchyni”, “O ostrovoch”, “O po-
nožkách a topánkach” a “O knihách”.

Prečítané leto v našej knižnici z verej-
ných zdrojov podporil Fond na pod-
poru umenia.

Piknik pri fontáne
1. august, sobota od 16.00 hod. v parku 
pri Fontáne dobročinnosti
V spolupráci s MsKS v Levoči vás po-
zývame na Piknik pri fontáne, kde si 
budeme spolu čítať, rozprávať sa, hrať 
a piknikovať. Nabaľte si do košíčka dob-
roty a príďte s nami stráviť príjemný čas 
na čerstvom vzduchu.  

Filmový klub Ivana Chalupeckého 
- Dokument Osamelí bežci: Ideme 
ďalej!
4. august, utorok o 19.00 hod., Kino 
Úsmev
Knižnica Jána Henkela a MsKS v Levoči 
vás srdečne pozývajú na premietanie 
dokumentárneho � lmu Osamelí bežci 
s podtitulom Ideme ďalej!. Dokument 
rozpráva príbeh básnickej skupiny Pet-
ra Repku, Ivana Laučíka a Ivana Štrpku, 
ktorá vznikla v roku 1963 a existuje 
dodnes. Je to � lm o cestách, literatúre, 
poézii a priateľstve. O úvodné slovo sa 
postará Peter Milčák, ktorý vo � lme aj 
účinkuje. 

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
6. august, štvrtok 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 augustovom stretnutí sa bude-
me rozprávať o mestách. Tieto stretnu-
tia nie sú kurzom RJ.

Stretnutia s autorkou detských kníh 
Toňou Revajovou
10. august, pondelok o 14.00 hod.
Obec Spisovateľov Slovenska a Kniž-
nica Jána Henkela v Levoči vás pozýva 
na stretnutie s úspešnou autorkou kníh 
pre deti a mládež Toňou Revajovou. 
Autorka je častou návštevníčkou škôl 
a rada diskutuje s deťmi, ktoré sú pre 
ňu nevyčerpateľným zdrojom inšpi-
rácie. Podujatie je súčasťou projektu 
Stretnutia v literárnych kluboch, ktoré-
ho cieľom je priblížiť čitateľom živým 
jazykom tvorbu slovenských autorov. 
Stretnutie s autorkou bude moderovať 
prozaik Peter Juščák. 
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Stretnutie v Krajine kníh so Zuzanou 
Mojžišovou
11. august, utorok 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. Stretnutie 
s autorkou sa presunulo z pôvodne plá-
novaného júlového termínu na august. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Knižný klub KJH so Zuzanou Mojži-
šovou
11. august, utorok o 16.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie 
Knižného klubu KJH za účasti spiso-

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

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

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.
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Beletria
Colombaniová, Laetitia: Víťazky
Červenák, Juraj: Štrkáč Callahan
Elston, Ashley: Toto je náš príbeh
Fedorová, Katarína: Úspešníci
Gaarder, Jostein: Bábkar
Hadley, Tessa: Bystré dievča
Jarkovská, Erika: Ľaliové deti
Kehlmann, Daniel: Tyll
Lefteri, Christy: Včelár z Aleppa
Morgenstein, Erin: Bezhviezdne more
O‘Connor, Flannery: A násilní ho uchvacujú
Peťko, Johny: Démon chlast I.
Slee, Katherine: Pre Emily
Taussig, Pavel: Prežil som pochod smrti

Romány pre ženy
Brestenská, Kristína: V rukách nepriateľa
Dolce, Baja: Horkosladké esencie
Featherová, Jane: Diamantové pokušenie
Keelandová, Vi: Nemali by sme
McKinley, Tamara: Dcéry vetra
Moriarty, Sinéad: Sedem listov
Riley, Lucinda: Motýlia izba
Riley, Lucinda: Perlová sestra
Sinay, Maya: Veriť (Biela séria 3)
Varáčková, Miroslava: To, čo nás spája

Náučná literatúra pre deti a mládež
Ban� ová, Cristina; Peraboniová, Cristina: To 
kura je T-Rex!
Deutsch, Libby: Každodenné cesty obyčaj-
ných vecí
Kolektív autorov: Ako sa vyznať vo vede, 
technike a technológiách
Kosánová, Katarína; Gregušová, Andrea: Ako 
umelci vidia svet
Trionfetti, Rosella: Tajný život mäsožravých 
rastlín
Zamolo, Lucia: Červená je pekná

Detektívky a trilery
Abbottová, Rachel: V bezpečnom úkryte
Arlidge, M. J.: Talent na smrť
Brown, Sandra: Voľný pád
Caineová, Rachel: Jazero Stillhouse
Carter, Chris: Nočný lovec
Cooperová, Ellison: Obeta
Grisham, John: Strážni anjeli
Christie, Agatha: Nemý svedok
Jungstedt, Mari: Nevidený
White. Christian: Manželka a vdova

Literatúra pre deti a mládež
Auerová, Margit: Škola magických zvierat – 
1.-7. diel
Bond, Michael: Paddington si hľadá prácu
Brezina, Thomas C.: Hrozba robotov
Derib a Job: Yakari a bobria hrádza
Galewska-Kustra, Marta: Kubko hovorí prvé 
slová
Glynnová, Connie: Rosewoodska kronika 3 – 
Stratená princezná
Janotta, Anja: Klub teoretikov a ťažká zrážka 
s realitou
Minecraft Kroniky Woodswordu 3 – V hlbo-
kých vodách
Long, David: Nezničiteľní
Lowe, Natasha: Úžasná mágia slečny Mabel
Mojžišová, Zuzana: Rozprávky na sedem dní 
+ Makarena
O‘Leary, Dermot: Toto je nindža mačka a zá-
chrana svetového (mieru) syra
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda
Samojlik, Tomasz: Malý vlk s veľkým srdcom
Schomburg, Andrea; Scholz, Barbara: Cha-
meleónka Otilka
Strofová, Kata: Katastro� cký denník Katy 
Strofovej
Vranská Rojková, Iva: Krídluška v krajine stra-
tených detí

Webb, Holly: Emily Pierková 1-4
Widlak, Wojciech: Pán Guľôčka – Radosť
Yarlettová, Emma: Dračia pošta

Náučná literatúra pre dospelých
Ariely, Dan: Jak drahá je nepoctivost
Baková, Helena: Psychologie písma
Drbohlav, Andrej: Psychologie sériových 
vrahů
Drori, Jonathan: Kolem světa za 80 stromy
Easto, Jessica; Willho� , Andreas: Manuál pro 
milovníka kávy
Gawande, Atul: Smrteľnosť
Gregor, Peter: Mimo turistickej zóny
Monte� ore, Simon Sebag: Beštie - Najkrutej-
šie postavy dejín
Moore, Demi: Moja spoveď
Myers, Amy: Autoimunitní řešení
Navarro, Joe: Nebezpečné osobnosti
Pawasar, Irina; Dusy, Tanja: Všetky farby 
smoothie
Průcha, Jan: Psychologie učení
Reid, Richard J.: Dějiny moderní Afriky od 
roku 1800 po současnost
Stehlíková, Monika: Nadané dítě
Stone, Brad: Uber a Airbnb mění svět
Uhlig, Matthias: Kaktusy a jiné sukulenty
Urban, Jan: Jak lépe naložit s časem
Zimbardo, Philip: Odpojený muž
Zimmer, Robert: Príbeh � lozo� e

..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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vateľky Zuzany Mojžišovej. Autorka 
okrem iného predstaví svoju najnovšiu 
knihu Modus Vivendi, v ktorej sa spája 
skľučujúce antiutopistické prostredie 
blízkej budúcnosti a jemný a láskavý 
humor plynúci z každodenných malič-
kostí, a ktorú porota ceny Anasoft litera 
2020 vybrala medzi desiatich � nalistov.

TAJOMNÝ LES
14. august, piatok, 16.00 - 21.00 hod., 
Schiessplatz pri altánku
V spolupráci s MsKS v Levoči vás po-
zývame na popoludnie plné poduja-
tí a zaujímavých aktivít v Tajomnom 
lese na Schiessplatzi pri altánku, kde 
sme pre vás pripravili besedu s Bra-
nislavom Jobusom a letné Čítanie 
v pyžamkách.

V Krajine kníh s Branislavom Jo-
busom 
o 17.00 hod. 
V rámci projektu Krajina kníh sme 

pre vás v auguste pripravili aj 
stretnutie s hudobníkom a autorom 
detských kníh Branislavom Jobu-
som. Každá jeho beseda sa zvrhne 
v koncert, je poprepletaná piesňa-
mi a hudobnými vstupmi, a tak sa 
máme na čo tešiť. 
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Tajomný les: Čítanie v pyžamkách
o 20.30 hod. 
Letné Čítanie v pyžamkách bude 
mať čarovnú atmosféru Tajomného 
lesa. Príďte si pred spaním vypočuť 
rozprávky a príbehy, ktoré vám na-
vodia príjemné sníčky.
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

V prípade nepriaznivého počasia 
sa beseda s Branislavom Jobusom 
a Čítanie v pyžamkách presunú do 
priestorov knižnice. 

Klub šikovných rúk
20. august, 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. 

Let’s talk!
25. august, 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 augus-
tovom stretnutí sa budeme rozprávať 
o umení.



RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

1. augusta – FATIMSKÁ SOBOTA:
Na Mariánskej hore fatimská sobota 
so začiatkom o 9.30 hodine. 
2. augusta – OSEMNÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ: 
Porciunkulové odpustky:
2. augusta možno získať vo všet-
kých farských kostoloch, v bazili-
kách minor, katedrálnych chrámoch 
a františkánskych kostoloch úplné 
odpustky „PORCIUNKULY”, za spl-
nenia všetkých predpísaných skut-
kov.  
5. augusta – VÝROČIE POSVIACKY 
HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY 
SANTA MARIA MAGGIORE 
V RÍME.
Naše obidve baziliky: Navštívenia 
Panny Márie na Mariánskej hore 
a sv. Jakuba, apoštola v meste, sú 
duchovne spojené s  touto najväč-
šou mariánskou bazilikou v Ríme. 
Preto pre obidve baziliky je tento 
deň slávnosťou. 
Na Mariánskej hore oslávime tento 
sviatok v utorok 4. augusta večer 
o 21.00 hodine modlitbou svätého 
ruženca a po nej sv. omšou. 
V stredu 5. augusta v Bazilike sv. Ja-
kuba sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 
hodine.
V bazilike na Mariánskej hore o 10.00 
hodine.  
6. augusta – SVIATOK PREMENE-
NIA PÁNA. 
7. augusta – Prvý piatok v mesiaci.
Spovedáme počas ranných i večer-
ných sv. omší a okrem toho v piatok 
od 18.00 hodiny.
Od 8.00 hodiny navštívime chorých 
a starých z príležitosti prvého piatku.
9. augusta – DEVÄTNÁSTA NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
– SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍ-
ŽA (Edity Steinovej) panny a mu-
čenice, patrónky Európy, sviatok 
hlavnej patrónky Kaplnky v Huma-
nitáre. 
10. augusta – SV. VAVRINCA, dia-
kona a mučeníka, sviatok.
14. augusta –  SPOMIENKA NA SV. 
MAXIMILIÁNA MARIU KOLBEHO, 
kňaza a mučeníka (piatok).
V ten istý deň večer – Vigília Sláv-
nosti Nanebovzatia Panny Márie 
na Mariánskej hore o  21.00 hodine 
s týmto programom: 
– modlitba sv. ruženca

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Spomienky 
                        a poďakovania

„Hviezdy prestali na teba svietiť a slnko hriať,
ale my, čo sme ťa milovali, budeme na teba spomínať.“

Anna Janščáková
Nech stále každý spomína, kto ťa znal a pre tvoju dobrotu ťa v úcte mal.

Dňa 26. 8. 2020 uplynuli 4 roky, kedy nás navždy opustila moja mamka a babka Anna Janščáková.

S láskou a úctou spomína dcéra Anička s rodinou.

Mária Petrisková

Týmto vyslovujeme úprimné poďakovanie vdp. Mgr. Matúšovi Kňižackému za dôstojnú rozlúč-
ku a pohrebné obrady. 

Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 30.06.2020 s našou drahou mamkou, babkou 
a prababkou Máriou Petriskovou.

S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéry Magdaléna a Mária, Emília, Elena s rodinami.

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

Amália Bendíková
Dňa 12. 7. 2020 uplynulo 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.

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

Ivan Čaja
Dňa 3. augusta uplynú dva roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko, 
svokor, brat a švagor. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka, deti, vnúčatá, zaťovia a ostatná rodina. 



– sviečkový sprievod okolo baziliky
– sv. omša v bazilike.
15. augusta – SLÁVNOSŤ NANE-
BOVZATIA PANNY MÁRIE (sobo-
ta).
Je to cirkevne prikázaný sviatok, 
s povinnosťou účasti na sv. omši.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.30; 
8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 
hodine.
V Závade a v Levočskej Doline o 8.00 
hodine.
22. augusta  – PANNY MÁRIE KRÁ-
ĽOVNEJ (sobota).
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 
hodine.
V  gymnaziálnom kostole odpus-
tová slávnosť, sv. omša o 19.00 ho-
dine.
24. augusta – SV. BARTOLOMEJA, 
apoštola, sviatok.
29. augusta –  MUČENÍCKA SMRŤ 
SV. JÁNA KRSTITEĽA, spomienka.
30. augusta – DVADSIATA DRUHÁ 
NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Slovo Písma Svätého na mesiac au-
gust:
"Lebo Syn človeka neprišiel zatratiť 
ľudské duše, ale zachrániť..."

L9,56

Služby Božie v  Evanjelickom kos-
tole na námestí:

2. 8. 2020 - 8. nedeľa po Svätej Troji-
ci o 8.30 hod.
9. 8. 2020 - 9. nedeľa po Svätej Troji-
ci o 8.30 hod.
16. 8. 2020 - 10. nedeľa po Svätej 
Trojici, nedeľa kajúca, Služby božie 
so spoveďou a Večerou Pánovou 
o 8.30 hod.
23. 8. 2020 - 11. nedeľa po Svätej 
Trojici o 8.30 hod.
30. 8. 2020 - 12. nedeľa po Svätej 
Trojici o 8.30 hod.

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

„Oči sa slzou zarosili, srdce zaplakalo bôľom, 
keď sme stáli nad tvojím hrobom. 
Odišla si cestou, ktorou každý idem sám,
len brána spomienok ostala dokorán.“ 

Alžbeta Dunčková

Dňa 15. 8. 2020 uplynulo 6 rokov od smrti mojej manželky, drahej mamky a babky Alžbety Dunč-
kovej.

Kto ju poznal, venujte jej tichú spomienku .

S láskou a úctou spomína manžel, deti a ostatná rodina. 

„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal 
rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh 
večnej milosti.“

Ján Kopnický

Dňa 26. júna 2020 sme sa navždy rozlúčili s  naším drahým bratom, švagrom a  ujom Jánom 
Kopnickým.

Úprimne chceme poďakovať Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstojnú 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.

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

Jozef Rovder

Dňa 24. 8. 2020 si pripomenieme smutné piate výročie odchodu do večnosti môjho manžela, 
starostlivého otca a milujúceho dedka Jozefa Rovdera.

S láskou, vďakou, úctou a v modlitbách spomína manželka,
syn a dcéra s rodinou.

„Nezabudli sme , len sme sa naučili žiť s tým,                                                                        
že už nie je medzi nami."

Juraj Šveda
Dňa 3. augusta uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko 
a svokor JURAJ ŠVEDA.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú synovia Milan, František
a dcéry Jarmila, Eva a Vierka 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

TEPOVANIE BUBLINKA

Tepujem hĺbkovo, profesionálnym 
strojom sedačky, koberce, 

matrace,...

tel. číslo: 0950 511 616

Drahí Levočania,  
v  súčasnosti si môžeme všimnúť šíriaci sa 
trend zdieľania. To, čo máme, ponúkame 
ostatným. Markantne to môžeme vidieť 
na sociálnych sieťach. Zdieľame fotky, vi-
deá, články atď. Za mierny poplatok ľudia 
zdieľajú voľné miesta v  aute pri cestovaní, 
rozmohlo sa požičiavanie pracovných ná-
strojov, dopravných prostriedkov – nielen 
áut, ale aj bicyklov, kolobežiek; na interne-
tových bazároch predávame, čo už nepo-
trebujeme a  iní to za výhodnú cenu môžu 
využiť. Je to určite dobrý trend – ponúknuť 
iným to, čo bolo dopriate mne, samozrej-
me, ak sa to deje za poctivých podmienok. 
Ľudia často hovoria, že tým najcennejším, 
čo máme, je zdravie. Zdravie je zaiste cenný 
dar, no za cennejší pokladám pokoj v duši. 
Je to dar na nezaplatenie. Svätý Augustín 
vyznal: „Nespokojné je moje srdce, kým 
nespočinie v  Tebe, Bože.“ Skutočný pokoj 
v duši môžeme získať až keď sa s dôverou 
odovzdáme do Božích rúk, až keď prijme-
me všetko, čo nám dáva, keď prijmeme celý 
náš život, naše zdravie, vzťahy, � nancie,... 
Až keď prijmeme nielen naše silné, ale aj 
slabé stránky, keď odpustíme sami sebe 
a dokážeme zo srdca odpustiť aj druhým, 
pochopíme ako veľmi nás Boh miluje a koľ-
ko nám odpustil. Vtedy sa chceme, ba túži-
me zdieľať s darom pokoja a odpustenia so 
všetkými. 

Túto skúsenosť veľmi intenzívne prežíval aj 
sv. František. Preto túžil, aby každý hriešnik, 
ktorý skrúšene príde do kostolíka Panny 
Márie Anjelskej pri Assisi, mohol obdŕžať 
odpustky, aké sa v  jeho časoch dali získať 
len vo Svätej Zemi, v Ríme a v Compostele. 

Keď pápeži videli, aké požehnané duchov-
né ovocie tieto  odpustky prinášajú, rozšírili 
ich ku dňu 2. august na všetky františkánske 
a neskôr aj farské kostoly. 

Drahí moji, nielen 2. augusta, ale zvlášť te-
raz v čase dovoleniek sa usilujme zveľaďo-
vať vzácny dar pokoja a zdieľajme ho s na-
šimi blízkymi. Možno aj nevedomky im tak 
priblížime Božiu odpúšťajúcu lásku.

Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.

V auguste plánujeme: 

2. augusta – odpustky Porciunkuly – 
počas všetkých nedeľných svätých omší 
si pripomenieme dar odpustkov, ktoré 
vyprosil svätý František z Assisi.
15. augusta – stretnutie Františkánske-
ho svetského rádu – volebná kapitula 
– po rannej svätej omši – v pastoračnej 
miestnosti za sakristiou.
28. augusta – primičná svätá omša – 
o  15.50 br. Patrik Rygiel z  Českej mino-
ritskej provincie bude v  našom chráme 
prvý krát sláviť svätú omšu.
29. augusta – diakonská vysviacka 
v  Bratislave – Karlovej Vsi – o  11.00 br. 
Peter Kozma zo Slovenskej minoritskej 
kustódie príjme posvätný rád diakonátu.
31. august – 1. september – 70. výro-
čie tzv. Barbarskej noci – 31.8. o 17.00 
v Spišskom Štvrtku pripomenutie odvle-
čenia minoritov a  zatvorenia kláštorov 
v Spišskom Štvrtku, Levoči a v Brehove; 
1.9. o 15.50 svätá omša v Levoči, po nej 
odhalenie pamätnej tabule.

SLOVÍČKO OD MINORITOV
August – zdieľajme odpúšťajúcu Božiu lásku 
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Bohoslužobný program na mesiac au-
gust 2020.

Sväté liturgie v týždni: 
 pondelok, streda, 
 štvrtok, 
 piatok  16:30
 utorok, sobota 07:30

Sväté liturgie v nedeľu: 
 09:30
 10:30 – pre rodiny s deťmi 
  do 10 rokov

Ak pripadne sviatok Pána alebo Bo-
horodičky na pracovný deň, božské 
sväté liturgie sa slávia ráno o  08:00 
a večer o 18:00 hod.

Ranné božské sväté liturgie počas 
sviatkov Pána a  Bohorodičky, bož-
ské sväté liturgie v stredu a nedeľná 
božská svätá liturgia o  09:30 prvú 
nedeľu mesiaca sú slávené po cir-
kevnoslovansky.

Spoveď chorých je prvý piatok v me-
siaci od 08:00 hod.

Prikázané sviatky v  mesiaci au-
gust:
15.08. - sobota - Zosnutie presvä-
tej Bohorodičky

Sviatky v mesiaci august:
06.08. – štvrtok – Premenenie Pána
29.08. – sobota – Sťatie hlavy sv. 
Jána Krstiteľa
 
Akékoľvek zmeny času slúženia sv. 
liturgií budú oznámené pri nedeľ-
ných oznamoch.



Káva a trochu pohnutej histórie

Jednodňová turistika v  bežný pracov-
ný deň má svoje čaro. Okrem toho, že 
vás neoberá o  čas strávený s  rodinou, 
môžete vytočiť kolegov telefonátmi 
a  správami z  túry. Na značkovaných 
chodníkoch je zároveň menej ľudí. Ale 
vzhľadom na to, kam sa dnes chystáme, 
nečakáme, že tu stretneme davy turis-
tov. Takže ranná káva na jednej z terás 
na levočskom námestí nás určite ne-
rozhodí. Poobede zistíme, že tá necelá 
hodina času nám ešte bude chýbať.

Začíname v  bývalej obci Blažov, ktorá 
bola vysídlená v  súvislosti so zriade-
ním Vojenského výcvikového priesto-
ru Javorina začiatkom 50-tych rokov 
20. storočia. Celkovo tu vtedy došlo ku 
kompletnému vysídleniu štyroch obcí. 

Ich vysídľovanie prebiehalo problema-
ticky, no v prípade Blažova to bolo ešte 
komplikovanejšie. Obyvateľstvo tejto 
obce vystupovalo nezvyčajne jednot-
ne a svorne odmietlo sťahovať sa. Ľu-
dia žiadali, aby im boli postavené nové 
domy pri Spišskej Kapitule a úplne 
ignorovali ponuky na vysťahovanie sa 
do iných lokalít. Armáda a politickí či-
nitelia začínali byť z odsúvania termínu 
vysťahovania nervózni, a preto pristú-
pili k razantnejším metódam. V osade 
Čertež armáda sústredila 20 príslušní-
kov Zboru národnej bezpečnosti, kto-
rí mali zabrániť vstupu obyvateľov do 
osady, prípadne ich úteku do okolitých 
lesov. O vyhrotenosti situácie svedčí aj 
fakt, že podľa zdrojov z Archívu MV SR 
v Levoči súčasťou výzbroje každého 
z 20 príslušníkov ZNB bol samopal 
s dvoma plnými zásobníkmi. Samotné 

vysídlenie Blažova sa začalo 30. mája 
1952 o  ôsmej hodine ráno. Ako prvé 
boli vysídlené osoby, ktoré boli označe-
né za štváčov a  rebelantov. Do večera 
31. mája bola vysídlená celá obec Bla-
žov s osadou Blažovská Dolina.

Aj keď podľa o� ciálneho hlásenia ne-
došlo zo strany príslušníkov ZNB k žiad-
nemu represívnemu zákroku, domáci 
obyvatelia nikdy nezabudli na obec, 
obkľúčenú nákladnými autami, sanit-
kami, vojakmi a policajtmi, keď nesmeli 
ani vyjsť z domu a keď sa im vyhrážali 
vysťahovaním na Sibír. Piati obyvatelia 
Blažova boli neskôr na základe správy 
okresného prokurátora súdení za ná-
silie na verejnom činiteľovi, ktorého sa 
mali dopustiť počas demolácie domov, 
ku ktorej došlo počas návratu nespo-
kojných obyvateľov do obce v júli 1954. 

Hrebeňovka nad Blažovom
Na stene v kancelárii mám veľkú mapu Levočských vrchov. Raz pri vyprevádzaní 

návštevy mi na ňu padol pohľad - konkrétne na výrazný poloblúk, tiahnuci sa 
severne nad vysídlenou obcou Blažov. Na západe začína vrchom Chmeľov, ďalej 
pokračuje východným smerom cez Kuliguru a končí na Čiernej hore nad obcou 

Tichý Potok. Mapa sľubovala zaujímavý reliéf a pekné výhľady, navyše počasie vtedy 
turistike vyslovene prialo. Takže nebolo veľmi na čo čakať.

VOĽNÝ ČAS
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Vysídlenie tejto obce postihlo celkovo 
837 ľudí a väčšina z nich sa presťahova-
la do obce Žakovce v okrese Kežmarok.

Aby sa na túto obrovskú krivdu len 
tak nezabudlo, v  Blažovskej doline je 
umiestnená geocache Blažov. Pamiat-
ku tejto zaniknutej obce pripomína aj 
malá kaplnka a pekne upravený areál, 
kde sa dodnes uskutočňujú spomien-
kové stretnutia jej bývalých obyvate-
ľov. Na tomto mieste zároveň necháva-
me auto a vyrážame na „šľapzug“.

Skratky a  obchádzky po ceste na 
Čiernohuzec

Pôvodný plán bol tra� ť výraznú cestu, 
ktorá vedie z údolia Torysy až ku chate 
Chmeľov. Na chvíľu sme ju tra� li, potom 
zase stratili. Míňame skromnú chatu 
Čertež 2 a vchádzame do lesa. Zanedl-
ho sa ale cesta stáča neželaným sme-
rom, a tak sa stáčame aj my a stúpame 
popri jednom z prítokov potoka Filipo-
vec. Užívame si peknú a stále nenaru-
šenú prírodu a po chvíli triafame ďalšiu 
zvážnicu. Občas, hlavne na rázcestiach 
si musíme pomôcť navigáciou v  tele-
fóne s aktuálnou ortofotosnímkou ako 
podkladom, pretože mapy tejto oblasti 
sú známe svojou nepresnosťou. Netrvá 
to dlho a  prichádzame na krásne hor-

ské lúky pod vrchom Chmeľov. Naše 
kroky však zatiaľ nesmerujú na hrebeň, 
ale kráčame po vyjazdenej ceste, ktorá 
končí rovno pri chate Chmeľov. Táto 
chata má úžasnú polohu a otvárajú sa 
z  nej krásne výhľady najmä na západ, 
kde so svojimi 1  231 metrami domi-
nuje Škapová, miesto pomerne málo 
známej havárie lietadla DC-3 z  roku 
1956. Pri chate je ohnisko a  prameň, 
ktorý bol však v čase našej návštevy len 
veľmi málo výdatný. Chata je zamknutá 
a úzka, slabo krytá veranda neposkyt-
ne prípadným nocľažníkom veľa kom-
fortu.

Trochu pojeme, trochu pofotíme a po-
kračujeme ďalej. Nevraciame sa už na 
rázcestie, ale stúpame strmým svahom 
priamo na vrchol Chmeľov. Výhľady sú 
ešte širšie, na severozápade sa ukazujú 
aj Vysoké Tatry. Hrebeňová cesta vedie 
krásnou prírodou, je tu čo fotiť. Záve-
rečný stupák na Čiernohuzec prebieha 
v  úmorných teplotách, hlavne s  ohľa-
dom na lokalitu, nadmorskú výšku 
a  aktuálne ročné obdobie. Vrcholové 
partie Čiernohuzca sú v  príkrom kon-
traste s  tým, čo sme videli po ceste 
sem. Prakticky celý hrebeň smerom na 
východ je poznačený intenzívnou ťaž-
bou dreva a pár vyschnutých stromov 
už len dotvára smutný obraz krajiny. Je 

však vidieť, že mladý les sa pomaličky 
dvíha a  staré fotogenické listnáče sú 
vítaným spestrením v  našom ďalšom 
putovaní.

Výhľady, všade samé výhľady

Ďalšie zhruba dve hodiny chôdze sú 
príjemnou prechádzkou hrebeňom 
s minimálnymi prevýšeniami a úžasný-
mi výhľadmi po oboch stranách. Keď sa 
pozeráme na juh, hlboko pod nami je 
údolie Torysy, z ktorého strmo vystupu-
jú rozložité vrcholy Javorinky a Spišskej 
nad  Oľšavicou. Pri pohľade na východ 
púta našu pozornosť v  doline učupe-
ná obec Tichý Potok, no najmä známe 
siluety Stráže a  Lysej Stráže neďaleko 
Prešova. Na severe zbadáme niečo, čo 
nám pripomína Ľubovniansky hrad. 
Vytiahnem ďalekohľad zvaný „kuker“ 
a  potvrdzujeme náš predpoklad. No 
a keď sa občas obzrieme späť, celkom 
vzadu vidíme Vysoké Tatry a pod nimi 
doslova oholený hrebeň s  dvoma vý-
raznými vrcholmi – Ihlou na západe 
a  Čiernou horou, najvyšším vrcholom 
Levočských vrchov na východe. Tento 
pohľad si tiež radíme do kategórie tých 
menej veselých, miera devastácie prí-
rody nám aspoň takto z diaľky pripadá 
strašná.
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Náš postup značne spomaľuje množ-
stvo čučoriedok, ktoré tu nikto nezbie-
ra. Priamo pri ceste rastú také kúsky, 
že sa jednoducho nedá len tak prejsť 
okolo. Odhodlanie dôjsť až na Čier-
nu horu začína nahlodávať pohľad na 
hodinky. Predsa len dni už nie sú také 
dlhé ako v  lete a  sami si nie sme istí 
zostupovou trasou. Tak nič, šviháme 
ďalej. Z  juhu traverzujeme Zámčisko, 
prechádzame cez zvláštny prírodný 
am� teáter a  tesne pred Kuligurou sa 
zarozprávaní nechávame zviesť prí-
liš na sever. Našťastie to netrvá dlho, 
preto je návrat na hrebeň otázkou pár 
minút. Cesta sa tu ale nadobro strati-
la, takže sa začíname predierať lesom. 
Rozdeľujeme sa a  hľadáme vhodný 
terén na ďalší postup.  Cestu nakoniec 
nachádzame priamo na hrebeni a o 10 
minút zastavujeme na prudkej ľavoto-
čivej zákrute pod vrcholom Kuligura. 
Je tesne pred pol druhou a už je nám 
jasné, že dnešný plán musíme upraviť. 
Tá ranná hodina by sa nám teraz zišla. 
Dohodli sme sa teda, že zbehneme na 
rozľahlé horské lúky pod nami v smere 
na Čiernu kopu a odtiaľ zostúpime späť 
do doliny. Zároveň otvárame mapu 
a  zásoby proviantu. Napriek tomu, že 
takmer všetky okolité kopce, najmä Si-
miny a Kopa sú silne poznačené ťažbou 
dreva, tunajšia krajina má svoje zvláš-
tne čaro. Široké výhľady dotvárajú malé 

dedinky v údolí Torysy.

Krvopotný návrat do civilizácie

Keďže je čas zdvihnúť kotvy, nad Tatra-
mi sa tvoria nezvyčajné búrkové mraky 
a  nám sa (zase raz) nechce ísť naoko-
lo, volíme priamy zostup do plytkého 
sedla pod medzi Kuligurou a  Čiernou 
kopou. Že to bola chyba, na to sme pri-
šli už po pár minútach, ale už sa nám 
nechcelo vracať späť. Zostup po bral-
natom svahu plnom malinčia, pňov, 
popadaného dreva, nestabilných ka-
meňov a výdatnej žihľavy bol utrpením 
hlavne preto, že som mal  kraťasy. Ka-
marát postupoval rýchlejšie a nakoniec 
našiel úzky chodník, ktorý nás po chvíli 
priviedol na lesnú cestu. Tú cestu, po 
ktorej by sme šli, keby sme sa rozhodli 
ísť trochu naokolo. Do bodky sme tak 
naplnili známe príslovie o  síce dlhšej 
skratke, ale aspoň horšej ceste. Tento 
zážitok si kompenzujeme prestávkou 
na krásnej horskej lúke s výhľadom na 
južné úbočia Kopy, ktoré nám veľmi 
pripomínajú Nízke Tatry. Pofotím ne-
jaké tie kvietky, dojedáme posledné 
jablko, trochu sa vrátime späť a  rých-
lo zostupujeme do doliny širokou, ale 
značne zerodovanou cestou. Chvíľu na 
to vstupujeme do lesa a už miernejším 
klesaním prichádzame na zákrutu, kde 
len tak mimochodom medzi stromami 

zhliadneme nejakú stavbu. Otáčame sa 
a prichádzame ku chate Roztoka, o kto-
rej sme doteraz nemali šajnu. Poniže 
chaty je upravený prameň, ktorý je po-
merne výdatný. Robím dokumentačnú 
fotku a vraciame sa na cestu, ktorá nás 
po nejakej trištvrte hodine privedie na 
„hlavnú cestu“ medzi obcami Nižné 
Repaše a Tichý Potok. Ku autu je to už 
len kúsok. Po 7 hodinách vypínam GPS 
a ukladám prejdenú trasu – dnes sme 
dali niečo cez 20 kilometrov.

Zápletka s vložkami na záver

Dnešný výlet nemal chybu, akurát som 
mal divný pocit z  topánok. Nosím ich 
roky, ale dnes mi nejako nesedeli. Ešte 
aj šnúrky som si musel zaviazať inak 
než zvyčajne. Až vyzutie doma prinies-
lo rozuzlenie – ráno som si do nich za-
budol dať vložky. Takže keby to nieko-
ho zaujímalo – áno, ide to aj bez nich!
Videli sme pekný kus Slovenska, pozreli 
sme sa tam, kde sme ešte neboli, naba-
žili sme sa čučoriedok aj výhľadov a zá-
roveň nám ostal dôvod vrátiť sa sem 
a  dokončiť zvyšnú časť hrebeňa. Od-
porúčam všetkým, čo majú radi pokoj, 
ticho a menej známe končiny.

Martin Drahomirecký



OZNAM
V  dňoch 26.08. – 28.08.2020 (streda, štvrtok, 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

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA SLUŽIEB MAJSTRA  PAVLA
Kukučínova 9, Levoča

Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb Majstra 
Pavla, Kukučínova 9, Levoča prijme do pracovného 
pomeru v  rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov“ odborného zamestnanca:

školského psychológa

Pracovný pomer na dobu určitú od 24.08.2020 (príp. od 1.09.2020) naj-
dlhšie do 31.08.2022, polovičný pracovný úväzok. 

Požadovaná kvali� kácia v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kva-
li� kačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v kategórii školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 10 
vyhlášky.
                                            

Požadované doklady: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailo-
vým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely výberové-
ho konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú po-
žadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v spojení 
s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Žiadosť s potrebnými dokladmi zasielajte na adresu školy poštou, osob-
ne alebo mailom na riaditel@souplevoca.sk do 17.08.2020.

Filmovy klub Ivana Chalupeckého
pri kine Úsmev v Levoči

OSAMELÍ BEŽCI: Ideme ďalej!
utorok, 4. 8. 2020 o 19:00 (dokument)
Dokument rozpráva príbeh básnickej skupiny Petra 
Repku, Ivana Laučíka a Ivana Štrpku, ktorá vznikla v roku 
1963 a existuje dodnes. Je to � lm o cestách, literatúre, 
poézii a priateľstve. O úvodné slovo sa postará Peter Mil-
čák, ktorý vo � lme aj účinkuje.
V spolupráci 

RAOUL TABURIN
utorok, 11. 8. 2020 o 19:00 (komédia)
Milá komédia zo slnkom zaliateho francúzskeho mes-
tečka o vynikajúcom opravárovi bicyklov a jeho veľ-
kom tajomstve podľa knihy Jeana-Jacquesa Sempého. 
Film je pôvabným príbehom o priateľstve, láske, dôvere 
i strachu z vlastnej slabosti a Sempého celoživotnej lás-
ke – cyklistike.

SALTO JE KRÁĽ
utorok, 25. 8. 2020 o 19:00 (dokumentárny)
Dokument z dielne slovenského dokumentaristu Pavla 
Barabáša o partii priateľov, ktorí sa rozhodli zlaniť naj-
vyššie vodopády sveta.

Film o výpravách do neznáma a sile priateľstva.

Ešte nie si členom FK klubu?

Stať sa ním môžeš jednoducho, za-
kúpením preukazu Filmového klu-
bu, s ktorým získaš zľavy na klubové 
� lmy v SR a ČR. Ako aj na vybrané 
� lmové festivaly v SR, ČR a Poľsku.
Preukaz je možné zakúpiť v pok-
ladni kina pred premietaním, alebo 
nám napíš na adresu: 
kulturavlevoci@gmail.com. 
Cena preukazu na jeden rok je 5€.

Výška vstupného na klubové � lmy  
v kine Úsmev v Levoči:
pre držiteľov preukazu FK - 2€, 
pre ostatných - 4€.

Vidíme sa v kine.
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KULTÚRA, PLATENÁ INZERCIA, ŠKOLSTVO



 RODINNÝ DOM DO 120.000,- EUR V LEVOČI
(samostatne stojaci so záhradou do 800 m2, vek stavby 30 - 40 rokov)

ZÁHRADKU SO ZÁHRADNOU CHATKOU DO 15.000,- EUR 
V LEVOČI A OKOLÍ DO 10 KM  (platba ihneď)

POZEMOK NA VÝSTAVBU SKLADU A DIELNE DO 700 m2 
V LEVOČI     (platba ihneď)

POZEMOK NA VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU DO 1000 m2 
V CENE DO 35,- EUR ZA m2, LEVOČA

STARŠÍ DOM NA CHALUPU DO 30.000,- EUR V OKOLÍ LEVOČE 
DO 15 km     (platba ihneď)

POZEMKY VHODNÉ NA IBV VCELKU A VYSPORIADANÉ  
CCA 6000 - 10000 m2 V LEVOČI

1-IZBOVÝ BYT S BALKÓNOM DO 35.000,- EUR V LEVOČI
         (platba ihneď)

- 

2-IZBOVÝ ZRENOVOVANÝ BYT S BALKÓNOM 
DO 60.000,- EUR, SÍDL. ZÁPAD V LEVOČI 

2-IZBOVÝ BYT S BALKÓNOM DO 65.000,- EUR, SÍDL. MIER, 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES   (platba ihneď)

Email: beata.kohiarova@gmail.com
Tel. č.: 0918 125 835 

www.beatakohiarova.sk

Aktuálne u mňa hľadajú 
ZÁUJEMCOVIA O KÚPU:

VLASTNÍTE NIEKTORÚ Z UVEDENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ 
ALEBO NIEKTO Z VÁŠHO OKOLIA?

CHCETE PREDAŤ RÝCHLO A BEZPEČNE? 

NEMUSÍTE V TOM BYŤ SAMI, POMÔŽEM VÁM. 
Bc. Beáta Kohiarová, RSc.   
Váš profesionál v realitných službách                       




