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Pár   slov
na úvod

Milí občania,

počas uplynulých dní sme boli súčasťou celoplošného skríningu 
obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID 19. Mesto Levoča vyvi-
nulo maximálne úsilie pri organizácii ďalšieho kola testovania oby-
vateľstva a poskytla svojim obyvateľom dostatočné kapacity v rám-
ci vytvorených mobilných odberových miest, aby sa mali možnosť 
otestovať v dňoch 21.1.2021 – 26.1.2021. 

Našou snahou  je ochrániť zdravie nás, našich rodín, priateľov, všet-
kých obyvateľov nášho mesta. K  tomu nám však výraznou mierou 
pomáhajú lekári a zdravotníci, ako aj ďalší personál, bez ktorého by 
nebolo možné testovanie zorganizovať. Touto cestou im vyjadrujem 
úprimnú vďaku za ich namáhavú a obetavú prácu, ktorú pre nás mu-
seli vykonať už počas 4. celoplošného testovania našich obyvateľov. 
Nedá mi však nespomenúť mimoriadne náročnú prácu lekárov a ce-
lého personálu Interného oddelenia Nemocnice Agel Levoča, ako 
aj oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa momen-
tálne liečia pacienti s  ochorením COVID 19. Ich snaha, trpezlivosť, 
láskavý prístup, ochota a odbornosť sú nezaplatiteľné. Keďže boj nás 
všetkých s  pandémiou naďalej pokračuje, dovolím si popriať tímu 
odborníkov na týchto oddeleniach veľa sily, trpezlivosti, zdravia 
a vytrvalosti do ďalších dní. 

Pevne verím, že toto náročné obdobie spoločnými silami úspešne 
zvládneme.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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„Prišli sme vas zaklikaty 
na fašengy...“

Od Troch kráľov až do začiatku Pôstu sa nachádzame vo fašiangovom 
čase. V nie tak dávnej minulosti boli fašiangy obdobím veselosti, maškarád 
a bujarých zábav, kedy bolo v spoločnosti tolerované aj to, čo bolo v bežné 

dni neprípustné. V súčasnosti, kedy kvôli nepriaznivej pandemickej situácii 
väčšinu času trávime v našich domovoch, v kruhu najbližších, padne možno 

vhod spomenúť si na radostnú atmosféru fašiangových obyčají v okolí 
Levoče. Že je u nás na Spiši fašiangová tradícia vitálna a rôznorodá svedčí 

i fakt, že v niektorých obciach nášho regiónu sa fašiangové slávnosti udržali, 
azda s výnimkou aktuálneho roku, do súčasnosti.

Fašiangy sú kultúrnym fenoménom 
celej Európy a  aj na našom území sú 
súčasťou kalendárneho obyčajového 
cyklu. Začínajú po vianočných sviat-
koch a  končia Popolcovou stredou. 
Niektoré prvky fašiangových obyčají 
majú pôvod v predkresťanských agrár-
no-magických obradoch, iné zas v ne-
skoršej európskej karnevalovej tradí-
cii. Na našom území je však obradová 
symbolika fašiangov najviac previaza-
ná s príchodom jari, a teda zabezpeče-
ním plodnosti, hojnosti, dobrej úrody 
s väzbami na kult Slnka a predkov. Ty-
pickou súčasťou fašiangových obyčají 
sú fašiangové masky, ktoré svojím vý-
znamom zväčša odkazujú na agrár-
no-magickú a  plodonosnú funkciu fa-
šiangových obyčají. 

V  okolí Levoče sa originálny charakter 
fašiangových obyčají uchoval predo-
všetkým vo vzdialenejších horských 
obciach Levočských vrchov. Najdlhšie 
pretrvali fašiangové obyčaje v obciach 
Oľšavica, Brutovce, Nižné Repaše, či 
Torysky. Predovšetkým v Oľšavici a Bru-
tovciach sú aj v súčasnosti fašengi mi-
moriadne pestré. V  obidvoch obciach 
si počas vianočných sviatkov mládež 
spomedzi seba volí dvoch gazdov, ktorí 
majú na starosti prípravu fašiangových Fašengi v Brutovciach
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slávností. Ústredným motívom fašian-
gov v obidvoch obciach je fašiangová 
obchôdzka po dedine so sprievodom 
tradičných fašiangových masiek. V  Oľ-
šavici je to Hrubyj Janko a  Baba, ktorí 
zosobňujú mužský a  ženský princíp. 
Ako mladomanželský pár pri svojom 
tanci a váľaním sa po zemi odkazujú na 
agrárno-magickú plodonosnú funkciu 
fašiangov. V  Brutovciach je súčasťou 
fašiangového sprievodu Starý, posta-
va v  bielom odeve vypchatom sla-
mou, ktorá odkazuje na kult predkov. 
Ďalšími maskami sú Cigán a  Cigánka 
natretí sadzou, ktorí majú hospodár-
stvu a obyvateľom obce priniesť šťastie 
a  archaická maska Kozy, ktorá zosob-
ňuje plodonosno-magický význam 
fašiangových obradov. V  Toryskách 
bola navyše známa i  fašiangová mas-
ka Koňa. Dvaja mládeneckí gazdovia 
a fašiangové masky navštevujú obydlia 
domácich, pričom ich pozývajú na ve-
černú fašiangovú zábavu. Tá sa kedysi 
konala v miestnej krčme, dnes sa odo-
hráva v obecných kultúrnych domoch. 
V Oľšavici i Brutovciach začína večerná 
fašiangová zábava úvodným verbun-
kovým tancom, ktorí sa v  Oľšavici na-
zýva Rovaš a v Brutovciach Virbunk. Ta-
nec pochádza z vojenského prostredia 
uhorských verbovačov, ktorí verbovali 
mládencov do armády. V okolí Levoče 
sa udomácnil a neskôr stal pevnou sú-
časťou fašiangových obyčají v Oľšavici 
aj v Brutovciach. Po tomto tanci nasle-
duje uvoľnená tanečná zábava do rána, 
pričom vo väčšine prípadov pokračuje 
aj v nasledujúci deň. 

Niektoré javy z komplexu fašiangových 
obyčají Oľšavice, či Brutoviec časom vy-
mizli, ako napríklad fašiangová Koľada 
v Oľšavici, pri ktorej bolo povinnosťou 
mládencov vytancovať každé slobodné 
dievča, alebo časti fašiangového taneč-
ného repertoára Brutoviec ako typické 
hejnove poľki a marše. Verím však, že 
fašiangové obyčaje v okolí Levoče pre-
žijú aj dnešné neutešené časy a o rok sa 
možno stretneme pri ich slávení.

Peter Kováč,
etnológ-kurátor 

SNM-Spišského múzea v Levoči

Fašiangovníci v Oľšavici

Fašengy v Oľšavici

Masky Cigána a Cigánky v Brutovciach
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V tomto mesiaci sa začne sčítanie oby-
vateľov. Podľa pôvodného koncep-
tu malo prebehnúť v  čase od 15. 2. 
2021 do 31. 3. 2021. Malo prebehnúť 
komplexne, paralelne malo prebiehať 
elektronické samosčítanie a asistované 
elektronické sčítanie. 

Vláda Slovenskej republiky však 20. 1. 
2021 rozhodla o návrhu zmeny zákona 
č. 223/2019 Z. z. o  sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o  sčítaní“). Na základe ino-
vovaného zákona Štatistický úrad Slo-
venskej republiky vydá nové opatrenia 
a metodické pokyny (ďalej len „vykoná-
vacie predpisy“).

Čoho sa avizované zmeny dotknú a ako 
bude v zmysle týchto zmien prebiehať 
tohtoročné sčítanie obyvateľov?

Odpoveďou na tieto otázky a vysvetle-
ním situácie v tomto článku aktuálne 
nadväzujeme na predchádzajúce infor-
mácie, resp. ich aktualizujeme.

Mení sa dĺžka sčítania.

Oproti pôvodným šiestim týždňom 
v čase od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sčí-
tanie obyvateľov bude v čase od 15. 2. 
2021 do 31. 10. 2021, teda podstatne 
dlhšiu dobu.

Sčítanie obyvateľov prebehne 
v dvoch fázach. 

Prvá fáza sa uskutoční od 15. 2. 2021 
do 31. 3. 2021 výlučne ako elektro-
nické samosčítanie. Asistované sčíta-
nie je z tejto fázy eliminované. 

Druhá fáza sa uskutoční od 01. 4. 
2021 do 31. 10. 2021 výlučne ako 
asistované elektronické sčítanie. 
Elektronické samosčítanie v  tejto fáze 
už nebude možné.

Informácie pre prvú fázu:

1. Sčítanie bude prebiehať ako elek-
tronické samosčítanie bez mož-
nosti požiadať o  službu asistova-
ného sčítania.

2. V  rámci sčítania obyvateľov majú 

povinnosť poskytnúť zisťované 
údaje nasledujúce subjekty:

a) obyvateľ s  trvalým, prechod-
ným alebo tolerovaným pobytom 
na území Slovenskej republiky,

b) občan Európskej únie s  ob-
vyklým pobytom na území Sloven-
skej republiky,

c) zákonný zástupca dieťaťa do 
18 rokov a zákonný zástupca oso-
by nespôsobilej na právne úkony 
alebo s  obmedzenou spôsobilos-
ťou na právne úkony,

(ďalej spolu aj len „obyvatelia“).

3. Zisťovať sa budú údaje naplnením 
obsahu ustanovených premen-
ných v  počte 14 (skrátená verzia 
sčítacieho formulára – typ A), po-
kiaľ ide o  občana Slovenskej re-
publiky s  rodným číslom, ktorý sa 
bude identi� kovať jedným z troch 
ustanovených spôsobov (pozri 
bod 4), alebo naplnením obsahu 
ustanovených premenných v poč-
te 23 (úplná verzia sčítacieho for-
mulára – typ B), pokiaľ ide o  cu-
dzinca bez rodného čísla, ktorý sa 
bude identi� kovať uvedením dá-
tumu narodenia a pohlavia.

4. Sčítanie sa uskutoční výlučne 
elektronicky. Obyvatelia musia 
poskytnúť zisťované údaje vypl-
nením elektronického formulára 
databázy informačného systému 
sprístupneného na ten účel pro-
stredníctvom webovej aplikácie – 
prostredia na linke www.scitanie.
sk. K  dispozícii bude tiež mobilná 
aplikácia.

Vyžaduje sa teda dispozícia prí-
slušným zariadením – počítač, 
notebook, mobil, tablet, a  prístup 
do siete internet. Prístup do elek-
tronického informačného systému 
prostredníctvom webovej apliká-
cie alebo mobilnej aplikácie bude 
umožnený po identi� kácii elektro-
nickej identity obyvateľa a overení 

elektronickej identity obyvateľa 
prostredníctvom autenti� kácie  
jedným z  troch spôsobov usta-
novených v  opatrení Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky č. 
435/2019 Z. z. – zadaním rodné-
ho čísla a  doplnkového kódu 
alebo použitím občianskeho 
preukazu s elektronickým čipom 
(e-ID) alebo použitím fotogra� e 
zadnej strany občianskeho pre-
ukazu. 

5. Prostredníctvom elektronického 
sčítacieho formulára sa budú zis-
ťovať údaje:
a) miesto súčasného pobytu, 
b) pobyt v  zahraniční a  rok prí-
chodu do krajiny od roku 1980,
c) rodinný stav,
d) rok uzavretia manželstva,
e) počet živonarodených detí,
f ) zamestnanie,
g) najvyššie dosiahnuté vzdela-
nie,
h) miesto výkonu zamestnania,
i) periodicita dochádzky do za-
mestnania alebo do školy,
j) spôsob dopravy do zamestna-
nia alebo do školy,
k) národnosť,
l) materinský jazyk,
m) náboženské vyznanie,
n) vzťahy medzi členmi domác-
nosti.

6. Z  administratívnych zdrojov sa 
budú zisťovať údaje:
a) miesto trvalého pobytu,
b) pohlavie,
c) dátum narodenia,
d) štát a miesto narodenia,
e) štátna príslušnosť,
f ) súčasná ekonomická aktivita,
g) odvetvie ekonomickej činnos-
ti,
h) postavenie v zamestnaní,
i) miesto školy.

7. Údaje uvedené v bode 5 sú obsa-
hom skráteného formulára typu A, 
údaje uvedené v bodoch 5 a 6 spo-
lu sú obsahom úplného formulára 

Sčítanie obyvateľov 2021 
v zmenenom režime
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typu B.

Praktické rady k elektronickému samo-
sčítaniu:

1. Elektronické samosčítanie je jed-
noduchý a  z  hľadiska ochrany 
zdravia bezpečný spôsob splnenia 
zákonnej povinnosti každej povin-
nej osoby.

2. Povinnej osobe môže s vyplnením 
a  odoslaním elektronického sčíta-
cieho formulára pomôcť iná fyzic-
ká osoba – blízka osoba, príbuzná 
osoba, osoba zo spoločnej domác-
nosti alebo iná fyzická osoba, kto-
rej dôveruje.

3. Najjednoduchším spôsobom au-
tenti� kácie z  možných troch spô-
sobov je autenti� kácia po zadaní 
rodného čísla a doplnkového kódu 
– údaja, ktorý vygeneruje systém 
po zadaní rodného čísla.

4. V zásade by sa mali autenti� kovať 
všetky povinné osoby, ktoré majú 
rodné číslo. Po autenti� kácii sys-
tém doplní z  administratívnych 
zdrojov údaje uvedené v  bode 6. 
Povinná osoba vypĺňa údaje uve-
dené v bode 5.

5. Autenti� kácia nie je bezpodmie-
nečné nevyhnutná na to, aby mo-
hol prebehnúť proces elektronic-
kého samosčítania. V  prípade, že 
autenti� kácia neprebehne, povin-
ná osoba vypĺňa údaje uvedené 
v bode 5 a v bode 6.

 Informácie pre druhú fázu:

1. Pre druhú fázu je určené časové 
rozpätie od 01. 04. 2021 do 31. 
10. 2021. Druhá fáza je určená pre 
tie povinné osoby, ktoré do 31. 3. 
2021 nevyplnili a  neodoslali elek-
tronický sčítací formulár.

2. Druhá fáza bude prebiehať ako 
asistované elektronické sčítanie. 
Povinné osoby budú svoju povin-
nosť sčítať sa realizovať s pomocou 
stacionárnych asistentov sčítania 
v  kontaktnom mieste alebo s  po-
mocou mobilných asistentov sčíta-
nia mimo kontaktného miesta.

3. Konkrétnu dobu v  rámci stanove-
ného rozpätia, kedy sa realizuje 
asistované sčítanie buď na celom 
území Slovenskej republiky alebo 
v  územnom obvode príslušného 
regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, určí rozhodnutím 
predseda Štatistického úradu Slo-

venskej republiky na základe sta-
noviska Úradu verejného zdravot-
níctva.

4. Podrobné informácie o  asistova-
nom elektronickom sčítaní budú 
možné až po prijatí zmeny zákona 
o  sčítaní,  vydaní konkrétnych vy-
konávacích predpisov a na základe 
konkrétnych pokynov Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie Vám prinesieme v zá-
vislosti od vývoja situácie v  procese 
elektronického samosčítania a  na zák-
lade konkrétnej právnej úpravy (zákon 
o sčítaní a vykonávacie predpisy), ktorá 
bude pre asistované elektronické sčíta-
nie prijatá a záväzná. Veríme, že sčíta-
nie obyvateľov v meste Levoča prebeh-
ne úspešne bez väčších problémov.

Kontaktná osoba pre sčítanie obyvate-
ľov v meste Levoča:
Ing. Jarmila Lisoňová
Email: jarmila.lisonova@levoca.sk
Telefón: 0911617444

Ing. Jarmila Lisoňová
vedúca oddelenia organizačného 

a vnútornej prevádzky   
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„Tešíme sa, že vakcína dorazila aj do 
našej nemocnice a môžeme začať s oč-
kovaním našich zamestnancov. Je pre 
nás nesmierne dôležité, aby im táto 
možnosť bola poskytnutá, pretože sú 
v  každodennom styku aj s  pacientmi 
pozitívnymi na ochorenie COVID-19. 
Dodanie očkovacích látok sa trochu 
predĺžilo, nebolo to však našim zavine-
ním,“ informuje riaditeľ nemocnice Ing. 
Viktor Halíř.

Nemocnica začala svojich zames-
tnancov očkovať dnes o 13:00 hod 
popoludní. „Očkovanie je dobrovoľné 
a prihlásilo sa nám 233 zamestnancov. 
Dostali sme 252 očkovacích látok, tak-
že materiálu máme dostatok. Vakcí-

ny nám už prišli v  chladovom režime, 
a preto ich musíme spotrebovať naj-

neskôr do utorka 
dopoludnia,“ dodáva 
riaditeľ nemocnice. 
Nemocnica má od 
očkovania jasné oča-
kávania, ktoré by sa 
mali naplniť vtedy, 
keď pre covid poziti-
vitu nebude ubúdať 
personál a bude sa 
môcť starať o svojich 
pacientov. Prvou za-
očkovanou osobou 
levočskej nemocni-
ce bola zdravotná 
sestra interného co-
vid oddelenia Mgr. 
Mária Baluchová, 
ktorá následne po-
kračovala vo vakci-
nácii svojich kolegýň 
Silvie Mulíkovej a Bc. 
Zuzany Rovderovej, 
zdravotných sestier 

z OAIM covid oddelenia. 

Pred očkovaním je potrebné dodržia-
vať všeobecne platné pravidlá a  nie 
je potrebný test na COVID-19. Príjem 
alkoholu by sa mal obmedziť niekoľko 
dní pred aj po očkovaní. Je potrebné, 
aby sa očkovania zúčastnili tí, ktorí sú 
zdraví a momentálne nie sú v karanté-
ne či domácej izolácii. Lieky, ktoré zá-
ujemcovia o  očkovanie bežne užívajú 
môžu pokojne užívať tak, ako sú zvyk-
nutí. 

„Okrem časti interného oddelenia 
a časti oddelenia anesteziológie a in-
tenzívnej medicíny funguje nemocni-
ca v  štandardom režime. Do 31. janu-
ára 2021 sa neuskutočňuje plánovaná 
operatíva, ale akútna starostlivosť pre-
bieha štandardne,“ informuje riaditeľ 
Ing. Viktor Halíř.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská nemocnica začala s očkovaním
svojich zamestnancov

Nemocnica AGEL Levoča začala s očkovaním svojich zamestnancov vakcínou proti 
ochoreniu COVID-19. Prvou zaočkovanou bola Mgr. Mária Baluchová, 

zdravotná sestra z interného covid oddelenia.  

Nasledovali aj zdravotné sestry z OAIM covid oddelenia a ďalší zamestnanci nemocnice. 
Pred očkovaním je potrebné dodržiavať všeobecne platné pravidlá 

a test na COVID-19 nie je potrebný. 



ZDRAVOTNÍCTVO

9

Ako korona ovplyvnila Vašu prácu? 
Korona neovplyvnila len moju prácu, 
ale taktiež celú spoločnosť a  celý svet 
v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Aj 
keď v  tejto situácii je ťažké hľadať po-
zitívne aspekty. Je to skôr o tom, že už 
všetci pochopili vážnosť situácie, po-
čas ktorej sú pacienti v kritickom stave 
a reálne umierajú. Všetci sme na jednej 
lodi a prestávame sa „hrať“ na súkrom-
né a  štátne nemocnice, či nemocnice, 
ktoré patria do rôznych sietí poskytujú-
cich zdravotnú starostlivosť. Koronakrí-
za prispela k istému zvýšeniu investícií 
do zdravotníctva, a  taktiež k  zvýšeniu 
povedomia o  práci zdravotníkov a  ich 
pracovných podmienkach. Toto možno 
považovať za isté pozitívum.
Negatíva sú samozrejme v  tom, že je 
zvýšený nárok na zdravotnícky perso-
nál, ktorý je vystavený veľkému riziku 
nákazy. To sa potvrdzuje aj tým, že v sú-
časnosti tých nakazených zdravotníkov 
pribúda. Celé Slovensko si myslelo,  že 
nás to nejak obíde a  nič podstatné sa 
nestane. Prvú fázu považujem za taký 
„suchý nácvik“ toho, čo prežívame 
v  druhej fáze. Napriek tomu, že sme 
mali aj ťažké prípady pacientov, všetko 
sa zvládalo podľa štandardných zdra-
votníckych štruktúr a  nedošlo k  žiad-
nemu kolapsu zdravotníctva. Súčasná 
situácia kladie enormné nároky na 
zdravotníkov všetkých línií. Zažili sme 
si celoplošné testovanie, ktoré ukázalo 
súdržnosť ľudí a aj to, že vie pomôcť ar-
máda, hasičský záchranný zbor a ďalší 
dobrovoľníci nielen spomedzi zdravot-
níkov. Ukázalo sa, že v  kritických situ-
áciách si vedia ľudia vyhrnúť rukávy 
a zapojiť sa do procesu. 

Ako sa v tomto období 
zmenil prístup pacien-
tov k zdravotníkom?
Prístup ľudí k  zdraviu 
a  k  zdravotníkom vní-
mam z  istého hľadiska 
ako dlhodobý problém. 
Mnohí ľudia si nevážia 
svoje zdravie a  dosta-
točne sa oň nestarajú. 
Keď sa im objavia nejaké 
zdravotné komplikácie, 
následne odovzdávajú 
zdravotníkom za svoje 
zdravie plnú zodpoved-
nosť a očakávajú, že ich 
vyliečia. Samozrejme, 
že zdravotnícky per-
sonál robí vždy všetko 
preto, aby pacientom 
pomohol čo najlepšie. 
Avšak aj pacient si musí 
uvedomiť, že zdravotná 
starostlivosť spočíva aj 
v  prevencii a  prístupe 
k  jeho vlastnému zdra-
viu.  

Je nejaká konkrétna situácia, s  kto-
rou sa personál doposiaľ nestretol 
a  pandémia mu to umožnila a  pri-
niesla nové pracovné skúsenosti?
My sme sa už aj predtým stretáva-
li s  pacientami, ktorí boli respiračne 
insu� cientní, ale pandémia so sebou 
priniesla špeci� cký prípad respirač-
nej nedostatočnosti. V podstate každý 
deň sledujeme rôzne interné fóra, kde 
sa preberajú rôzne taktiky a  stratégie 
liečby a vzájomne komunikujeme. Od-
borníci vydali štandardné diagnostické 

a terapeutické postupy, takže to nemô-
žeme považovať za plávanie v tme, kde 
nevieme, čo a ako robíme. Naša práca 
je cielená a vieme, kde a ako sa v rámci 
liečby chceme dostať. Z toho ale samo-
zrejme nevyplýva, že nikto nezomrie 
a  všetkých sa nám podarí zachrániť. 
Tých faktorov, ktoré vplývajú na osudy 
pacientov je neskutočne veľké množ-
stvo a liečba je len jedna časť.  

Ak by ste mali predpovedať víziu 
zdravotníctva o  10 rokov, ako bude 

Kedy sa lekár stane lekárom a čo má 
spoločné akútna medicína a šach?
Faktorov, ktoré vplývajú na osudy pacientov je neskutočne veľké množstvo 

a liečba je len jedna časť.

Primár súčasného covid Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny a námestník pre 
zdravotnú starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča MUDr. Martin Hlubek sa podelil o svoje 

skúsenosti. Aké pozitíva možno vidieť v súčasnej situácii, prečo mu očaroval jeho odbor a čo 
má akútna medicína spoločné so šachom? Na to, aby sa lekár stal lekárom musí prejsť isté 

obdobie. A zďaleka to nie je pár týždňov ani mesiacov. Vo voľnom čase má nielen koníčky, ale 
dokonca kone. Na svojom dvojkolesovom tátošovi jazdí po celej Európe. 
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vyzerať? 
Zdravotníctvo je čoraz technologic-
ky náročnejšie, drahšie a  vďaka tech-
nológiám kvalitatívne napreduje 
neskutočne rýchlym spôsobom. Dô-
sledkom toho môže byť predlžovanie 
priemernej dĺžky života, ale taktiež aj 
zdražovanie zdravotníctva, vzhľadom 
na to, že z  demogra� ckého hľadiska 
bude starých ľudí pribúdať. Neviem si 
predstaviť aké bude zdravotníctvo, ale 
predpokladám, že stále budú lekári, 
pacienti a sestry, ktoré sa o nich budú 
starať. Možno práve táto krízová epide-
mická situácia je takým extrémne pozi-
tívnym impulzom, ktorý znovu naštar-
tuje vedu a výskum a prinesie novinky 
do oblasti technológie, farmakológie, 
epidemiológie, infektológie, vývoj vak-
cín a ďalších oblastí zdravotníctva. Zá-
roveň lepšie pripraví štáty na zvládanie 
kritických situácií.

Ak by ste sa vedeli vrátiť v čase, vy-
brali by ste si vaše povolanie znovu? 
Často som sa nad tým zamýšľal, že či 
áno, alebo nie. Ja som maturoval v roku 
1988. Bola úplne iná spoločenská, ma-
teriálna a  svetová situácia. Hranice 
boli zatvorené a je ťažko povedať, čo 
by bolo, keby bolo. Bohužiaľ, nedá sa 
mať znovu osemnásť rokov so skúse-
nosťami päťdesiatnika. Dnešní osem-
násťroční študenti majú iné možnosti 
a  zmýšľanie ako sme mali my. Ale asi 
áno, pravdepodobne by som išiel na 
medicínu opäť.

Prečo ste si vybrali vaše oddelenie, 
ktoré patrí medzi najťažšie?
Vždy som inklinoval k takým akčnejším 
odborom. Na medicíne v Košiciach sme 
mali výbornú učiteľku, pani MUDr. Stu-
denú, s ktorou sme mali jeden semes-
ter predmet ARO. Veľmi som mal rád tú 
pani doktorku, ktorá vedela prednášať 
úplne úžasným spôsobom a rozprávala 
veľmi pútavo a s nadšením. Nebola teo-
retička, ale bola človekom z praxe, kto-
rý s ľuďmi v zdravotníctve denno-den-
ne trávil čas. Hovorila o tom odbore tak 
krásne, že som si povedal, že by sa mi 
to páčilo a chcel by som to v živote ro-
biť. Tam sa asi potvrdilo to, že osobnosť 
učiteľa môže mať veľmi výrazný vplyv 
na výber odboru a  ďalšie formovanie 
celej medicínskej kariéry lekára. Sa-
mozrejme, boli pre mňa odbory, ktoré 
pre mňa považujem za „no go zónu“. 
Ale v živote to chodí tak, že daný od-
bor si toho človeka nájde. Je pravdou, 

že zvlášť akútna medicína dáva úplne 
ambivalentné pocity. Na jednej stra-
ne je to pocit absolútnej radosti a  na 
druhej strane je to v plnej miere pocit 
absolútnej beznádeje. Možno práve to 
bolo  dôvodom, prečo som si ju vybral. 
V  priebehu mojej kariéry som sa „za-
plietol“ aj s  prácou lekára rýchlej lekár-
skej pomoci. Takto „zapletený“ som bol 
na pravom sedadle sanitky 23 rokov. 

Vedeli by ste si predstaviť prácu na 
inom oddelení ako je OAIM? 
Ale áno, viem. Moji rodičia aj starý otec 
boli taktiež lekári a moja dcéra je v sú-
časnosti medička. Mama bola detská 
lekárka a otec pracoval ako gynekológ, 
takže som vyrastal v takom tom zápa-
chu chlóru a  dezinfekčných prostried-
kov. Niekedy som chodil za mamou 
na detské oddelenie a  keď som počul 
deti plakať, tak mi ich bolo veľmi ľúto 
a neznášal som to veľmi dobre. Už pred 
nástupom na vysokú školu som vedel, 
že toto nebude odbor, ktorý si vybe-
riem. Taktiež si neviem predstaviť, že by 
som pôsobil napríklad v internom ale-
bo psychiatrickom odbore. Ale viem si 
predstaviť, že by som bol celkom dobrý 
gynekológ alebo, že by som pôsobil 
v  chirurgických odboroch. Operovať 
sa z knihy nikto nenaučil. Operovať vás 
niekto musí naučiť a  celá chirurgická 
kariéra závisí od učiteľa. Ak nemáte 
toho správneho, tak je to veľmi ťažké. 

Kedy sa lekár stane lekárom? 
Vyštudovať medicínu je jedna vec 
a stať sa lekárom je druhá vec. Keď som 
bol začínajúcim lekárom, tak aj po pia-
tich rokoch som mal pocit, že ma ostat-

ní nejak neakceptujú. V tom čase som 
sa opýtal jedného chirurga, s  ktorým 
vychádzam veľmi dobre dodnes, že: 
„Počuj, koľko rokov od školy trvá, kým 
ťa ostatní začnú akceptovať ako dok-
tora?“ Odpovedal: „Desať. A toto obdo-
bie desiatich rokov nijak nepreskočíš. 
Musíš si to odrobiť, odslúžiť, mať svoje 
malé aj veľké problémy, báť sa o  pa-
cientov, bojovať o  ich život, vyhrať aj 
prehrať.  Jednoducho si tých desať ro-
kov musíš odžiť, a až potom sa v tej me-
dicíne nejakým spôsobom udomácniš.“

Ako vnímate z pohľadu zdravotníka 
dnešnú slobodu/neslobodu spojenú 
s opatreniami proti koronavírusu?
Tieto opatrenia ako lockdown, a  teda 
obmedzenia pohybu, neberiem ako 
nejaký zásah do osobných slobôd. 
Skôr to vnímam ako niečo, čo musíme 
pretrpieť pre vyššie dobro. Myslím si, 
že zásah do osobných slobôd je adek-
vátny, pokiaľ sa zabráni škode, ktorá 
by znamenala preplnené cintoríny 
a zdravotníkov na pokraji svojich mož-
ností. Obmedzenie osobnej slobody 
sa znáša ľahšie ako straty na životoch. 
Druhá vec, že vplyvom sociálnych sietí 
je možnosť vyslovovať názory, ktorým 
chýba akékoľvek rácio a  je veľmi veľa 
„odborníkov“ na všetko. Keď sa nerobia 
opatrenia, tak vláda nič nerobí a keď sa 
opatrenia robia, tak nás vláda obme-
dzuje. 

Čo robíte vo voľnom čase? Máte ne-
jaké zaujímavé záľuby? 
Áno, vo voľnom čase mám koníčky, ba 
dokonca nielen koníčky, ale aj kone. 
Keď praje počasie, čas a  peniaze, tak 
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,,Odberové miesto COVID-19 je v na-
šej nemocnici zriadené od 27. októbra 
a od tej doby prešlo už niekoľkými or-
ganizačnými zmenami. V  súčasnosti 
prechádzame na elektronickú formu 
objednávania sa na antigénové tes-
tovanie. Verejnosti tak vychádzame 
v  ústrety a  snažíme sa uľahčiť proces 
testovania,“ informuje PhDr. Beáta Ruž-
backá, MPH, námestníčka riaditeľa pre 
ošetrovateľskú starostlivosť Nemocni-
ce AGEL Levoča. Objednávanie bude 
záujemcom umožnené prostredníc-
tvom webu korona.gov.sk. Výhodou 
objednávacieho systému je, že budú 

záujemcovia objednaní na konkrétny 
čas. Výsledok im príde na e-mail a  do 
SMS správy, a tak nebudú musieť čakať 
v priestoroch odberového miesta. 

Na mobilnom odberovom mieste stále 
vykonávame tri druhy testovacích al-
ternatív.

1. Bezplatné antigénové testova-
nie
Testovanie bezplatnými antigéno-
vými testami je možné od pondel-
ka do piatku, v časoch od 07:00 – 
12:00 hod. a 12:30 – 15:00 hod.

2. PCR testovanie pre samoplatcov 
Naďalej taktiež platí, že nemocnica 
vykonáva počas týždňa aj platené 
PCR testovanie, na ktoré je možné 
sa prihlásiť cez agellab.sk. Odbery 
na toto PCR testovanie sú realizo-
vané utorok, stredu a  štvrtok od 
07:30 hod do 8:30 hod. 

3. PCR testovanie pre pacientov 
s príznakmi
V prípade, že máte príznaky, podo-
zrenie na ochorenie, alebo ste boli 
v  kontakte s  osobou pozitívnou 

na ochorenie COVID-19, môžete 
požiadať o vyšetrenie formou elek-
tronického formuláru prostred-
níctvom korona.gov.sk. Bude Vám 
pridelené odberové miesto na 
testovanie. Tento typ testovania 
sa u  nás vykonáva utorok, stredu 
a štvrtok v čase od 08:00 do 10:00 
hod.

Kontakt na mobilné odberové miesto 
COVID-19 v  Nemocnici AGEL Levoča 
a.s.,
Telefón: 0917 398 156
E-mail: momnle@nle.agel.sk

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Levočská nemocnica prechádza na objednávkový 
systém antigénového testovania

V Nemocnici AGEL Levoča sa menia podmienky bezplatného antigénového testovania. 
Od 18.januára 2021 bude potrebné objednanie sa na test vopred elektronickou formou 

prostredníctvom webu korona.gov.sk. Dôsledkom toho by malo byť urýchlenie procesu 
testovania bez zdĺhavejšieho  čakania. 

jazdím po Európe na motorke. Jazdil 
som už na cestách Čiech, Nemecka, Ra-
kúska, Švajčiarska, Talianska, Slovinska, 
a tak dookola. Naposledy sme si s man-
želkou naplánovali tematický výlet 
švajčiarskymi Alpami, ktorý bol nesku-
točný. Jazdiť po Alpách s motorkou je 
neopísateľný zážitok, ktorý je potrebné 
zažiť. Motorkári sú veľmi špeci� cká ko-
munita. Keď sa stretnú dvaja motorkári, 
tak si okamžite tykajú a hneď sú bratia, 
a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza-
jú. 
Mojím druhým vášnivým koníčkom je 
šach. Šach je úžasný a má veľa spoloč-
né s  akútnou medicínou. Je to práve 
o tom, že sa tá situácia na šachovnici 

vie veľmi rýchlo a  veľmi dramaticky 
zmeniť. Veľmi. Behom jedného alebo 
dvoch ťahov sa veci môžu zvrtnúť zlým 
smerom a núti vás to premýšľať dopre-
du a mať nejakú stratégiu, presne tak, 
ako je to pri liečbe. Musíme vedieť, čo 
tomu pacientovi je a aké sú jeho výcho-
diská, šance a možnosti. Musíte urobiť 
diagnostiku, liečbu a  cieľ, ku ktorému 
sa chcete dopracovať. Je potrebné 
podrobne vnímať všetky jemné nuansy 
situácie a promptne na ne reagovať. 
Hrávam ho od detstva a hrať ma naučil 
dedo už ako päťročného. Momentálne 
hrávam šach cez internet s  inými ľuď-
mi prostredníctvom online plateného 
webového serveru, kde je zaregistrova-

ných viac ako 280 000 hráčov z celého 
sveta na rôznej šachovej úrovni, od detí 
až po medzinárodných veľmajstrov. 
V súčasnosti mám za osem rokov účasti 
v tomto virtuálnom priestore odohra-
tých 32  615 šachových partií s  víťaz-
nou bilanciou 75%.  V šachu sa však, na 
rozdiel od reálneho života, dodržiavajú 
pravidlá. Je to v  ňom ako v  živote, sú 
tam zvraty, taktika, humor, láska aj ne-
návisť, pasce aj obety. Je to boj na život 
a  na smrť, málokedy končíte remízou. 
Tak ako na ARO.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Darcovia krvi sa na transfuziologickom 
oddelení Nemocnice AGEL Levoča 
v  roku 2020 stretávali utorky a štvrtky 
od 07:00hod. V tomto roku je možnosť 
objednania už aj uprostred týždňa, a to 
v stredu, taktiež od 07:00hod. Po tele-
fonickom objednaní na čísle 053  391 
33 70, bude s darcom dohodnutý kon-
krétny čas darovania. 
Darcovia krvi môžu pokojne prichádzať 
v dohodnutom čase. Z hľadiska harmo-
nogramu odberov nie je potrebné, aby 
prichádzali skôr. 

„V  minulom roku nám počet darcov 
klesol. Spôsobila to najmä pandemická 
situácia, ktorá obmedzila možnosť mo-
bilných odberov či študentskej kvapky 
krvi. Pred pandémiou sme s mobilnou 
odberovou jednotkou zvykli cestovať 
aj do okolitých obcí, kde sme získava-
li nových darcov. Taktiež sme sa tešili 
záujmu z  radov študentov. V  tomto 
obmedzenom režime je nových dar-
cov menej. Tešíme sa z každého nové-
ho darcu a našim pravidelným darcom 
sme nesmierne vďační,“ vraví primár 

HTO oddelenia MUDr. Rastislav Osif.  

Napriek tomu, že odbery fungujú v ob-
medzenom režime, oddelenie zažilo 
v roku 2020 aj špeciálne návštevy a od-
bery. „Minulý rok nám prišli darovať krv 
členovia Zboru väzenskej a  justičnej 
stráže, taktiež sme 
privítali pacienta 
z  Komárna, ktorý sa 
nemocnici prišiel 
poďakovať darova-
ním krvi za úspešnú 
bariatrickú operáciu 
a pred Vianocami sa 
darovania krvi zú-
častnili niektorí naši 
zamestnanci a  ve-
denie nemocnice,“ 
dodáva primár od-
delenia. 

Najviac krvi od dar-
cov pritieklo vo feb-
ruári 2020, kedy to 
bolo 80 000 ml krvi. 
Štatisticky najslabší 

mesiac bol november 2020, v  ktorom 
sme od darcov získali 38  000 ml krvi. 
Súčet za všetky mesiace roka 2020 je 
krásnych 663 500 ml krvi. 

Pokles nových darcov môže byť spô-
sobený aj faktom, že majú potenciálni 
darcovia v tejto situácii obavy. Tie však 
nie sú opodstatnené,  pretože sa všet-
ci darcovia objednávajú na konkrétny 
čas a dodržiavajú sa náležité protiepi-
demiologické opatrenia s  obmedze-
ným počtom ľudí na pracovisku. Noví 
potenciálni darcovia nájdu na webovej 
stránke nemocnice medzi článkami, 
v sekcii „Aktuálne“, (aj na sociálnej sieti 
Facebook) jednoduchý návod, vďaka 
ktorému budú vopred pripravení na 
jednotlivé kroky, ktoré ich budú čakať 
pri návšteve transfuziologického odde-
lenia.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Do levočskej nemocnice pritieklo v roku 
2020 od darcov 663,5 litrov krvi

Nemocnica AGEL Levoča získala v minulom roku vďaka svojim darcom celkovo 663,5 litrov 
krvi. Darcov krvi však bolo menej ako v roku 2019 a príčina sa pripisuje pandemickej situácii, 
ktorá obmedzila možnosti mobilných odberov a zhromažďovania. V súčasnosti je pre darcov 

možnosť telefonického objednania už aj v stredu od 07:00 hod.  
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum v mesiaci 

december 2020 oslávil:

89 rokov
Ondrej Dublan

Významné životné jubileum v mesiaci 
január 2021 oslávila:

81 rokov
Helena Baluchová

Významné životné jubileá v mesiaci
február 2021 oslávia:

96 rokov
Mária Tejbusová

92 rokov
Oľga Šuniarová

90 rokov
Mária Grigerová

89 rokov
Gabriela Hrubá

87 rokov
Mária Suchá

83 rokov
Mária Jeseňáková  

82 rokov
Mária Combová, Regina Dravecká

80 rokov
Teodor Hanisko, Mgr. Viera Polláková,

Zdenka Stanková

78 rokov
Agnesa Durľáková, Anna Labudová

77 rokov
Emília Bobková. Kristína Dravecká

75 rokov
Veronika Dravecká, Jozef Kellner

70 rokov
Alžbeta Fabišová, Miroslav Točoň

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, 
prajeme pevné zdravie a veľa životného 

optimizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Karolína Ondrušová

Opustili nás:
Jozef Hasaj, rok nar. 1929

Jozef Palkovič, rok nar. 1930
Verona Pramuková, rok nar. 1931
František Zumrik, rok nar. 1931

Michal Ilaš, rok nar. 1933
Helena Dublanová, rok nar. 1935

Štefan Galajda, rok nar. 1935
Pavlína Lasoková, rok nar. 1938
Marián Štefaňák, rok nar. 1940
František Mišák, rok nar. 1943

Terézia Šimoničová, rok nar. 1946
Jozef Bendžala, rok nar. 1947
Milan Lukašik, rok nar. 1951
Milan Lacko, rok nar. 1952
Michal Lazor, rok nar. 1952

Marta Vrláková, rok nar. 1953
Jozef Uhrin, rok nar. 1956

Vlasta Poláčeková, rok nar. 1962
Jozef Dobrovič, rok nar. 1964

Slavomír Skasko, rok nar. 1968
Slavka Pirščová, rok nar. 1972

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

1. – 5. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

6. – 7. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

8. – 12. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

13. – 14. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

15. – 19. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

20. – 21. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

22. – 26. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

27. – 28. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
FEBRUÁR 2021 

– 
OKRES LEVOČA

Lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)
tel. 0901 961 267

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníc-
tvom zhotoviteľa diela spoločnosti R. J. R., s. r. o., Stakčínska 141, 
069 01 Snina, boli v  mesiaci december 2020 ukončené práce 
na projekte s  názvom: „Rekonštrukcia strechy meštianskeho 
domu na Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči“. Tento projekt bol 
� nancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej repub-
liky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a  rozvoj kultúrneho 
dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na rok 2020 vo výške 
70 000,- eur. Mesto Levoča sa podieľalo na spolu� nancovaní pro-
jektu vo výške 99 312,07,- eur. 

Mesto Levoča

Aktuálne úradné hodiny MsÚ 
nájdete na webovej stránke

www.levoca.sk
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Milí Levočania, priatelia, návštevníci, 
momentálne je brána múzea pre ve-
rejnosť zatvorená, ale nazdávame sa, 
že v priebehu februára sa uvoľnia nie-
len opatrenia v  spoločnosti, ale naj-
mä v  kultúrnej oblasti. O  otvorení vás 
budeme informovať prostredníctvom 
naše webovej stránky www.msslevoca.
sk, ale najmä sociálnych sietí Facebook 
a Instagram.  

Pripomíname, že okrem stálej interak-
tívnej expozície, máme pre vás pripra-
vené zážitkové, múzejné, edukatívne 

programy, určené nielen školským sku-
pinám, ale aj rodinám s deťmi vo veku 
od 5-tich rokov. 

Ponúkame tieto programy:
• Braillovo písmo, ako ho nepo-

známe – svet nevidiacich a  sla-
bozrakých;

• Prekročme bariéru ticha – svet ne-
počujúcich;

• Pochopme svet ticha a tmy – pred-
stavenie hluchoslepoty a  života 
ľudí s týmto postihnutím;

• Prečo nevidíme a  nepočujeme 

(oko a ucho);
• Inakosť bez hraníc – svet mentálne 

postihnutých. 

V  prípade akýchkoľvek otázok, ale aj 
prípadných rezervácií (po znovuotvo-
rení múzea) 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, CVTISR

 F E B R U Á R 
v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči
v školskom roku 2021/2022 ponúka absolventom 
základnej školy študijné  odbory:
    
denné štúdium:
 praktická sestra  (štvorročné) 5361 M
 masér (štvorročné) 5370 M
 masér pre zrakovo hendikepovaných  
  (štvorročné) 5376 M

externé štúdium:
 praktická sestra (dvojročné) 5361 N                       
 masér (dvojročné) 5370 N
 sanitár (jednoročné) 5371 H
     
Informácie o možnosti štúdia a prehliadku priesto-
rov školy je možné dohodnúť individuálne na tel. 
č. 053/ 4179129

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24A, 054 13 Levoča
tel./fax: 053/ 4179129
email:  szs@szslevoca.sk; sekretariat@szslevoca.sk
http://www.szslevoca.edupage.org

MESTO LEVOČA PRIPRAVUJE NULOVÚ BANKOVKU 
S TEMATIKOU MARIÁNSKEJ HORY V LEVOČI.

O AKTUALITÁCH BUDEME INFORMOVAŤ 
NA WEBOVEJ STRÁNKE MESTA www.levoca.sk

A V ĎALŠÍCH ČÍSLACH MESAČNÍKA LIMKA.



Ide o kombinované postihnutie zraku a sluchu 
spôsobujúce extrémne ťažkosti v oblasti výchovy 
a  vzdelávania, v pracovnom a spoločenskom 
živote, v mobilite a prístupe k informáciám. 
História pozná aj prípady, kedy hluchoslepí 
absolvovali vysokoškolské štúdiá. Ako to dokázali? 
V múzeu vám prerozprávame neľahké osudy 
a cesty hluchoslepých za vzdelávaním. Ďalší 
edukatívny program je prispôsobený tak, aby 
zaujal nielen školské skupiny, od predškolákov, 
po vysokoškolákov, ale aj rodiny s deťmi. Pre 
najmenších máme pripravenú kreslenú rozprávku o 
Helen Kellerovej, starším návštevníkom sú určené 
rôznorodé interaktívne aktivity, vďaka ktorým lepšie 
pochopia život v tichu a tme. V rámci histórie vám 
predstavíme Evanjelickú spojenú školu internátnu 
v Červenici, jedinú na Slovensku, poskytujúcu 
výchovu a vzdelávanie hluchoslepým deťom, ale 
aj činnosť neziskovej organizácie Maják. Počas 
edukatívneho programu si vyskúšate komunikáciu 
prostredníctvom dotykovej, hmatovej abecedy  
a uvidíte zaujímavé zbierkové predmety - učebné 
pomôcky pre hluchoslepých.  

POCHOPME  
SVET TICHA A TMY 

msslevoca.sk/ucime-sa-v-muzeu

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 
e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: +421 53 2863 
alebo +421 918 625 285

Trvanie programu: 45 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ale aj rodiny s deťmi vo veku od 5 rokov

ČO VIETE A NEVIETE O HLUCHOSLEPOTE



„V Levoči zdochol pes...“ ( Ospravedlňu-
jem sa za tento úvod)

Veľmi provokačná veta, ktorá vyšla 
z úst nemenovanej rodáčky počas kon-
certu z minulého leta, ktorého aktérmi 
boli vynikajúci maďarskí muzikanti tvo-
riaci Teatro Brass kvintet z Miškolca... 
Ako jeden z hlavných spoluorganizá-
torov V. ročníka Medzinárodného fes-
tivalu vežovej hudby som vychádzajúc 
z mojej cholerickej povahy chcel rea-
govať ihneď, ale našťastie som sa zdržal 
... (toľko na úvod). Kedysi v roku 1973 
som ako študent košického konzerva-
tória účinkoval v zoskupení dychových 
plechových nástrojov školy, ktorého 
repertoár bol venovaný hre vežovej 
hudby (Slávnostné fanfáry a intrády). 
Tento žáner ma veľmi oslovil – a tak po 
príchode do Levoče (1977) a po absor-
bovaní atmosféry mesta som hľadal 
spôsob ako čosi také započať hrať na 
našom námestí. Moju snahu ovplyvnilo 
oboznámenie sa s pestrým zborníkom 
piesní a  tancov z 2. pol. 17. storočia 
z Levoče. Sú v ňom o. i. zaznamenané 
tabulatúrnou notáciou aj dve  pôvodné 
trubačské intrády. 

Vzťah k histórii umocňovalo aj priateľ-
stvo s  bývalým riaditeľom Spišského 
múzea Dr. Viktorom Jasaňom. Jeden ví-
kend som zorganizoval študentov kon-
zervatória z Košíc u mňa doma. S p. ria-
diteľom som dohodol vstup do budovy 
múzea (Nám. M. Pavla 40).  V renesan-
čnej sále sme si urobili zvukovú skúšku 
z diel Johana Pezela - nemeckého skla-
dateľa, huslistu a trubača zo 17. storo-
čia. Pár skladieb, ktoré sme predviedli 
bolo i pre neho pozoruhodným „akus-
tickým bonbónikom“. Využili sme si-

tuáciu a vyšli na balkón hrajúc Petzela 
z átria – štúrovského lýcea a zavŕšili sme 
produkciu na balkóne radnice. „Môj“ 
nápad bol presvedčivým dôkazom, že 
toto môže byť cesta k ozvláštneniu at-
mosféry námestia. Prvými spoluhráčmi 
i  aktérmi vežového koncertu (nehrali 
sme z veže, ale hrali sme vežovú hud-
bu) boli páni Juraj Kačenga – trúbka 
(t. č. v  Nemecku), Jozef Mičko – poza-
una (t. č. člen ŠF Košice), Peter Sančák 
(t. č. ŠF Košice) a Martin Štrbák – opát 
kláštora Premonštrátov v  Jasove. Ná-
sledne bolo potrebné iba naučiť nie-
koľkých žiakov  hrať takúto hudbu, aby 
v  r. 1989 bolo možné etablovať „Brass 
Collegium z Levoče“ (ďalej BC). 

Prvými členmi boli páni Peter Lipták 
st. a Ján Lang (trúbky), Ľubomír Strážik 
a Vladimír Kuľa (trombóny) a  Ladislav 
Lisovszki – tuba. 

A tak začali produkcie „BC“. Privítali sme 
v  Levoči mnohých významných hostí 
z  domova, ale aj zo sveta. Niekoľkých 
kardinálov, predstaviteľov politické-
ho života, ale aj prezidentov 12–tich 
európskych štátov. A  tiež i  viacerých 
veľvyslancov. Začali aj produkcie let-
ných koncertov z  radnice, tiež vianoč-
ných koncertov a spoluúčinkovanie pri 
slávnostných bohoslužbách (tie boli 
taktiež obohatené aj spoluúčinkova-
ním hráčov z  Dychovej hudby mesta 
Levoča – nečlenov BC). Členmi  BC sa 
v priebehu rokov stali aj ďalší hráči na-
hradiac pôvodných muzikantov. Trúb-
ky hrali páni Pavol Kuľa, Marek Lipták, 
Rastislav Chovanec a  Marek Pacenda. 
Pozaunu hrával pán Dr. Tomáš Remec-
ký. Bolo to viac ako 330 podujatí nielen 
doma, na Slovensku, ale i v Maďarsku, 

Čechách a Poľsku. Poslucháči mali mož-
nosť počuť v  našom podaní koncerty 
z  veží v Trnave (kde nás takmer odfú-
kol silný vietor), v  Bardejove (viackrát 
sme vyšliapali vyše 180 schodov na 
tamojší trubačský balkón. V  Poprade 
aj v Spišskom Podhradí (kde sa človek 
kvôli mriežkam na ktorých stojí bojí čo 
i  len pozrieť dolu), ale aj v  Spišských 
Vlachoch a Kežmarku, kde sa hralo cel-
kom pohodlne. Iba sa človek potrebuje 
vydýchať, kým začne hrať. 

Repertoár BC sa časom obohatil o an-
glických renesančných a  barokových 
skladateľov, o  talianov, ale pribudli aj 
aranžované skladby z Levočského pes-
trého zborníka či z diela Samuela Mar-
ckfelnera (spišského autora a organistu 
z polovice 17. storočia). Súčasťou kon-
certov počas adventu sa stali i úpravy 
barokových opier v ktorých s BC spolu-
pracovala aj sopranistka Mgr. Marian-
na Hochelová. Príchodom pána Pavla 
Zvirinského sa BC programovo posu-
nulo a  v  repertoári našli uplatnenie aj 
skladby 19. či 20. storočia – swingové-
ho charakteru (Tiger rag, The Beatles, 
Closer walk...). 

Koncerty počas adventu zazneli v evan-
jelických kostoloch v Trnave, Kežmarku, 
Poprade i v Levoči. 

Brass Collegium v  súčasnosti tvoria 
páni Peter Kováčik (Spišská Nová Ves) 
– trúbka, Marek Pacenda – trúbka, Do-
minik Gura – trúbka, Ľubomír Strážik – 
trombón, zakladajúci člen, Ján Glodžák 
(Bukovinka) – pozauna, Gregor Cha-
lupecký (pozauna), Patrik Glodžák 
(Bukovinka) – tuba, Ladislav Lisovszki 
– tuba, zakladajúci člen. Príležitostne 

Brass Collegium z Levoče 
a jeho koncerty vežovej hudby. 



spoluúčinkujú páni Marek Kacvinský 
(člen ŠFK, Spišská Nová Ves) – pozauna 
a Jozef Mičko (člen ŠFK Prešov) – poza-
una. 

Je za nami 32 ročníkov vežovej, fanfá-
rovej i populárnej hudby. 

Brass Collegium v  spolupráci s  Mes-
tským kultúrnym strediskom v  Levoči 
iniciovalo vznik Medzinárodného fes-
tivalu vežovej hudby. Festival sa konal 
i vďaka grantom z MK SR a FPU. 

Doposiaľ účinkovali „brass“ súbory 
z konzervatória na Timonovej ulici v Ko-
šiciach, Prešovskí trubači, Brass kvintet 
z  Banskej Bystrice – DIKOBRASS, Teat-
ro Brass z  Miškolca (HU), Svätokrížsky 
brass kvintet Kielce (PL) a  Bucinatores 
Excelsi z Košíc. 

Leto 2020 bolo špeci� cké – koroná(r-
ne). Napriek tomu však pod balkónom 
radnice bolo aj počas bežných nedeľ-
ných koncertov BC i  počas festivalu 
vždy dosť divákov a poslucháčov. Kon-
certy počas festivalu zaznievali denne 

o 11.00, 13.00 a 15.00 hodine.  Festival 
bol plagátovaný a  propagovaný i  cez 
TV Levoča. 

Levoča sa okrem rôznych podujatí 
v predkoronových sezónach môže cítiť 
spokojne. Hrali sa aj koncerty Dychovej 
hudby mesta Levoča v severnom parku 
v altánku. 

Ak rok 2021 umožní, možno oslavy jej 
storočnice budú ďalším výnimočným 
kultúrnym podujatím sezóny. O  dy-
chovke však inokedy. 

Vďaka ochote, určitému fanatizmu 
a  chuti robiť „čosi naviac“ sa chlapci 
z Brasska snažia o reprezentáciu mesta 
a Slovenska, no a podľa reakcií publika 
sa nám to celkom darí. 

Rok 2020 poznačený koronou ostane 
v  pamäti obyvateľov ako zvláštny. BC 
však začiatkom marca 2020 stihlo vďa-
ka priateľom z  Kielc zrealizovať v  Poľ-
sku 2 veľmi slušné koncerty- venovali 
sme ich hudbe 17. až 20. storočia. Sú-
diac podľa reakcií návštevníkov boli 

oba koncerty veľmi dobré. 

Začal som o psovi... Áno, je to pravda...
Mne už bohužiaľ zdochol 2-krát. 

Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že naše 
mesto je v otázkach kultúry  na tom tak 
ako hociktoré iné mesto. A  percentu-
álne na počet obyvateľov sme na tom 
možno oveľa lepšie ako iné mestá. 

Na záver jeden dôvetok. 
Brass Collegium z  Levoče síce tvoria 
muzikanti, ktorí účinkujú aj v  DHML, 
ale sú to rozdielne telesá, s rozdielnym 
zameraním a štýlom. 

Dúfajúc v  budúcnosť želám Brass Col-
legiu veľa radosti pri produkciách. 
Chcem vysloviť presvedčenie, že z bal-
kóna radnice bude ešte dlho zaznievať 
minulosť sprítomňujúca hudba. Zacho-
vajte nám, prosím, priazeň. 

Ďakujem za BC. 

Mgr. Vladimír Tomko, umelecký 
vedúci Brass Collegia z Levoče
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Máme za sebou ťažké obdobie, ktoré vo 
veľkej miere pociťujeme v kultúre. I keď 
sa z časti dianie presmerovalo do ob-
lastí online, je to jedna z alternatív, ale 
nedokáže to úplne nahradiť atmosféru 
“živej” kultúry. Ani začiatok tohto roku 
nepriniesol otvorenie brán do sveta 
kín, divadiel a galérií, rozhodli sme sa, 
ako mnoho organizácií, aj my pre na-
šich návštevníkov ponúknuť program 
v online svete. Keďže veľa obyvateľov 
nestihlo posledné kabaretné pred-
stavenie DŽABI 9 v podaní Levočskej 
divadelnej spoločnosti, odpremiéro-
vali sme ho na našom youtube kanáli - 
MsKS Levoča. V premiére 8.1.2021 si ho 
pozrelo viac než  200 sledovateľov a zo 
záznamu sa tento počet približuje ak-
tuálne k 1800 zhliadnutiam, čo svedčí 
o pretrvávajúcom záujme a k motivácii 
hercov pokračovať v príprave ďalších 
predstavení.

Pripravovaný bol - ako máme vo zvy-
ku – aj Novoročný koncert Dychovej 
hudby mesta Levoča, no aktuálne 
obmedzenia nám však  nedovoľovali 
tento koncert presunúť do online sve-
ta. Veríme, že situácia sa  už  bude len 
a len zlepšovať. Aktuálne pre Vás pri-
pravujeme online prenos v rámci Pro-
jektu H.U.D.B.A., na ktorom odznejú 
známe, ale aj menej známe skladby 
diel klasických autorov v podaní mla-
dých umelcov z Levoče a okolia. Súčas-
ťou tohto podujatia bude aj umelecký 
prednes básní, ktoré nám navodia po-
etickú atmosféru. Prenos budete môcť 
sledovať online na našom youtube ka-
náli - MsKS Levoča, 14.2.2021 o 18:00 
hodine. Neskôr si ho môžete pozrieť aj 
zo záznamu.

Počas pandémie, ktorá nám tu stále 
pretrváva, sa nám veľmi osvedčili pro-
menády (Čarovné postavičky z lesa na 
Deň detí, ako aj príchod Mikuláša, kto-
rého ste mohli vidieť v uliciach mesta), 
tak aj teraz v mesiaci február, ak nám 
to aktuálne opatrenia dovolia, pre vás 
pripravujeme fašiangový sprievod 
mestom.

Taktiež veríme, že sa už čoskoro bu-
deme môcť stretnúť i v priestoroch 
Galérie mesta Levoča, kde opäť pri-
pravujeme výstavy domácich  i  zahra-
ničných  autorov. V kine Úsmev sa už 
nevieme dočkať na premiéry nových 
titulov pre malých i veľkých, no okrem 
klasického premietania sa zameria-
me i  na nové  komornejšie podujatia, 
diskusie, stretnutia so zaujímavými  
osobnosťami. Pripravujeme divadel-
né predstavenia hosťujúcich umelcov. 
Ide o komédiu Účet s hereckým ob-
sadením - Ady Hajdu, Lukáš Latinák 
a Róbert Jakab, ktorá  je naplánovaná na 
koniec apríla 2021. Presunuté divadel-

né predstavenie komédie Zub za zub 
z januára 2021 je na 9. októbra 2021, 
kde si zahrajú herci ako Maroš Kramár, 
Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejková 
a Jakub Hrčka.

Želajme si hlavne pevné zdravie, aby 
sme sa čo najskôr mohli stretnúť na pri-
pravovaných  predstaveniach.
Vaša Kultúra v Levoči.

Vlado Maľák, MsKS Levoča

Kultúra stále žije
Aj keď Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča má v týchto časoch počas pandémie 

koronavírusu brány svojich priestorov zatvorené, za ich dverami sa intenzívne pracuje, či už 
na údržbe, alebo príprave programu a nastávajúcich podujatí.

Kultúra v Levoči @kulturavlevoci MsKS Levoča
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Ninka Schwartzová z 1.B nám o sebe 
povedala: „V škôlke sa mi páčilo hranie, 
prechádzky a nechcela som spať cez deň. 
Do školy som sa aj tešila, aj trošku bála. 
Teraz tam chodím veľmi rada. Najradšej 
sa učím matematiku, výtvarnú výchovu 
a čítanie. Našla som si veľa nových kama-
rátov a máme super pani učiteľku. Škola, 
spolužiaci a pani učiteľka mi veľmi chý-
bajú a rada by som sa čo najskôr vrátila.“ 

Patrik Mikula, tiež z  1.B triedy nám 
porozprával: „V našej škole sa mi veľmi 
páči, cítim sa v nej super a som veľmi rád, 
že sa môžem naučiť čítať a písať. Páči sa 
mi všetko, všetky predmety sa mi páčia, 
ale najradšej mám matematiku, sloven-
ský jazyk a  výtvarnú výchovu. Známky 
v žiackej knižke mám super – samé jed-
notky a  dostal som aj pochvalu. Mojou 
pani učiteľkou je Mgr. Adriana Dluhošo-
vá, ktorá je veľmi dobrá a je to najlepšia 
pani učiteľka na svete. V triede mám veľa 

kamarátov a už sa teším na všetkých, keď 
sa vrátim späť do školy. Ak vyrastiem, 
veľmi by som sa chcel stať lekárom, kto-
rý ošetruje deti, keďže sa dobre učím 
a možno budem policajtom.“

Zuzana Slejzáková z  1.C: „Do MŠ som 
chodila v  Spišskom Hrhove a  vrátiť do 
škôlky by som sa už nechcela, pretože 
už som dospelá a  chodím do školy. Zo 
škôlky by som si do školy preniesla pani 
učiteľku Aďku, lebo som sa obávala, že 
budem mať zlú pani učiteľku. Veľmi ma 
prekvapilo a  zároveň potešilo, keď som 
zistila, že mojou pani učiteľkou sa stala 
Mgr. Zuzana Labudová, ktorú som po-
znala. Veľmi sa teším, že mám veľa no-
vých kamarátov, s ktorými som sa veľmi 
rýchlo skamarátila a mám tu aj sesterni-
cu. V škole nemám ani jedného kamará-
ta, kamarátku zo škôlky v Spišskom Hrho-

ve. Teším sa na všetky veci a aj to, že sa 
učíme nové písmenká.“

Kristián Piták z  1.C nám o  sebe píše: 
„Chodil som do MŠ Gašpara Haina a vrá-
tiť by som sa nechcel, pretože sme sa tam 
neučili písmenká a  pre mňa je to niečo 
nové, takže by som sa tam nevracal, aj 
keď tam bolo dobre. V škole sa cítim dob-
re, bál som sa, že budem mať zlých kama-
rátov a že nebudem mať dobré učiteľky. 
V škole mám šesť kamarátov z našej škôl-
ky a pribudli mi aj noví. Páči sa mi, že sa 
učíme čítať aj písať, a že to budem vedieť 
tak, ako moja sestra Adelka, ktorá mi te-
raz pomáha s týmito otázkami. V škole sa 
mi všetko páči a najradšej mám matema-
tiku a telesnú výchovu.“

Ninka, Zuzana, Patrik a Kristián,
 prváci zo ZŠ,  Gašpara Haina v Levoči 

NAŠI PRVÁCI SA NENUDIA 
A ŠKOLU SI UŽÍVAJÚ!

Naši prváci sú prvými žiakmi, ktorí v histórii ‚zápisov‘ prvákov na zápis pre pandémiu 
COVID-19 nemohli prísť osobne, aj keď vieme, že sa na túto chvíľu veľmi tešili. Školu však 

už poznali z rozprávania rodičov, kamarátov a súrodencov. Do ozajstnej školy sa po letných 
prázdninách veľmi tešili, zasadli do lavíc a vyučovanie sa začalo. V novembri 2020 zložili sľub 
a boli pasovaní za „veľkých prvákov“. V týchto dňoch, keď sa vyučovanie realizuje dištančne, 

sme oslovili niekoľko z nich a tí nám porozprávali, ako sa im darilo pri prechode 
z materskej na základnú školu a ako sa im v našej škole darí.
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ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB
MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
škola remeselných zručností

v školskom roku 2021/2022 ponúka absolventom základ-
nej školy:                                        
3-ročné učebné odbory: 2964 H  cukrár
                                            2487 H  autoopravár mechanik  
                – možnosť štúdia v systéme  
                duálneho vzdelávania
                                                                        
2-ročné učebné odbory:  3178 F   výroba konfekcie
                                                  2498 F   technické služby v auto- 
                 servise
                                                  3161 F   praktická žena 

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame
dvojročné študijné nadstavbové odbory:
3757 L dopravná prevádzka 
2414 L 01 strojárstvo
2982 L 02 potravinárska výroba
6403 L  podnikanie v remeslách a službách

Informácie o možnosti štúdia,  prehliadku priestorov školy  
je možné dohodnúť individuálne na tel. čísle 

053/4513291-3, 0904 656956, 
príp. mailom: 

riaditel@souplevoca.sk
zastupca@souplevoca.sk 

Nečakajú nás 
iba prázdne 

školské chodby

Nik z nás si už poriadne dlho nebalí 
školskú tašku, nechystá desiatu 

a nedobíja kredit preukazu na autobus.  
Momentálne však toto celospoločenské 

dianie neovplyvníme.

Akokoľvek sa so situáciou vzdelávania na 
diaľku vyrovnávame, na návrat na naše 
gymnázium sa môžeme tešiť. Hodiny 
telesnej výchovy sa podarí zatraktívniť 
vďaka úspešnému projektu Workoutové 
ihrisko vybudovanému v externom are-
áli školy cez kampaň Gesto pre mesto. 
S  napätím sme čakali na výsledky hla-
sovacieho šprintu, to, ako sa spojilo celé 
naše školské spoločenstvo a  fejsbúkoví 
priatelia a sympatizanti školy, bolo skve-
lé a povzbudzujúce, napínavé do posled-
nej chvíle.

Druhým lákadlom pre nás, zatiaľ na on-li-
ne vyučovaní, sú modernejšie hodiny 
informatiky vďaka úspešnému grantové-
mu projektu Enter a programovacej sade 
micro:bitov nadačného fondu Telekom. 
Náš súčasný spôsob učenia sa z  domu 
je najlepším dôkazom toho, že digitálne 
zručnosti budú potrebné v čoraz väčšom 
počte pracovných pozícií. Pochopiť, ako 
veci fungujú, a zlepšovať sa v kreatívnom 
myslení nám tak pomôže aj na hodinách 
ostatných predmetov.

Želajme si, aby sa triedy a učebne našej 
školy čo najskôr opäť zaplnili, aby sme 
využili  možnosti prezenčného štúdia 
so všetkými výhodami – s výkladom 
učiteľov, cvičeniami v  laboratóriách, aj 
s modernými učebnými pomôckami, ale 
najmä zdraví s návratom k športu a mi-
moškolským aktivitám.

Pavol Popadič, študent IV.A a člen
Žiackej školskej rady Gymnázia sv. 

Františka Assiského
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Asimov, Isaac: Druhá nadácia 
Bašír, Júsuf Chalíl: Slová môjho otca
Dagerman, Stig: Nemecká jeseň
Dobiáš, Viliam: Volali ste záchranku? 
Kushner, Rachel: Klub Mars
Maurier, Daphne du: Rebecca
Moravčíková, Dominika: Deti Hamelnu
McConaghy, Charlotte: Posledný let
Müllerová- Sladká, Dana: Deti choré na lásku
Nicolai, Kathryn: Pekné sny 
Powers, Richard: V korunách stromov
Pupala, Richard: Ženy aj muži, zvieratá
Rettinger, Dominik W.: Neviestky Osvienčimu
Šimečka, Martin M.: Telesná výchova

Romány pre ženy
Braunová, Lucia: Všetko, na čom záleží
Fechová, Laura: Vyhradení pre seba
Franková, Lina: Hadí zámok
Klassenová, Julie: Most na Belle Island
Pronská, Jana: Právo na lásku
Varáčková, Miroslava: Zostanem s tebou
Vlčeková, Lucia: Tanec medzi kvapkami
Wintersonová, Jeanette: Frankissstein

Detektívky a trilery
Bengtsdotter, Lina: Beatrice
Dahl, Arne: Korisť
Hannah, Sophie: Vraždy v King� sher Hille
Kubica, Mary: Neznáma žena
Mackintosh, Clare: Vidím ťa
Minier, Bernard: Údolie
North, Alex: Temný priateľ
Pettreyová, Dani: Neúprosná hlbočina
Seeck, Max: Čitateľ

Literatúra pre deti a mládež
Kinney, Je� : Dobrodružstvo skvelých kamošov
Davies, Benji: Búrka a veľryba v zime
Gierová, Kerstin: Zelená ako smaragd
Hanáčková, Pavla: Kam sa stratili zvieratká
Holtfreter, Nastja: Nie som žaba, pobozkaj ma!
Chapmanová, Linda: Priateľstvo plné koláčikov 
1. – 4. diel
Child, Lauren: Ovoňaj � alky odspodu
Kolektív autorov: Baba Jaga – Ruské ľudové roz-
právky
Mapleová, Daphne: Psie záchranárky 
Marčeková, Halka: Strašidielka
Murgaš, Tomáš: Grip. Had, ktorý chcel mať nohy
Rio, Tania Del: Warren Trinásty 1. - 3. diel
Shirerová, Priscilla: Kráľovskí bojovníci 
Taylor, Thomas: Gargantis
Telgemeier, Raina: Úsmev
Vdovičenko, Halina: Sova, ktorá sa chcela stať 
škovránkom

Náučná literatúra pre deti a mládež
Accatinová, Marzia: Veľká kniha mýtov 
Kolektív autorov: 20 výnimočných osobností, 
ktoré zmenili svet
Kolektív autorov: Sprievodca prírodou
Mojang: Minecraft – Epické základne 
Olivieri, Jacopo: Viliam Všadebol – Deň v Aztéc-
kej ríši

Kúzelné čítanie (Albi)
Atlas sveta
Hravé slovenské dejiny
Ľudové riekanky
Morské dobrodružstvá
Rozprávkové učenie

Slovensko
Spievanky 1,2
Svet zvierat

Náučná literatúra pre dospelých
Antošová, Monika: Sprievodca detskými choro-
bami
Balcombe, Jonathan: Co ryba ví?
Emmert, František: Nežná revolúcia – Cesta 
k slobode
Figes, Orlando: Natašin tanec
Fowler, FL: Päťdesiat odtieňov kuraťa 
Holiday, Ryan: Ego je nepriateľ
Hyrja, Jozef: Tisovi poza chrbát
Chapman, Gary: 5 jazykov lásky pre muža
Jasenovcová, Adela: Moja mama povedala 
a mala pravdu
Kovár, Branislav: Sila zániku
Markoš, Ján: Medzi dobrom a zlom
Percivaldi, Elena: Atlasy hviezdnej oblohy
Pollack, Martin: Halič 
Ptačin, Jakub: 53 pokusov, ako byť lepší
Raupachová, Melissa: Nekonečná zelenina
Rich, Old: Architektúra života
Sinek, Simon: Nekonečná hra

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

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

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

Milí čitatelia,

aktuálna pandemická situácia nám 
nedovoľuje stretávať sa s Vami v kniž-
nici na našich obľúbených podujatiach. 
Napriek tomu sme stále s vami na so-
ciálnych sieťach (Facebook, Instagram), 
kde pre vás pripravujeme zaujímavé 
online aktivity, knižné výzvy, hádanky, 
kvízy a zdieľame s vami novinky a zau-
jímavosti zo sveta literatúry. Veľmi nás 
teší akákoľvek odozva na naše príspev-
ky, lebo aj vďaka nej vieme, že aj vy ste 
stále s nami. 

Viacero z týchto aktivít a hádaniek náj-
dete aj na našej webovej stránke v zá-
ložke "Na doma".

V tomto čase neustále pracujeme aj 
priamo v knižnici, upratujeme kniž-
ničný fond, vyradzujeme staré knihy, 
nakupujeme nové, pripravujeme nové 

projekty, plánujeme aktivity a poduja-
tia na čas, kedy sa budeme môcť opäť 
stretávať osobne v knižnici. 

Prajeme vám veľa zdravia, trpezlivosti 
a príjemných čitateľských zážitkov.

Pre aktuálne informácie sledujte 
našu webovú stránku a sociálne sie-
te, kde nájdete aj informácie o plá-
novaných podujatiach knižnice.

V súvislosti so súčasnou zdravotnou 
situáciou vás aj naďalej prosíme o do-
držiavanie všeobecne platných hygie-
nických opatrení a usmernení knihov-
níkov.

Počas zatvorenia knižnice pre verejnosť 
bude generovanie upomienok automa-
ticky pozastavené pre všetkých čitateľov.

Našim čitateľom v tomto čase odporú-

čame obmedziť návštevu knižnice na 
nevyhnutný čas, preto si knihy môžete 
objednať alebo rezervovať vopred
• prostredníctvom online katalógu 

na stránke levoca.dawinci.sk po 
prihlásení do Vášho čitateľského 
konta 

• na mailovej adrese objednavky@
kniznicalevoca.sk

• cez správu na našej facebookovej 
stránke

• telefonicky

S výberom kníh vám radi pomôžeme.

Pripravenú objednávku si môžete vy-
zdvihnúť na nasledujúci pracovný deň.
 
Žiadosti o medziknižničnú výpožičnú 
službu (MVS) a rešeršné služby bude-
me vybavovať prostredníctvom mai-
lovej komunikácie na adrese naucne@
kniznicalevoca.sk alebo telefonicky. 
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Povedzte nám viac o sebe

Volám sa Tomáš Koňuch, vyštudoval 
som sociálnu prácu na Univerzite Ko-
menského v Bratislave. Počas svojho 
pôsobenia v sociálnej oblasti som pra-
coval ako vychovávateľ v Zariadení so-
ciálnych služieb ROSA, Bratislava. Je to 
zariadenie, ktoré poskytuje všestrannú 
starostlivosť prijímateľom sociálnych 
služieb na riešenie nepriaznivej so-
ciálnej situácie, z dôvodu ťažkého zdra-
votného postihnutia a  nepriaznivého 
zdravotného stavu. Pôsobil som ako te-
rénny sociálny pracovník a neskôr ako 
kurátor pre deti a dospelých na Úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny Kežma-
rok. Aktuálne pracujem ako špecialis-
ta v oblasti sociálneho poradenstva 
v Centre pre deti a rodinu TENENET o.z. 

V čom spočíva činnosť TENENETU?
Každá rodina prechádza aj náročnejší-
mi obdobiami, kedy musí riešiť vážne 
alebo  neočakávané problémy. Mnohé 

z  nich nájdu spôsob, ako sa s  takými-
to situáciami vyrovnať v  rámci rodiny 
alebo s  podporou príbuzných či pria-
teľov. Niektoré problémy v  rodinách 
sú však také závažné, že je náročné ich 
prekonať bez profesionálnej pomoci. 
V  TENENETE pracujeme s  rodinami, 
ktoré sa ocitli v zložitých situáciách za-
príčinených � nančnými problémami, 
stratou zamestnania, sociálnou izolá-
ciou, poruchami učenia, zneužívaním, 
užívaním návykových látok alebo po-
ruchami duševného zdravia. Takéto si-
tuácie majú obrovský vplyv na stabilitu 
rodinného života, zároveň ovplyvňujú 
zdravie a  rozvoj všetkých členov rodi-
ny. V TENENETE veríme, že rodiny, ktoré 
čelia takýmto ťažkostiam, by mali mať 
podporu, ktorú potrebujú, aby situáciu 
zvládli prekonať. 
TENENET vznikol v  roku 2011 ako or-
ganizácia špecializujúca sa na pomoc 
pri hľadaní práce pre ľudí so zdravot-
ným znevýhodnením, pomoc rodinám 
s  deťmi so   zdravotným postihnutím 
alebo ľuďom žijúcim v sociálne znevý-
hodnenom prostredí. Obrovský záujem 
komunity prejavený o  sociálne služby 
nás viedol k postupnému rozširovaniu 
činností o  špecializované sociálne po-
radenstvo a agentúru podporovaného 
zamestnávania. Poskytované služby 
sme rozšírili o komunitné centrá, služ-
by včasnej intervencie, ambulancie 
klinickej psychológie a  psychoterapie 
a pedagogickú poradňu. 
Naše služby boli ocenené viacerými 
prestížnymi oceneniami - ocenenie Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a  ro-
diny SR „Zamestnávateľ ústretový k ro-
dine“, ocenenie celosvetovej nadácie 
Ashoka „Sociálny inovátor a zavádzateľ 
zmien v zamestnávaní ľudí so zdravot-
ným postihnutím“, ocenenie EASPD 
– „TOP3 EU zamestnávateľ ľudí so zdra-
votným postihnutím“.

Čím sú najčastejšie ohrozené rodiny 
na Slovensku? 
V rámci nášho pôsobenia sme už stihli 
zhrnúť oblasti, ktorými sú rodiny posti-
hované najviac, a to stratou zamestna-
nia jedného, prípadne oboch rodičov, 
náhlym výpadkom príjmov,  násilím 
v  rodinách,   psychickými problémami, 
emočným vypätím, strachom, poru-
chami učenia alebo pozornosti u  detí 
a rôznymi závislosťami. 
 
Ako vznikol názov organizácie, kde 
momentálne pôsobíte?
Tenenet bola egyptská bohyňa – 
ochrankyňa nového života, tiež bohy-
ňa mlieka, medu a piva, známa aj ako 
Tenenit alebo Tjenenet. Bola spojená 
s narodením dieťaťa a bola uznáva-
nou ochrankyňou materníc tehotných 
žien. Z toho vyplýva aj jej význam pri 
tvorbe mlieka a kojenia. Keďže v staro-
vekom Egypte bolo úlohou ženy nielen 
zabezpečovať mlieko, ale kvôli lepšej 
mliekotvorbe kojacej ženy aj príprava 
domáceho piva (kúsky chleba s jačme-
ňom fermentované v krčahu). Meno Te-
nenet je odvodené od slova „tenemu“, 
čo znamená pivo.

Na záver sa opýtam, kde Vás ľudia 
nájdu v prípade potreby?
Zamestnanci TENENETU vykonáva-
jú terénnu a  ambulantnú podporou 
komunity v  30 okresoch a  všetkých 
ôsmich krajoch Slovenska. Najbližšie je 
to adresa Levočská 335/1, 064 01 Stará 
Ľubovňa  s pôsobnosťou pre okres Sta-
rá Ľubovňa, Kežmarok, Levoča a Ulica 
SNP 145/9, 059 21 Svit, s pôsobnosťou 
pre okres Poprad a Kežmarok.  

Ďakujeme za rozhovor!

Lucia Babejová, Mesto Levoča

“Pomáhame rodinám a jednotlivcom 
prežiť kvalitnejší život” 

Počas prvej vlny pandémie koronavírusu v Levoči pomáhal šiť rúška a nosiť látky pre dobrovoľníkov, 
ktorí rúška šili. Pôsobí v rodinách, ktoré potrebujú sociálnu pomoc. Reč je o Tomášovi Koňuchovi, 

ktorý v Levoči a okolí poskytuje služby pre všetkých, ktorí to potrebujú, v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Poprad - pracovisko Levoča, oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately.
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Spomienky 
                        a poďakovania

„Človek odišiel, ale všetko dobré čo nám dal ostalo v nás.“

Ladislav Mayer
10.01.2021 uplynulo 10 rokov odchodu do večnosti môjho manžela, 
otca a starého otca Ladislava Mayera.

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

S láskou a vďakou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 

„Odišiel si nám tíško a bez rozlúčky, 
čo nikto nečakal.
Nám si zanechal len bolesť,
smútok a v srdci žiaľ. “

František Šurc

Dňa 05.02. si pripomenieme 2. výročie úmrtia Františka Šurca, môjho milovaného manžela, 
drahého otca a dedka. 

Chýbaš nám, nikdy na Teba nezabudneme.

S láskou a úctou spomína manželka Libuša, syn Branislav s rodinou,
dcéra Zuzana s rodinou a vnúčatá.

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

Mária Dzurňáková
Dňa 28. februára 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka a babka Mária 
Dzurňáková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Edita Rusnáková
Dňa 04.02.2021 si pripomenieme 11. výročie úmrtia našej drahej 
mamky a babky Edity Rusnákovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.

„Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, aké bolo predtým.
Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly,
ale v našich srdciach zostávaš navždy s nami.“

Jozef Uhrin
Dňa 14.01.2021 sme sa navždy rozlúčili s naším drahým otcom a dedkom Jozefom Uhrinom. 

Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie VDP. Prof. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú 
rozlúčku a odslúženie pohrebných obradov.

S láskou spomínajú dcéry Anna, Mária a Darina s rodinou.

GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 

február 2021.

Sväté liturgie v týždni: 
 pondelok, streda, štvrtok, 

 piatok  16:30

 utorok, sobota 07:30

Svätá liturgia v nedeľu: 
 09:30

Sviatky v mesiaci február:

2. 2. 2021 – utorok

Sviatok Stretnutia Pána so spra-
vodlivým Simeonom

6. 2. 2021 – sobota

prvá zádušná sobota

27. 2. 2021 – sobota

druhá zádušná sobota

Dňa 15. 2. 2021 (pondelok) sa začí-

na obdobie Veľkého pôstu. V  tento 

deň je prísny pôst a zdržanlivosť od 

mäsa, mlieka a vajec.

Pondelok, utorok a  štvrtok počas 

Veľkého svätého pôstu sú dni plne 

aliturgické (výnimkou sú sviatky). 

V  týchto dňoch budeme sláviť pôs-

tne večierne, pôstne molebeny a i.

Každú stredu a piatok počas veľ-

kého pôstu sa slávi pôstna liturgia 
Vopred Posvätených Darov.

Každú nedeľu počas veľkého pôstu 

sa slávi liturgia sv. Bazila Veľkého.

Gréckokatolícky farský úrad,

Potočná 6, 054 01 Levoča,

www.grkatle.sk

tel.: 053 – 451 34 36



„Tak ako slnko čo večer zapadne, 
Ocko pri spomienke na Teba 
na naše srdcia smútok doľahne.
Hrdo si nosil titul dedko,
pre naše deti by si dal všetko.
Však v Tvojich vnúčatách zanechal si nám kúsok seba, 
stačí pozrieť na ne a vidíme tam teba.“

Michal Brincko
Dňa 18. februára  uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný ocko, manžel, dedko, brat 
a švagor Michal Brincko.

Kto ťa poznal, spomenie si. Kto ťa mal rád, nech nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa 
milovali.

S láskou v modlitbách spomínajú manželka, syn Michal s rodinou,  
dcéra Katarína s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
  my sme ho milovali, 
  on miloval nás.“

Ján Pavlík
Dňa 13.01.2021 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, svokor, 
dedko a pradedko Ján Pavlík.

Dobrotivý Bože, vypočuj naše pokorné prosby a voveď ho do nebeského kráľovstva. Ďakujeme 
všetkým, ktorí mu venujú modlitbu  a tichú spomienku spolu s nami.

S úctou a láskou spomínajú manželka Jana,
deti Jana, Mária, Anna, Viera, Ján, Jozef, Ľuboslava s rodinami.

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

 Ing. Jozef Bača
Dňa 15. februára uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor, starý 
otec, prastarý otec, príbuzný.

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

S láskou a úctou spomína manželka Žofi a, synovia Jozef a Igor,
dcéra Beata, nevesta Milena, zať Jirka, vnúčatá a pravnúčatá.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Biblické slovo na mesiac február: 

„Pristupujme teda s  dôverou ku 
trónu milosti, aby sme prijali milo-
srdenstvo  a  našli milosť na pomoc 
v pravý čas.“ 

Židom 4,16

2.2.2021
utorok, Hromnice - Predstavenie 
Krista Pána

7.2.2021
Nedeľa po Deviatniku
8.30 hod.

9.2.2021
Biblická hodina
17.00 hod.

14.2.2021
Nedeľa Predpôstna
8.30 hod.

16.2.2021
utorok, biblická hodina,
17.00 hod.

21.2.2021
1. pôstna nedeľa
8.30 hod

23.2.2021
utorok, 1.pôstna večiereň
17.00 hod.

28.2.2021
2. pôstna nedeľa,
8.30 hod.

Služby Božie sú nariadením vlá-
dy zrušené. Rozpis Služieb Božích 
je teda napísaný tak, ako by mali 
prebiehať za normálnych okolnos-
tí. Akonáhle sa opatrenia uvoľnia 
a  bude nám umožnené vykonávať 
Služby Božie za účasti veriacich, bu-
deme sa riadiť rozpisom.  Do vašej 
pozornosti dávame priamy prenos 
TV Levoča terestriálne cez anténu 
alebo na FB a youtube stránke TV 
Levoča, ktorý aj evanjelickej cirkvi 
zabezpečujú sprostredkovanie bo-
hoslužieb každú druhú nedeľu. Za 
čo TV Levoča ďakujeme. 

Záujem o   pastorálny rozhovor 
cez telefón, v čase núdzového sta-
vu je možný u  sestry farárky na 
čísle:  0918/624 814

Michal Terpák

Dňa 6.2.2021 si pripomíname tretie výročie úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Michala Terpáka. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S úctou spomínajú deti Pavol, Peter a Renáta s rodinami.

„Zostalo len ticho, 
V očiach slzy a v srdci žiaľ.“ 

Peter Suchý
Dňa 16.2.2021 uplynie rok, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, 
ocko a dedko Peter Suchý. 

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

S láskou spomínajú manželka Alžbeta a dcéry s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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S LO V Í Č KO 
O D  M I N O R I TO V

Vidieť, rozhodnúť sa a konať – 
vždy pokojne, s láskou

Drahí Levočania! 

Zdá sa, že mesiac február bude vo via-
cerých oblastiach prelomový. Dúfame, 
že siedmeho sa zmiernia prísne proti-
pandemické opatrenia; sedemnáste-
ho nás čaká  popolcová streda a s ňou 
pôstne obdobie; napokon aj z  ohľadu 
na globálne otepľovanie sa dá predpo-
kladať, že vo februári zima ustúpi jari. 

Hovorí sa, že život je zmena. Aj bio-
lógovia vravia, že adaptabilita, teda 
schopnosť prispôsobiť sa daným pod-
mienkam, je kľúčová pre prežitie or-
ganizmov. Všetky tie zmeny a  nároky, 
ktoré so sebou prináša (pandémia) si 
od nás vyžadujú, aby sme denne robili 
správne rozhodnutia. V duchu hesla vi-
dieť, rozhodnúť sa a konať, vo všetkom 
máme viesť dôveru voči Božej dobrote. 
Vtedy dokážeme, ako zdôrazňoval svä-

tý Maximilián: „Konanie vždy pokojné, 
preplnené láskou.“ Či sa umŕtvujeme 
kvôli protipandemickým opatreniam 
z  lásky k  sebe a blížnemu, či v  pôste 
z  lásky k  Bohu, vždy nás to má viesť 
k väčšej vnútornej rovnováhe, k novej 
skúsenosti s tým, že keď sa dávam z lás-
ky, objavujem kým vlastne som. Som 
Božím dielom, ba čo viac som dieťa-
ťom Boha, ktorý je Láska. Sv. František 
hovorí, že kto je zapálený vnútorným 
ohňom lásky k  Bohu, tomu vonkajšia 
zima neprekáža. 

Drahí priatelia, prajem sebe i Vám, aby 
sme s Božou pomocou zvládali v pokoji 
všetky zmeny, ktoré prežívame, aby sa 
nimi náš vnútorný človek posilnil.

Brat Martin Mária Kolár,
OFMConv.

Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať celému tímu interného oddelenia pod vedením pani 
primárky MUDr. Márie Orolínovej za láskavý a obetavý prístup počas nášho pobytu v nemocni-
ci. Zdravotný stav našej rodiny bol veľmi vážny a vyžadoval si neustálu starostlivosť. Nepoznáme 
mená personálu, ale každému jednému sme vďační za pomoc a podporu v ťažkých  chvíľach. 
Vaša práca je náročná a často ste vystavení situáciám, ktoré vôbec nie sú jednoduché, a preto 
veľké ĎAKUJEME pre Vás všetkých.

Rodina Jablonovská.

„Od života pre seba nič si nežiadal,
 všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dal,
večný pokoj nech dá Ti Boh za odmenu.“

Jozef Bendžala
Dňa 8.1.2021 nás náhle navždy opustil môj milovaný manžel, náš ocko, dedko, svokor, brat, 
švagor, strýko, príbuzný a priateľ.

Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za prejavy sústrasti a podporu v našom hl-
bokom žiali. 

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme Mons. Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. ICDr. Františkovi Dlugo-
šovi, PhD. za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.

Naše poďakovanie patrí aj primárovi MUDr. Martinovi Hlubekovi, MUDr. Viere Neupauerovej, 
všetkým lekárom a sestrám - celému kolektívu zamestnancov OAIM nemocnice v Levoči za ich 
odbornú starostlivosť o nášho milovaného a ľudský prístup. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú modlitbu.

Smútiaca rodina.

Oznamy na február:
(nakoľko to bude možné) 

11. 2. – spomienka Panny Márie 
Lurdskej a zároveň 29. Svetový deň 
chorých – individuálne požehnanie 
chorých Sviatosťou oltárnou po svä-
tej omši o 7.00 a o 15.45. 

15. - 17. 2. – Sviatosť zmierenia 
v druhej sakristii Kostola Ducha Svä-
tého od 14.00.

17. 2. – Popolcová streda – počas 
sv. omše o  7.00 aj o 15.50 – podľa 
usmernenia Kongregácie pre Boží 
kult  – posypanie hlavy popolom sa 
bude v tomto roku konať bez opako-
vania Biblickej formuly.

18. 2. – Diecézna škola viery. O 15.50 
svätá omša, po nej prednáška a dis-
kusia. 

26. 2. – Nočná krížová cesta pre 
mužov – začiatok o 20.00 v Kostole 
Ducha Svätého. Dĺžka cca 21 km (Le-
vočskými vrchmi), predpokladané 
ukončenie o 1.30.

Krížové cesty v  pôstnom období 
v piatky a nedele o 15.00.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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V rámci Výzvy pre región PSK v tomto 
projekte spojili sily a podarilo sa im zre-
konštruovať chátrajúcu budovu. Pro-
jekt obnovy bol podporený dotáciou 
PSK vo výške 149 375,50 eur. Minister-
stvo kultúry SR poskytlo vyše 826 tisíc 
eur. 

O archeologický výskum sa postaralo 
Múzeum v Kežmarku so zodpovednou 
vedúcou výskumu Martou Kučerovou. 
Ten prebehol v roku 2015. So stavebný-
mi a reštaurátorskými obnovami začali 
v roku 2019. Boli nutné vzhľadom na to, 
že už vlhli prízemné i suterénne časti 
objektu, čo malo vplyv na poškodenie 
nástenných malieb a presklené výplne 
v krížovej chodbe, opadávanie omie-
tok, či rozpad samotných murív, poško-
dená bola i kanalizácia. Po rozsiahlej re-
konštrukcii je všetko inak. V kláštore sa 
zrealizovala výmena elektroinštalácie, 

zrekonštruovala sa kotolňa ústredné-
ho kúrenia, pribudlo nové osvetlenie, 
núdzové osvetlenie, bezpečnostné 
systémy, vykonala sa tu celková obno-
va predmetných priestorov a ich mo-
dernizácia. Výrazný podiel na obnove 
majú reštaurátorské práce kamenných 
článkov – súčasť stredovekého a rano-
barokového vybavenia v krížovej chod-
be – rajskom dvore, kapitulnej sieni, 
refektári a na fasádach.  

Objekt má vďaka svojej stavebnej dô-
myselnosti veľký potenciál, je priam 
stvorený pre turizmus. Ide o gotické 
autentické priestory kláštora, prepoje-
né s interiérom kostola, čím je možné 
prezentovať komplex ako typologický 
celok mendikantského kláštora, ne-
skôr jezuitského gymnázia, v ktorom 
bude možné rozvíjať aj ďalšie kultúrne 
projekty ako výstavy, koncerty, work-

shopy, plenéry, a tak naplniť aj ďalšie 
stanovené ciele. Tak to vysvetľujú ini-
ciátori projektu. Aj vďaka tomu sa môže 
rozšíriť kreatívny a kultúrny potenciál 
Levoče, Prešovského kraja, ale aj čas 
pobytu turistov o jeden deň, vzhľadom 
na rozsah areálu.

V tomto roku by mal byť kláštor sprí-
stupnený verejnosti.

zdroj:
- FB stránka - Prešovský samosprávny kraj
- ZMLUVA č.  426/2020/DPR medzi PSK a RKC 
Biskupstvo Spišské Podhradie
- https://myspis.sme.sk/c/22573405/levoca-
ma-novy-skvost-vynovili-niekdajsi-klastor-
minoritov.html

Lucia Babejová, Mesto Levoča
Autor fotogra� e: Monika Bizoňová

Bývalý kláštor minoritov 
je obnovený

Pozemok aj s budovou je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo 
Spišské Podhradie, Spišská Kapitula. Vzhľadom na stav objektu hľadali jeho 

majitelia a iniciátori projektu možnosti jeho obnovy.
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Pochádzal z rodiny zvučného mena. 
Thurzovci. Výnimočný rod úzko spoje-
ný s výnimočným mestom. Boli to meš-
ťania, podnikatelia a  patróni protes-
tantizmu, ktorí sa v priebehu 16. a 17. 
storočia prepracovali medzi uhorskú 
aristokraciu. A hoci si v najvyšších kru-
hoch písali prívlastok „ de Betlenfalva“, 
v nemalej miere za svoj úspech vďačili  
Levoči. Tu sa zrodil rod, silný a bohatý. 
Rod, ktorý v sebe pestoval šľachetnosť 
svojho stavu a  podnikavého ducha.  
V jeho rukách sa spriadali nitky politiky, 
hospodárstva i spoločenského života. 
V  najvyšších kruhoch ich rod pôsobil 
len štyri generácie (1430 – 1636), no 
za dve storočia dal Uhorsku dvoch pa-
latínov, Juraja a Stanislava III., a kráľov-
ského miestodržiteľa Alexeja I.  Okrem 
nich sa v  ich radoch vyskytli  politici, 
humanistickí  učenci a dokonca aj bis-
kupi. Jedno nemožno Thurzovcom 
uprieť. A  to výnimočný obchodný ta-
lent. Prví Thurzovci boli v prvej štvrtine 
15. storočia príslušníci drobnej šľachty 
z  výsadnej oblasti spišských kopijní-
kov. Ich cesta k moci bola na  vtedajšiu 
dobu nezvyčajná. Upustili od svojho 
výsadného šľachtického postavenia 

a  prestúpili do meštianskeho stavu. 
Ako mešťanom sa im otvorila úplne 
nová cesta. Zapojili sa do výnosného 
diaľkového obchodu s kovmi. Zakrátko 
začali podnikať aj v banskej a hutníckej 
oblasti.  Tento Thurzovský meštiansky 
stav pretrval v  Levoči necelé storočie 
a v Krakowe presne 52 rokov. 

Za zakladateľa slávy a bohatstva Thur-
zovcov sa pokladá prostredný syn Ju-
raja I. a  jeho manželky Kataríny - Ján.  
Narodil sa 30. apríla 1437 v  Levoči.  
O  jeho živote je veľmi málo spoľah-
livých informácií. Preto tam, kde ab-
sentujú hodnoverné zdroje, vzniká 
priestor pre dohady. V staršej historic-
kej spisbe sa traduje informácia o jeho 
štúdiách. Podľa nej mal Ján študovať 
na prestížnych  talianskych univerzi-
tách v  Padove a  Ríme, no ich matriky 
to nepotvrdzujú. Hodnovernými dô-
kazmi nie je podložené ani tvrdenie 
o jeho predurčení  stať sa duchovným 
a dokonca o  jeho  vysvätení za kňaza. 
Rovnako nepotvrdené sú aj informácie 
o  jeho pobyte v  Benátkach, kde mal 
stráviť svoje učňovské roky, a práve tu  
sa mal prvýkrát zoznámiť s  Jakubom 

Fuggerom Bohatým. Po svojom otcovi 
Jurajovi zdedil obchodný talent. No po 
jeho smrti roku 1456 bol vedením ro-
dinnej � rmy v Levoči poverený najstar-
ší z bratov, Martin. 

Po roku 1465 založil � liálku thurzovskej 
� rmy v Krakove. Tu nadobudol aj znač-
ný majetok, zároveň sa zaradil k  výz-
namným obyvateľom mesta. Bol vlas-
tníkom siedmich domov. Z ktorých dva 
sa nachádzali na krakovskom námestí. 
Od roku 1477 sa stal členom krakovskej 
mestskej rady.  Jeho pričinením krakov-
čania povolali Víta Stwosza do Krakova, 
a taktiež sa zaslúžil o � nancovanie jeho 
svetoznámeho mariánskeho oltára. 
V dobových prameňoch je známy ako 
„erector et aedi� cator tabulae in Eccle-
sia beatae Virginis Mariae.“ Zaslúžil sa 
aj o  zachovanie svojho rodu. V  dvoch 
manželstvách sa mu narodilo päť dcér 
a  päť synov - päť dedičov a pokračova-
teľov rodu. 

Ján Thurzo spojil svoj obchodný ta-
lent s  augsburským kupcom a  ban-
károm Jakubom Fuggerom Bohatým 
(1459- 1525). Spolu založili podnik 

IN NOMINE CIVITATIS 
LEUTSCHA.... 

o tých, čo zanechali svoju stopu.  
….o plnom mešci a vznešenom 

duchu....

Spišské múzeum v Levoči 
sprístupnilo koncom minulého 

roka novú výstavu o tých, ktorých 
mená sú už neodmysliteľne 

späté s mestom Levoča. V mene 
mesta Levoča rozvíjali a využívali 

svoje schopnosti a um. Prvou 
osobnosťou výstavy je  podnikateľ, 

banský magnát, komorský gróf, 
mecenáš umenia a predovšetkým 
Levočan Ján Thurzo (1437- 1508). 
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„Ungarischer Handel“, ktorý v tom čase 
nemal v kráľovstve obdobu. Spracúvať 
čiernu meď znamenalo v  15. storočí 
sciedzať , t.j. oddeľovať z  medi strieb-
ro. Vývoz drahých kovov z Uhorska bol 
však o� ciálne zakázaný, preto vývoz 
striebra obsiahnutého v  čiernej medi 
predstavoval výnosný obchod.  Ume-
nie sciedzania vraj Ján Thurzo odkukal 
za istých dobrodružných okolností od 
Benátčanov. Aby toto tajomstvo pre 
svoj podnik získal údajne  predstieral  
slabomyseľnosť. Iba tak sa mohol do-
stať do hút - dielní v  Benátkach, kde 
sa toto tajomstvo prísne strážilo od 
14. storočia. Thurzovsko – fuggerovská 
podnikateľská spoločnosť Ungarischer 
Handel, ktorú založili 16. marca 1495 
v  Bratislave a  neskôr túto zmluvu po-
tvrdili aj sobášmi medzi oboma rodmi, 
spracovala do roku 1526 takmer milión 
centov, čo je asi 50 tisíc ton surovej 
medi a 68 tisíc kíl striebra. Spoločnosť 
patrila k  najväčším európskym pod-

nikateľským spoločnostiam tých čias.  
Pôsobenie Jána Thurza v nej bol vrchol 
v jeho kariére a podnikateľskej činnos-
ti. Tento podnik priniesol Thurzovcom 
najväčšie zisky. 

Okrem dozoru nad produkciou a  hut-
níckou prevádzkou v  Banskej Bystrici 
sa usiloval zabezpečiť spoločnosti mo-
nopolné postavenie v  stredosloven-
skej banskej oblasti. Stalo sa tak roku 
1499. V tomto roku získal do prenájmu 
Kremnickú banskú a mincovnú komo-
ru a  tým aj kráľovské príjmy z  ťažby 
drahých kovov. Na konci 15. storočia už 
Thurzovci kontrolovali produkciu medi 
a  drahých kovov v  stredoslovenskej 
banskej oblasti, taktiež aj významný 
podiel na ťažbe medi v oblasti Smolní-
ka a  Gelnice. Okrem týchto oblastí na 
Slovensku rozšíril Ján Thurzo svoje pô-
sobenie aj v Poľsku. Pokúsil sa o ťažbu 
striebra v  poľských Tatrách. Taktiež sa 
pokúsil rozšíriť svoje pôsobenie aj do 

Sedmohradska. V roku 1505 si prenajal 
zatopené zlaté bane vo Veľkej Bani 
(Baia Mare, dnes Rumunsko). Na ich od-
vodnenie navrhol stavbu obrovského 
čerpadla na vodný pohon. Nedostatok 
vody ako pohonnej sily v zime a v lete 
mala riešiť umelá vodná nádrž, prvá 
svojho druhu v Uhorsku.

Ján Thurzo sa tu prejavil nielen ako 
schopný podnikateľ ale aj ako vyni-
kajúci technik. Ako sedemdesiatroč-
ný starec osobne kontroloval priebeh 
stavebných prác. Tu ho zastihla aj 10. 
októbra 1508 smrť. Stal sa obeťou mo-
rovej epidémie. Jeho telesné pozostat-
ky boli prevezené do Levoče, kde ich 
uložili do rodinnej krypty vo   farskom 
kostole svätého Jakuba.

 Mgr. Zuzana Demčáková,
kurátorka Spišského múzea

SUDOKU
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OSEMSMEROVKA

VYHODNOTENIE TAJNIČKY – JANUÁR 2021 – GRATULUJEME!

1. cena - Anton Tomlein, 2. cena - Eva Krigovská, 3. cena - Marcel Mastiliak

POUŽITÉ SLOVÁ:
BATÉRIA, DARČEK, DÁTUM, FAŠIANGY, 

FEBRUÁR, FOTOGRAFIA, HISTÓRIA, HUDBA, 
IHLA, KNIHA, KOBEREC, KUFOR, KÁVA, 
LISTY, MAČKA, MENO, MESTO, MOBIL, 

OBLOHA, OZVENA, PLAGÁT, POHYB, PÁV, 
RELAX, SEDEM, SLOVO, SPRÁVA, SPÁNOK, 
STROM, SYSTÉM, TAJOMSTVO, TEPLOTA, 

UMENIE, VEC, VODA, ZADANIE, ZIMA, 
ČLOVEK, ČÍSLICE, ŽUVAČKA

Cena za správne vylúštenie 
osemsmerovky je tričko 

s logom mesta.

Správnu odpoveď posielajte 
na mailovú adresu limka@levoca.sk, 

alebo prineste osobne do 
Klientského centra MsÚ

do 15. 2. 2021. 

Výhercu oznámime 
v marcovej LIMKE.

Vyfarbi si!
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Som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy,  
ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily,  

a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť. 
Kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme nezdolnú vôľu 

víťaziť, víťazstvo je naše.

WINSTON CHURCHILL

PREČO PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ S REALITNÝM MAKLÉROM? 
7 rozhodujúcich motívov predávajúceho 
1. POHODLIE: Ste veľmi vyťažení v každodennom živote a predaj nehnuteľnosti by vám 
spôsobil obmedzenie vašich pracovných i voľnočasových aktivít alebo pracujete v za
hraničí? Obráťte sa na realitného makléra, ktorý vám uľahčí predaj. Ten za vás bude 
prezentovať vašu nehnuteľnosť, zverejní ju na realitných portáloch, bude za vás chodiť 
na obhliadky s potenciálnymi záujemcami, ušetrí vám čas, ktorý je pre vás tak vzácny. 
Zjednoduší vám proces predaja, ktorý môže dokončiť aj sám napr. na základe vášho 
splnomocnenia.

2. ISTOTA: Patríte k tým predávajúcim, ktorí chcú mať na obhliadkach preverených 
záujemcov a finančne pripravených kupujúcich? V čase “korony” sa spoľahnúť na nie
koho, kto zabezpečí ochranu vášho zdravia aj majetku? Kto zaistí bezpečnosť celého 
procesu predaja, právny servis, vyplatenie kúpnej ceny a bezproblémové odovzdanie 
nehnuteľnosti? Obráťte sa na skúseného realitného makléra s dlhoročnou praxou, 
ktorý dohliadne na všetko, čo s predajom nehnuteľnosti súvisí.
3. STAROSTLIVOSŤ: Chcete zaopatriť svoje deti a vnúčatá a zabezpečiť im z predaja 
svojej nehnuteľnosti spokojnú budúcnosť? Milujete svoju rodinu a priateľov a chcete im 
dopriať tú najlepšiu starostlivosť pri predaji? Nájdite si spoľahlivého makléra, ktorý sa 
postará o všetko pri predaji vašej nehnuteľnosti, či vašich blízkych. Takého, ktorý 
vám bude užitočným sprievodcom od samého začiatku predaja až po prepis energií  
u rôznych dodávateľov služieb, odhlásenie dane z nehnuteľnosti a iných záležitostí.

4. KVALITA: Záleží vám na tom, aby predaj vašej nehnuteľnosti bol nadštandardný, lebo 
vaša nehnuteľnosť nie je obyčajná a zaslúži si kvalitný predpredajný, predajný aj popre
dajný servis? Vyhľadajte profesionálneho makléra, ktorý vždy urobí niečo naviac. 
Takého, ktorý pracuje zodpovedne, zodvihne telefón aj cez víkend či večer. Cení si vami 
zverenú mu dôveru, pravidelne vás informuje ako prebieha proces predaja a nájde pre 
vás najideálnejšie riešenie a najlepšieho kupujúceho. 

5. BEZSTAROSTNOSŤ: Túžite po predaji vašej nehnuteľnosti bez akýchkoľvek svojich 
starostí a námahy? Nechcete sa zaťažovať čímkoľvek ohľadom jej predaja? Chcete mať 
pokoj od obhliadok, jednaní, no máte záujem o najrýchlejší a najlepší výsledok? Zverte 
predaj svojej nehnuteľnosti maklérovi, ktorému bude skutočne záležať na tom, aby 
ste mali s predajom čo najmenej starostí a mohli využívať svoj čas podľa vlast-
ných predstáv.

6. NOVINKY: Viete, že žijeme v dobe webovej a na predaj nehnuteľnosti už nestačia 
iba fotografie? Zaujímate sa o nové trendy, hľadáte nové možnosti a riešenia? Chcete 
využiť pri predaji najmodernejšie prostriedky prezentácie? Oslovte na predaj svojej ne
hnuteľnosti makléra, ktorý sa novinkám nebráni, naopak využíva ich pri svojej 
práci a aj vďaka nim predáva rýchlejšie a za viac.

7. ZISK: Rozumiete reči čísiel a potrebujete chytrého makléra, ktorý dokáže predať vašu 
nehnuteľnosť za najvyššiu možnú cenu na trhu? Preferujete spoluprácu s mi nimálnymi 
vlastnými nákladmi a najvyššími výnosmi? Obráťte sa na makléra, ktorý disponuje 
najnovšími informáciami, pozná realitný trh, má bohaté skúsenosti, je efektívny  
a záleží mu na dosiahnutí zisku pre klienta. Rád vám isto sprostredkuje aj výhodný 
nákup ďalšej nehnuteľnosti.

           Ktorý z motívov u vás prevažuje alebo je ich viac, na základe čoho sa rozhodujete?  
Plánujete v blízkej dobe predaj nehnuteľnosti alebo niekto z vášho okolia a potrebu
jete sa o tom poradiť? Riešite aktuálne predaj svojej nehnuteľnosti a potrebujete  
s ním pomôcť?

Som tu pre vás a teším sa na našu úspešnú vzájomnú spoluprácu. 

Bc. Beáta Kohiarová, RSc.
Váš profesionál v realitných službách viac než 10 rokov na trhu

Tel. č.: 0918 125 835 
www.beatakohiarova.sk
Email: beata.kohiarova@gmail.com  
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Zberné nádoby a vrecia s vytriedeným
i odpadm

i pripravte v deň zberu do 6:00 hod. 

Zber odpadu v Levoči  
Zberný dvor - Levoča 

Kežm
arská cesta 

0903418229, 0910867430 

- aktuálne inform
ácie, 

- odporúčania,  
- zm

eny, 
- harm

onogram
 vývozu počas sviatkov  

- a veľa iného... 

KALENDÁR zberu triedeného odpadu v m
este LEVOČA  2021 


