


lim_a4.indd   1lim_a4.indd   1 19. 1. 2021   12:20:5819. 1. 2021   12:20:58



EDITORIAL

3

Informačný magazín mesta Levoča LIMKA. Vydávané a rozširované na území mesta Levoča. Vychádza jedenkrát mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci. Vydáva: Mesto Levoča, 
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321. Ročník VI., číslo 3. NEPREDAJNÉ. Náklad: 4400 kusov. EV 5295/15, ISSN 2453-7055. Gra� cká úprava a sadzba: Vladimír 
Maľák. Inzercia: Mesto Levoča. Tlač: Pro� Print, s.r.o., Levoča. Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci. V prípade, ak deň redakčnej uzávierky LIMKY pripadne na 
sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom na dodanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň. Nevyžiadané materiály a fotogra� e nevraciame. 
Vydavateľ si vyhradzuje právo na úpravu, skrátenie, prípadne na neuverejnenie príspevku. Vydavateľ nezodpovedá za obsah doručenej inzercie. Zodpovedný redaktor: Miroslav 
Čurilla. Výkonný redaktor: Bc. Vladimír Maľák. Jazyková korektúra: Mgr. Mária Gu� ová. Redakčná rada: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Nikolaj Kučka, Bc. Vladimír Maľák, Mgr. Mária 
Gu� ová. Adresa redakcie: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča. Tel.: 053 451 2467. Príspevky posielajte na adresu: limka@levoca.sk. Za prípadné tlačové chyby 
sa ospravedlňujeme. Informácie pre dotknutú osobu o prevádzkovateľovi a spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.eu/gdpr.pdf 
alebo ich možno získať na mailovej adrese zodpovednaosoba@levoca.sk a telefónnom čísle 0911 617 444.

OBSAH

str. 4 – 5
Súpis obyvateľov z roku 1869

str. 6 – 7
Ján Henckel (1481 – 1539)

str. 8 – 10
Knižnica Jána Henkela v Levoči

str. 10
Rybársky krúžok Levoča

str. 11
Nemocnice AGEL rozširujú 
testovanie na prítomnosť 

protilátok proti koronavírusu

str. 12
Pohotovostné lekárne

str. 13
Na slovíčko ohľadne investičných 

akcií v meste Levoča

str. 14
Oznamy TSML

str. 16 – 17
Od triedy k triede,
od obrazu k obrazu

str. 19
Ako ďalej v kultúre

str. 20 – 21
Zápisy do 1. ročníka ZŠ

str. 24 – 27
Spomienky a poďakovania

str. 28 – 30
Vyhlásenie OVS k predaju 

pozemkov IBV Krupný jarok

Obálka:
Peter Župník

Pár   slov
na úvod

Milí Levočania,

8. marec patrí všetkým ženám po celom svete. Prvý marcový víkend 
oslavujeme Medzinárodný deň žien. Mame, babke, sestre, či priateľ-
ke by ste v tento deň mali vzdať úctu a potešiť ich kvietkom, malým 
darčekom, či milým slovom.

MDŽ je medzinárodne uznávaný sviatok, ktorý vyhlásila OSN k vý-
ročiu štrajku 400 – tisíc newyorských krajčírok v roku 1908. Ženy sú 
odjakživa veľké bojovníčky a pred 113 rokmi bojovali za zrušenie de-
saťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám, pracovným 
podmienkam a za rovnoprávnosť.

Tradícia oslavovať Medzinárodný deň žien bola zavedená v roku 
1910 na Medzinárodnej ženevskej konferencii a po druhej svetovej 
vojne tento deň začali sláviť viaceré krajiny ako sviatok žien, dokým 
ho OSN v roku 1977 nevyhlásila za o� ciálny sviatok a vyzvala krajiny 
sveta, aby venovali jeden deň v roku na oslavy práv žien, rovnopráv-
nosti a medzinárodného mieru.

V ČSR sa Medzinárodný deň žien konal v roku 1921 a o rok neskôr 
nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol 
zrušený a od roku 1938 až do 1945 sa MDŽ nekonal. Po roku 1945 
bol obnovený a odvtedy si nežné pohlavie pripomíname každý rok.

Mesto Levoča želá všetkým ženám príjemné prežitie tohto dňa, veľa 
lásky, šťastia a zdravia.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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Súpis obyvateľov z roku 1869 
– prvé moderné sčítanie ľudu

Sčítania obyvateľov patria medzi najstaršie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania. 
Znalosti o počte obyvateľstva a neskôr o jeho štruktúre sú nevyhnutné pre 

akékoľvek zásahy centrálnej moci do života spoločnosti, vedenia vojen aj mierového 
budovania. Prvé moderné sčítanie obyvateľov konané podľa zásad stanovených na 

medzinárodných štatistických kongresoch sa v Rakúsko-Uhorsku uskutočnilo v roku 
1869. Týmto sčítaním sa začala nová éra populačných cenzov - sčítaní a v podstate 

naň nadväzujú aj dnešné sčítania.

Zákonný článok o sčítaní ľudu z 29. marca 
1869 určil konanie cenzov v desaťročných in-
tervaloch vždy k 31. decembru v rokoch kon-
čiacich  nulou (s výnimkou roku 1869),  teda v 
rokoch 1880, 1890, 1900 a 1910. V roku 1920 
na túto periodicitu nadviazala aj novovznik-
nutá Československá republika. 

Predmetom sčítania v  roku 1869 boli všetky 
osoby prítomné k termínu od 28. 12. 1869 do 
3. 1. 1870 v mieste sčítania. Pred sčítaním boli 
určené sčítacie komisie a každé sídlo bolo 
rovnomerne rozdelené na sčítacie obvody. 
V každom obvode bol komisiou vymenovaný 
kontrolór, ktorý dohliadal na výber ďalších 
ľudí, ktorí pomáhali pri zbere hárkov. Pri sčíta-
ní boli použité  sčítacie  hárky v dvoj aj trojja-
zyčnej podobe, vypĺňané hlavou domácnosti 
alebo iným členom domácnosti, ktorý vedel 
písať. Prípadne ich vypĺňal poverený sčíta-
cí komisár, ktorému obyvatelia nahlasovali 
údaje o sebe. Komisári zároveň kontrolovali 
úplnosť  vyplnenia hárkov, vyhotovili zberný 
hárok za celý dom a potvrdili, že žiadna by-
tová domácnosť nechýba. Náklady hradil štát 
a v prípade zle zabezpečeného sčítania, moh-
la byť mestu, resp. obci uložená pokuta. 

Sčítací hárok vypĺňaný za každú bytovú do-
mácnosť mal štyri strany. Údaje o byte obsa-
hovala prvá strana (obr. 1),  údaje o členoch 
domácnosti druhá a tretia (obr. 2) a údaje 
o domácich zvieratách štvrtá strana (obr. 3). 
Sčítacie hárky za všetky bytové domácnosti 
v dome boli vložené v zbernom hárku.

Na prvej strane sčítacieho hárku bol uvedený 
názov krajiny, župy, mesta, ulice, číslo domu, 
číslo bytu v dome, situovanie obývaných 

Obr. 1
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priestorov (suterén, prízemie, poscho-
die, povala), špeci� kácia obývaných 
priestorov (počet izieb, kuchýň, komôr) 
a iných užívaných priestorov (obchod, 
sklad, maštaľ a pod.). Zisťovalo sa, či 
byt slúži iba na bývanie, príp. či patrí 
k domácnosti obchod, či iné výrobné 
priestory.

Dve vnútorné strany sa týkali obyvate-
ľov a obsahovali krstné mená a priez-
viská všetkých členov domácnosti 
v poradí, ako určoval pokyn pre vyplne-
nie tlačiva, a to: hlava rodiny, manželka, 
deti a vnuci podľa veku, ďalšie osoby 
zdržujúce sa v dome, pomocný perso-
nál (sluhovia, slúžky, tovariši, učni). Ná-
sledne bolo treba uviesť pohlavie zapí-
sanej osoby, rok jej narodenia, rodinný 
stav (v tom čase mohol byť – slobodný, 
manželský, ovdovený alebo rozlúčený). 
Prvýkrát bolo predmetom štatistického 
zisťovania vierovyznanie obyvateľov. 
Ak išlo o osobu bez riadneho zames-
tnania, bolo treba spresniť, z akých pe-
ňazí žije, či z vlastných alebo z almužny. 
V ďalšej rubrike mali byť bližšie popísa-
né okolnosti zamestnania, či zapísané 
zamestnanie vykonáva samostatne 
alebo ako pomocník, či je majiteľom, 
majstrom, tovarišom, učňom. Pred-
metom zisťovania bola aj domovská 
príslušnosť. Medzi zisťovanými údajmi 
bol aj dopyt na gramotnosť sčítaných 
osôb, osobitne bolo treba uviesť, či 
sčítaná osoba vie iba čítať alebo či vie 
čítať aj písať. V poslednej rubrike bol 
priestor určený pre poznámky. Podľa 
inštrukcie tu malo byť poznačené fyzic-
ké a mentálne postihnutie, či dotyčná 

osoba patrí k riadnemu vojsku, krajin-
skej obrane, vojnovým invalidom, zá-
ložníkom. V prípade vojaka bolo treba 
zapísať jeho vojenskú hodnosť, uviesť 
kde vykonáva vojenskú službu a u aké-
ho regimentu. 

Na strane štyri boli rubriky špeci� ku-
júce jednotlivé druhy chovaných do-
mácich zvierat. Bolo potrebné presne 
uviesť – počet koní (žrebcov, kobýl, 
žriebät, či ide o ťažké alebo ľahké ple-
meno), mulíc, oslov, uhorského a švaj-
čiarskeho rožného dobytka (kráv, 
býkov, teliat), oviec (šľachtené a oby-
čajné), kôz, ošípaných a včelích úľov.

Kto odmietol poskytnúť údaje alebo 
ich neuviedol pravdivo, mohol dostať 

pokutu vo výške dvadsať zlatých alebo 
si odsedieť štyri týždne vo väzení. 

Uvedené hárky sú cenené aj  kvôli 
tomu, že sa vôbec zachovali, lebo sčí-
tacie hárky z  nasledujúcich súpisov sa 
likvidovali po tom, čo sa z údajov, ktoré 
obsahovali, urobili záverečné štatistic-
ké sumáre. Sčítacie hárky z terajšieho 
územia Slovenska sa dajú nájsť len zo 
žúp: Komárno, Nitra, Tekov, Zvolen, Ša-
riš, Spiš, Zemplín a Abov-Turňa. Údaje 
z tohto sčítania sa za všetky sídla trie-
dili, sumarizovali a výsledky boli vyda-
né tlačou v miestopise Uhorska z roku 
1873 (A  Magyar korona országainak 
helységnévtara 1873).  

V  podmienkach Spišského archívu 
v Levoči v archívnom fonde Župa spiš-
ská (1860-1922) sa zachovali sčítacie 
hárky uvedeného cenzu, z  veľkého 
počtu  spišských obcí a sú významným 
prameňom pre bádateľov, ktorí sa zau-
jímajú o rôzne aspekty života ľudí tohto 
regiónu v  minulosti. V  našej študovni 
sú na požiadanie k dispozícii  originály 
hárkov, ale kvôli ich ochrane, sú nafote-
né na mikro� lmoch a preferuje sa táto 
forma prístupu k archívnym dokumen-
tom.  Ďalšia možnosť ich štúdia je na 
stránkach www.familysearch.org

Mgr. Monika Fekiačová
Spišský archív v Levoči
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Jeho rod, z  ktorého pochádzali vážení 
a vzdelaní mešťania, v Levoči žil a pôso-
bil dávno pred Henckelovým narode-
ním. Pravdepodobne boli spríbuznení 
s  Thurzovcami. Možno tak usudzovať 
na základe podobnosti erbov obidvoch 
rodín.  Mladý Ján študoval vo Viedni 
a pravdepodobne aj v Bologni. Na uni-
verzitách získal titul magistra slobod-
ných umení a    titul doktora teológie. 
Humanistické nasmerovanie v  mla-
dosti mu uľahčilo aj dedičstvo, ktoré 
získal po svojom strýkovi, ktorým bol 
spišský kanonik Juraj Leudenschit. Ten 
mu odkázal nielen peniaze na univer-
zitné štúdium, ale aj svoju knižnicu. Po 
štúdiách postupne zastával funkcie bé-
kešského archidiakona, varadínskeho 
a  spišského kanonika. V  roku 1513 sa 
vrátil naspäť do Levoče, kde ho 28. no-
vembra toho istého roku mestskí zvolili 
za svojho farára. 

Tu naplno prejavil svoju náklonnosť 
k humanizmu. Humanistické myšlienky 
prenášal aj do konzervatívnej Levoče. 
Práve to mu spôsobovalo u  mnohých 
veriacich nepríjemnosti. Pravdepo-
dobne na ich podnet bola 1. januára 
1518 prepoštom Jánom Horváthom 
vykonaná na fare v Levoči vizitácia.  Tá 
mala okrem iného za cieľ preskúmať 
aj nezhody medzi farárom a veriacimi. 
Mestská rada spolu s  richtárom Jána 
Henckela podporila, a  ako sa uvá-
dza v  Sperfogelovej kronike... „vydala 
o svojom farárovi najlepšie svedectvo“. 
Henckel využil svoje kontakty a na po-
zíciu rektora mestskej školy presadil 
anglického humanistu a erazmovca Le-
onarda Coxa, ktorý sa o niekoľko rokov 

neskôr stal vychovávateľom anglické-
ho kráľa Henricha VIII. Aktívne sa zaují-
mal o dianie v Európe. Bol informovaný 
o reformácii prebiehajúcej v Nemecku. 
Svoj postoj k  danej situácii pretlmočil 
svojským spôsobom. V  roku 1520 si 
objednal u  Majstra Pavla z  Levoče re-
nesančný oltár. Ten zasvätil dvom zá-
padným a  dvom východným Jánom. 
Okrem nich však oltár venoval ešte jed-
nému Jánovi, Jánovi Gersonovi, kance-
lárovi Sorbony a jednej z vedúcich po-
stáv kostnického koncilu, ktorý odsúdil 
Wiklefove i Husove názory. Gerson ne-
bol svätým, preto ho Henckel dal na-
maľovať na samostatnú tabuľu, ktorú 
umiestnil na zadnú stranu oltára. Zdá 
sa, že jeho postoj k reformácii bol otvo-
rený, prijímal nové myšlienky, ale záro-
veň bol stúpencom reformy cirkvi ale 
nie ako stúpenec reformácie. Mal spo-
radické kontakty s Filipom Melanchto-
nom, jeho obdivovaným priateľom bol 
Erazmus Rotterdamský, s  ktorým udr-
žiaval čulú korešpondenciu a  ktorého 
plánoval okolo roku 1527 navštíviť.

V Levoči inicioval budovanie farskej 
knižnice, kde zanechal veľkú zbierku 
kníh. Často sa v knihách nachádza jeho 
ex libris, alebo záznam o tom, že kniha 
patrí práve jemu. Zaslúžil sa o zachova-
nie menších knižníc, ako napríklad kniž-
nice Fraternity 24 spišských farárov. Tie 
postupne spojil do jednej. Celý súbor 
kníh sústredil do kostola sv. Jakuba. 
Dokonca tam dal roku 1515 vybudo-
vať osobitnú miestnosť nad kaplnkou 
sv.  Juraja, ktorá bola dokončená roku 
1519. Všetky knižné exempláre nechal 
kvôli ochrane pripevniť k  pultom re-

ťazami. Knižnica obsahovala kódexy, 
inkunábuly a tlače zo začiatku 16. sto-
ročia, v celkovom počte 500 zväzkov.

V roku 1522 si ho košická mestská rada 
vybrala za farára ako nástupcu zosnulé-
ho Jána Röbla. Ján Henckel toto miesto 
prijal a spolu s  ním Levoču opustil aj 
Leonard Cox. V  Košiciach pôsobil ako 
farár dva roky. Odišiel z úradu košické-
ho kňaza a stal sa dvorným kaplánom. 
Pravdepodobne vďaka Alexejovi Thur-
zovi ho na svoj dvor pozvala kráľovná 
Mária Uhorská – Habsburská (1505 – 
1558), manželka a neskôr vdova po krá-
ľovi Ľudovítovi II. Jagellovskom.  V služ-
bách jej veličenstva nepobudol dlho. 
No aj napriek odchodu ostal v  priazni 
kráľovnej. Tá sa listom z roku 1526 ob-
rátila na pápeža s prosbou o udelenie 
pocty pre svojho bývalého dvorného 
kazateľa. Tak Henckel vďaka jej inter-
vencii získal ponuku stať sa biskupom.  
Rovnakú ponuku a rovnaký  post získal 
aj od Jána Zápoľského. Obe ich od-
mietol. Chvíľu pôsobil ešte ako košický 
farár a opätovne vstúpil do služieb krá-
ľovnej Márie ako jej osobný spovedník.
 
Možno práve v  Budíne na kráľovskom 
dvore nadviazal kontakty s  Erazmom 
Rotterdamským. Tento post Ján Hen-
ckel vykonával v čase, keď sa z mladej 
kráľovnej stala kráľovná vdova. Po ne-
slávnej bitke pri Moháči v  roku 1526 
prišlo Uhorsko o kráľa a Mária Uhorská 
o svojho manžela. Bol to práve Henckel, 
kto nabádal v  listoch Erazma Rotter-
damského, aby upriamil svoju pozor-
nosť na mladú kráľovnú. Snažil sa ho 
presvedčiť, aby sformuloval pre ňu úte-

...O nových myšlienkach a kráľovninej spovedi...

Ján Henckel (1481 – 1539)
Osobnosťou výstavy IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA v mesiaci marec je 

humanista, reformátor, farár, spovedník, súčasník Majstra Pavla a predovšetkým 
Levočan. V tomto meste sa 16. marca roku 1481 Ján Henckel narodil Jurajovi 

Henckelovi a Agnese Leudenschitovej. Narodil sa v čase plnom zmien. Stará doba 
pomaly odznievala a nová si v spoločnosti ešte  nenašla svoje trvalé miesto. Aj 

do Levoče začali postupne prenikať nové myšlienky nastupujúceho humanizmu 
a renesancie, ktoré sa v Uhorsku rýchlo presadzovali aj zásluhou Mateja Korvína 

a jeho talianskej manželky Beatrix Aragónskej.
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chu, ktorá by jej uľahčila zmierenie nad 
stratou manžela. Najmä vďaka Hencke-
lovi na začiatku roka 1529 vzniká spis 
Vidua Christiana (Kresťanská vdova), 
ktorý Erazmus venoval kráľovnej s pri-
pomenutím zásluh Jána Henckela. 
Okrem neho udržiaval Ján Henckel 
korešpondenčný styk s Filipom Melan-
chtonom. Osobne sa aktívne zúčastnil 
na augsburskom sneme v roku 1530.

Pravdepodobne v  dôsledku svojich 
otvorených názorov a neskrývanej ná-
klonnosti k Erazmovi Rotterdamskému, 
Henckel upadol do nepriazne nového 
panovníka cisára Karola V. Preto v roku 
1531 de� nitívne odišiel zo služieb Má-
rie Habsburskej a zo služieb kráľovské-
ho dvora. Presťahoval sa do Sliezska, 
kde pôsobil ako vroclavský kanonik 
a  farár v  Svidnici až do svojej smrti. 
Zomrel vo Wroclavi 5. novembra 1539.
 
Ján Henckel patril k  výrazným po-
stavám svojej doby. Podľa slov jeho 
súčasníkov bol ...človekom vysokých 
mravných zásad... zberateľom kníh, 
bol múdry, vzdelaný a  láskyplný člo-
vek, ktorému bola cudzia akákoľvek 
ctibažnosť. V  neposlednom rade bol 
človekom hlboko veriacim a  zároveň 
pokrokovým obhajcom univerzalizmu 
a humanizmu.  

Mgr. Zuzana Demčáková,
kurátorka SNM-SML
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Pokiaľ to zdravotná situácia dovoľo-
vala, pre našich čitateľov, obyvateľov 
Levoče a okresu Levoča sme pripravo-
vali rôznorodé vzdelávacie a  kultúrne 
aktivity a podujatia. Záujemcovia o cu-
dzie jazyky mali raz mesačne príležitosť 
zúčastniť sa Konverzácie v anglickom 
jazyku a  Konverzácie v ruskom ja-
zyku. Pravidelne v  mesačnom cykle 
sa v knižnici stretáva Knižný klub KJH 
a Klub šikovných rúk. Ešte pred vzni-
kom regionálnej knižnice sa stretávali 
zo súkromnej iniciatívy priatelia dobrej 
literatúry a  založili Knižný klub, ktorý 
od júla 2019 zmenil názov na  Knižný 
klub Knižnice Jána Henkela a pravi-
delné rozhovory v roku 2020 sa konali 
v  knižnici a  jej externej čitárni v  átriu.  
Pri troch klubových stretnutiach sme 
mali aj hostí, scenáristku a  spisovateľ-
ku Zuzanu Mojžišovú, prekladateľku 
a  autorku kníh pre deti Máriu Šte-
fánkovú a básnika, prozaika, esejistu, 
výtvarníka a kazateľa Daniela Pastir-
čáka. Klub šikovných rúk je stretá-
vaním rôznych generácií čitateľov pri 
ručných prácach. Skúsenejší členovia 
učia začiatočníkov rôznym technikám 
ručných prác, diskutujú na rôzne témy, 
ktoré často súvisia so životom mesta 
a regiónu. Súčasťou stretnutia klubu je 
prezentácia knižných noviniek a hlasné 
čítanie poviedok alebo úryvkov z  lite-
rárnych textov.  Malí a mladší čitatelia 
radi navštevovali knižnicu kvôli hraniu 
spoločenských hier a  počúvaniu číta-
ných príbehov a  rozprávok. Obľubu si 
začalo získavať piatkové dopoludňajšie 
stretávanie v knižnici detí a ich rodičov 
s názvom Pre mamičky a detičky.

V  rámci cyklu podujatí Krajina kníh, 
ktoré pripravujeme s  � nančnou pod-

porou Fondu na podporu umenia, sme 
sprostredkovali tvorbu slovenských 
autorov Tone Revajovej, Márie Šte-
fánkovej, Zuzany Mojžišovej, Lenky 
Šingovskej a Petra Opeta žiakom zák-
ladných škôl. Pripravovali sme pre nich 
aj tvorivé dielne a sprevádzanie knižni-
cou spojené s  vyhľadávaním kníh v re-
gáloch počas tzv. informačnej výchovy.

V  úvode nového roka sme sa stretli 
s  čitateľmi pri oslave prvého výročia 
založenia Knižnice Jána Henkela v kine 
na � lmovom predstavení Šťastný nový 
rok a spoločensky v knižnici. Vo febru-
ári vyvolala záujem prednáška psycho-
logičky Janky Dudinskej O manžel-
stve v  Národnom týždni manželstva 
a stretnutie so spisovateľom Silvestrom 
Lavríkom a  jeho knihou Posledná ba-
rónka.

Prvý marcový týždeň bol Týždňom 
slovenských knižníc a  knižnica zažila 
najvýznamnejšiu udalosť roka, ktorou 
bola úplne prvá prezentácia biblické-
ho eposu Johna Miltona Stratený raj 
v historicky prvom slovenskom vydaní. 
Stratený raj v slovenskom jazyku vyšiel 
po viac ako 350 rokoch od svojho kniž-
ného debutu vo vydavateľstve Mod-
rý Peter. Tohto výnimočného aktu sa 
zhostili prekladateľ Marián Andričík 
a vydavateľ Peter Milčák. V Týždni slo-
venských knižníc sme do knižnice po-
zvali seniorov na Olovrant pri dobrej 
literatúre a stretnutie pripravili v spo-
lupráci s  Jednotou dôchodcov na Slo-
vensku. V  nasledujúcom období bola 
knižnica pre verejnosť zo známych dô-
vodov zatvorená.

Leto stretávaniu prialo a  najnavštevo-

vanejším podujatím bolo Prečítané 
leto každú stredu predpoludním počas 
letných prázdnin.

Sme vďační za dobrú spoluprácu Mes-
tskému kultúrnemu stredisku v Levoči, 
ktoré nás prizvalo k  realizácii podujatí 
Piknik pri fontáne a Tajomný les. Na 
oboch akciách sme vytvorili čitateľský 
kútik a  prečítali rozprávky pre deti. 
Pozvanie do Tajomného lesa prijal aj 
autor kníh pre deti a skvelý propagátor 
svojej tvorby Braňo Jobus. Mimoriad-
ne nás potešila spolupráca pri oprášení 
činnosti � lmového klubu a jeho pome-
novaní Filmový klub Ivana Chalupec-
kého.

Spolupracovať sa nám darilo aj so spi-
sovateľskými organizáciami. Klub ne-
závislých spisovateľov prezentovali 
v  knižnici autorským čítaním spisova-
telia Mila Haugová, Dana Podracká, 
Judita Kaššovicová, Erik Ondrejička, 
Erik Markovič a Marián Milčák. V spo-
lupráci s  Obcou spisovateľov Sloven-
ska knižnica pripravila stretnutie s  au-
torkou kníh pre deti a  mládež Toňou 
Revajovou, s ktorou sa zhováral Peter 
Juščák.

V roku 2020 sa mesto Levoča po prvý-
krát zapojilo do Európskeho týždňa 
mobility. KJH sa pridala k tejto kam-
pani zorganizovaním hodiny Nordick 
walkingu v centre mesta a priľahlom 
lesoparku pod vedením akreditova-
nej inštruktorky a propagáciou titulov 
o udržateľných spôsoboch dopravy 
v meste.

V  decembri knižnica realizovala 
v  Mestskom divadle projekt Knižnica 

Knižnica
Jána Henkela v Levoči

Rok 2020 bol pre Knižnicu Jána Henkela v Levoči druhým rokom existencie ako regionálnej 
inštitúcie v pôsobnosti nového zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Knižnica v druhom 
roku svojho pôsobenia vo verejných službách pre obyvateľov mesta a regiónu Levoča pracovala na 
budovaní kvalitného, všestranného knižničného fondu, na poskytovaní knižnično-informačných 

služieb zodpovedajúcich modernej knižnici a príprave i realizácii podujatí zodpovedajúcich potrebám 
vedomostnej a kultúrnej spoločnosti, až kým jej rozbeh nezastavila pandémia koronavírusu. 



nás spája – kultúra znevýhodnených  
skupín s  podporou MK SR. Realizácia 
spočívala v  stretnutí detí a  žiakov so 
znevýhodnením a  žiakov z  bežných 
základných škôl pri dramatizovanom 
čítaní príbehov vyjadrujúcich potrebu 
vzájomného porozumenia a  pomoci, 
ktoré následne výtvarne spracovali po-
čas vyučovania. Texty deťom prečítal 
herec Peter Čižmár.

Obľúbeným podujatím u detí a  ich ro-
dičov je večerné Čítanie v pyžamkách, 
ktoré v  nepriaznivom čase sme presu-
nuli do online priestoru. Na stránke 
knižnice, na knižničnom facebooku 

a  instagrame sme uverejňovali knižné 
výzvy, emotikonové hádanky, zdieľali 
novinky a zaujímavosti z literárneho 
sveta, online aktivity a čítania spisova-
teľov a hercov, pripravovali sme výbery 
kníh z nášho fondu na rozličné aktuál-
ne témy a medzinárodné dni,  užitočné 
odkazy, oznamy k fungovaniu knižnice, 
návody na odosielanie online objedná-
vok, informovali sme čitateľov o našej 
práci počas zatvorenia knižnice a  od 
novembra 2020 sme začali čitateľom 
ponúkať na vypožičanie aj eknihy.

Kníh, aktivít, podujatí, poskytovaných 
služieb v knižnici je veľa, avšak záujem 

obyvateľov Levoče je nízky. Ak si porov-
náme počet čitateľov v pomere k poč-
tu obyvateľov v  susedných mestách 
na Spiši, napr.  Kežmarok alebo Starú 
Ľubovňu s  Levočou, budeme sa pýriť. 
Obe mestá majú v  porovnaní s  nami 
trojnásobne vyšší počet registrovaných 
čitateľov v knižnici. Veríme, že neprebu-
dení čitatelia si nájdu cestu do knižnice, 
kde sa neustále snažíme  poskytovať 
kvalitné služby a  aktuálny knižničný 
fond.

Mgr. Janka Dolanská,
riaditeľka KJH v Levoči
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Milí čitatelia,
knižnica v tomto čase ostáva pre ve-
rejnosť na základe výnimky zo zákazu 
vychádzania otvorená, funguje však 
stále v obmedzenom režime formou 
„výdajného okienka”. Knihy je potreb-
né objednať si vopred - prostredníc-
tvom online katalógu na stránke levo-
ca.dawinci.sk po prihlásení do Vášho 
čitateľského konta, na mailovej adre-
se objednavky@kniznicalevoca.sk, cez 
správu na našej facebookovej stránke 
alebo telefonicky. Objednávky pripra-
vujeme do nasledujúceho pracovného 
dňa. Vstup do jednotlivých oddelení 
zatiaľ nie je povolený. Žiadosti o me-
dziknižničnú výpožičnú službu (MVS)
a rešeršné služby budeme vybavovať 
prostredníctvom mailovej komuniká-
cie na adrese naucne@kniznicalevoca.
sk alebo telefonicky.

Knižnica sa v čase pandé-
mie riadi COVID automatom 
a nariadeniami vlády, preto 
našim čitateľom odporúča-
me sledovať našu webovú 
stránku a sociálne siete pre 
aktuálne informácie o fun-
govaní a platných podmien-
kach vstupu do priestorov 
knižnice.

NOVÉ KNIHY PRE VŠETKÝCH
V roku 2020 podporil Fond na podporu 
umenia projekt „Nové knihy pre všet-
kých” sumou 6000€. Aj vďaka novej do-
tácii z FPU môže Knižnica Jána Henkela 
v ďalšom roku pokračovať v rozširovaní 
a obnove knižničného fondu. Cieľom 
projektu je zakúpiť nové knihy do všet-
kých oddelení knižnice a zabezpečiť 
tak kvalitný a široký výber beletrie 
a náučnej literatúry pre dospelých i pre 
deti a mládež. Našim čitateľom chceme 
ponúkať vždy nové a kvalitné tituly, 
udržiavať aktuálny knižničný fond, kto-
rý zabezpečí potreby čitateľov z celého 
okresu. Veríme, že aj tento projekt nám 
pomôže skvalitniť naše služby a prilá-
kať do knižnice nových čitateľov.

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤA-
ŽE: MÔJ KNIŽNÝ HRDINA
V minulom roku vyhlásila naša knižni-
ca veľkú výtvarnú súťaž s názvom Môj 
knižný hrdina. Súťaž sa stretla s veľmi 
pozitívnou odozvou a zapojilo sa do 
nej spolu až 137 súťažiacich vo veku od 
4 do 44 rokov, deti a mládež z mater-
ských, základných, stredných a špeciál-
nych škôl z Levoče a okolia, jednotlivci 
aj dospelí. Pre vysokú účasť a množstvo 
originálnych prác sme súťažiacich roz-
delili až do piatich súťažných kategó-
rií podľa veku a v niektorých sme od-
menili aj štvrté a piate miesto. Víťazov 
hlavných cien vybrala porota zložená 
z nás knihovníkov a pridali sme aj „cenu 
sympatie”, ktorú určili naši čitatelia 

prostredníctvom hlasovania na našej 
facebookovej stránke. Víťazom srdeč-
ne gratulujeme a ceny im odovzdáme 
hneď, ako to epidemiologická situácia 
dovolí. Všetkým zúčastneným ďakuje-
me za krásne práce, vďaka ktorým sme 
mohli nahliadnuť do ich sveta fantázie 
a dozvedieť sa niečo viac o tom, čo radi 
čítajú, a ktorých knižných hrdinov majú 
najradšej. Súťažné príspevky nájdete 
v albumoch na našej FB stránke a ve-
ríme, že si ich čoskoro budete môcť 
pozrieť aj naživo v priestoroch našej 
knižnice.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:

KATEGÓRIA 4-6 rokov
1. miesto: Katarína Skokanová

2. miesta: Leo Seman
3. miesto: Letty Benedik
KATEGÓRIA 7-9 rokov

1. miesto: Alessia Šilonová
2. miesto: Eliáš Nič

3. miesto: Tamara Pivovarničková
4. miesto: Lucia Zuščáková

5. miesto: Laura Gažová
KATEGÓRIA 10-12 rokov
1. miesto: Tamara Valosová

2. miesto: Vilma Mária Obert
3. miesto: Kristína Siváková

4. miesto: Nikola Bandžuchová
KATEGÓRIA 13-15 rokov

1. miesto: Hana Melcherová
2. miesto: Juraj Ščurka
3. miesto: Mirko Kováč
4. miesto: Marek Holub
KATEGÓRIA DOSPELÍ

1. miesto: Rastislav Pomikala
2. miesto: Eva Vandrová

CENA SYMPATIE - Andrej Novotný
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Beletria
Blažková, Jaroslava: Nylonový mesiac
Čapek, Karel; Čupová, Kateřina: R.U.R. (komiks)
Evaristo, Bernardine: Dívka, žena, jiné
Gordon, Noah: Vínna pivnica
Grossman, David: Život sa so mnou pohráva
Iperen, Roxane van: Sestry z Osvienčimu
Kováčik, Adam: Zhoríme
Leigh, Judy: Babská jazda
London, Jack: Démon alkohol (CZ)
Nyiszly, Miklós: Bol som Mengeleho asistentom
Ponická, Hana: Ábelovský dom
Štefanič, Vladimír: Pustovník – Muž s leopardom
Vermes, Timur: Hladní a sýti

Romány pre ženy
Baloghová, Mary: Druhá šanca na lásku
Caldwellová, Christi: Nebezpečná stávka
Harmatová, Katarína: Dokonalý vzťah
Hederová, Petra: Zajačik
Kennedy, Elle: Cieľ
MacLean, Sarah: Grófka a Netvor
March, Meghan: Hriešne bohatý
Riley, Lucinda: Dievča na útese
Riley, Lucinda: Mesačná sestra
Silver, Josie: Dvaja v jednom srdci
Slanička, Michal: Prešporské srdce
Sunderland, Hannah: Takmer úplne normálna
Wurm, Monika: Nedotknuteľný

Sci-�  a fantasy
Armentrout, Jennifer L.: Opposition
Herbert, Frank: Deti Duny
Pernišová, Iveta: Anarchorance

Detektívky a trilery
Bernátová, Barbora: Dievča v hmle
Dán, Dominik: V tieni
Engman, Pascal: Ohňová zem
Fieldsová, Helen: Dokonalé stopy
Christie, Agatha: Vražda na zámku Styles
Macintyre, Ben: Špión a zradca
McKinty, Adrian: Reťaz
Ohlsson, Kristina: Ten, ktorý klope
Sansom, C. J.: Zánik
Šloser, Peter: Polícia v rukách ma� e
Ward, Annie: Krásne zlá

Literatúra pre deti a mládež
Ábelová, Mirka; Šáteková, Ivana: Pes Moko 
a jeho oko
Baumann, Anne-Sophie: Naj... VESMÍR v pohybe
Bogucka, Katarzyna: Rok v meste
Cagáň, Roland: Hľadanie Sebastiána
Gates, Mariam: Joga na dobrú noc
Gerhardt, Sven: Pán Marple a jeho detektívna 
partička
Goes, Peter: Cesta časom
Jobus, Branislav: Ako šarkan Kyber Šikana pri-
stál na streche základnej školy
Kapalková, Svetlana: Nina ide spinkať
Klímová, Veronika: Adele a Rúfus na cestách po 
Slovensku
Marian, Stephanie: Ako dedko Blcha objavil juž-
ný pól
Nerádová, Mária: Brlôžky
Roskifte, Kristin: Všetci spolu rátame
Senajová Dobrodenková, Lucia: O Rudkovi so 
šmatlavým jazýčkom

Starodubcev, Grigorij: Básničková abeceda
Wright, Maureen: Snehuliak Kýchalko

Náučná literatúra pre dospelých
Beblavý, Miroslav: Nová šľachta
Becker, Ada: Rozhovory v tichu
Bregman, Rutger: Ľudskosť
Buzan, Tony: Myšlienkové mapy pre deti
Césaire, Aimé: Rozprava o kolonializme
Cline, Eric H.: Tři kameny jsou zeď
Fry, Stephen: Mýty
Holiday, Ryan: Klíčem je klid
Chaneyová, Lisa: Coco Chanel
Kemka, Adriana: Malou vidličkou
Kolektív autorov: Japonsko – Umenie japonské-
ho života
Kraus, Dita: Odložený život
Sharma, Robin: Svätec, sur� sta a CEO
Snyder, Timothy: Naša nemoc
Szabłowski, Witold: Ako nakŕmiť diktátora
Vagačová, Martina: Ako prežiť rodičovstvo
Vagovič, Marek: Vlastnou hlavou 2
Venezia, Shlomo: V pekle plynových komôr
Vyšná, Veronika: Austrália
Zweig, Stefan: Balzac

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Dovoľte, aby sme Vám predstavili rybársky 
krúžok Levoča. Náš krúžok vznikol pred nie-
koľkými rokmi ako súčasť miestnej organizá-
cie rybárskeho zväzu Levoča. Ten zastrešuje 
celú našu činnosť. Na úplnom vrchole reťazca 
je Rada Žilina, pod ktorú spadá aj naša mies-
tna organizácia rybárskeho zväzu. Rybársky 
spolok Levoča spravuje výbor, ktorý je volený 
našou členskou základňou. Výbor sa skladá 
z viacerých členov, kde dôležitou súčasťou 
je predseda, ktorý vie o všetkom, čo sa u nás 
udeje a dbá na dodržiavanie rybárskej legis-
latívy. Tiež veľmi dôležitý je hospodár, náš ujo 
Fero, ktorý sa stará o naše vody. Pozná každú 
jednu rybu, ktorá pláva v našich vodách a pek-
ne sa o ne stará. Rybárske právo sa na našich 
vodách vykonáva na základe rybárskeho po-
volenia.

Naša organizácia obhospodaruje rybár-
ske revíry, ktoré sa delia na vody pstruhové 
a kaprové. Medzi naše pstruhové revíry patrí 
Levočská priehrada a Levočský potok. Kapro-
vé vody sú rybníky na Levočských Lúkach, 
vodná priehrada Klčov a Levočský potok od 
mosta pri Lidli smerom nadol po most na Le-
vočských Lúkach. Tiež sa staráme o chovné 
potoky, a to Bicír a Lodzina. Dospelým členom 
rybárskeho zväzu sa môže stať každý z Vás, 
ktorý sa k nám prihlási a splní požadované ná-
ležitosti. Pre malých záujemcov o tento druh 
športu je v našej organizácii zriadený krúžok 
mladých rybárov, ktorý by sme Vám teraz 
chceli predstaviť. Náš rybársky krúžok funguje 
viac ako desať rokov a prešlo ním už veľa detí, 

z ktorých sú už dnes dospelí rybári. Náš krú-
žok sa venuje predovšetkým deťom od 6 do 
15 rokov, ale občas k nám zavítajú aj menšie 
deti a samozrejme nezabúdame aj na tých, 
ktorí už rybárskym krúžkom prešli a pomáha-
jú nám vzdelávať ďalšie generácie. Z názvu by 
sa mohlo zdať, že ide len o chytanie rýb, hoci 
tomu nie je celkom tak. Veľkú časť nášho času 
venujeme práve ochrane našich vôd organi-
zovaním brigád, na ktorých zbierame odpad-
ky v okolí našich revírov, aby sa nielen rybári, 
ale aj bežní ľudia cítili v prírode dobre.

Venujeme sa tiež poznaniu jednotlivých dru-
hov rýb a rôznym rybolovným technikám. 
Každý rok sa zúčastňujeme na rybárskych 
pretekoch, na ktorých sa nám vždy podarí aj 
dobre umiestniť, čoho znakom je aj 24 hodi-
nová súťaž na vodnej nádrži Vengliská pri Sta-
rej Ľubovni, kde sme minulého roku obsadili 
prvé miesto.

Rybárske preteky nie sú len o výhre, ale ide 
o stretnutie s kamarátmi spojené s príjemným 
pobytom v prírode. Nebojíme sa vetra, zimy, 
ani dažďa. Najviac sa nám páči, keď môžeme 
ostať na rybách v noci, kedy si vyskúšame 
spanie v stane, ale aj pod holým nebom. Ak 
nemáme možnosť ísť k vode, robíme veci kto-
rým hovoríme, že im dávame druhú šancu. 
Venujeme sa rôznym rybolovným technikám, 
výrobe kŕmnych zmesí, ako aj výrobe nástrah 
a závaží. Vyžaduje sa pri tom veľká trpezlivosť, 
hlavne pri viazaní uzlov a naväzovaní návnad. 
Vyrábame závažia, ktoré potom farbíme a pri-

pravujeme sa na ďalšiu rybačku.

Najviac sa však tešíme na začiatok pstruhovej 
sezóny, ktorá nám začne už čoskoro, a to je 
pre nás veľký zážitok. K vode sa snažíme cho-
diť čo najčastejšie, ako nám to čas dovolí. Sme 
trocha iný krúžok ako ostatné školské krúžky. 
Nemáme presne určený deň ani hodinu kedy 
sa stretneme. Jednoducho to na nás príde 
a ak máme čas tak ideme. Rybársky krúžok 
funguje hlavne vďaka tomu, že nám dobrí 
ľudia podarujú svoje dve percentá z dane, 
alebo nám sponzori niečo podarujú, za čo 
máme udice, navijaky, sieťky, krmivá a skoro 
všetky potrebné veci k rybačke. Čo nám chý-
ba, zoženieme alebo dokúpime. Tým chceme 
všetkým darcom poďakovať a zároveň popro-
siť o prispenie dvoch percent z daní aj tohto 
roku. Na našej webovej stránke www.srzle-
voca.sk nájdete všetky potrebné informácie 
a aj potrebné tlačivo potrebné k darovaniu 
dvoch percent. Chceme sa tiež poďakovať za 
trpezlivosť všetkých rybárov, pri ktorých loví-
me a často nám pomôžu nielen pri učení sa 
ako chytať ryby, ale aj za to, že majú s nami 
trpezlivosť keď sa pri vode občas ponaháňa-
me. Tiež našim rodičom, že nás v našej činnos-
ti podporujú. Do budúcna sa budeme snažiť 
Vám predstaviť viacej o našej činnosti, ale aj 
o našich vodách, ktoré obhospodarujeme. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri vode a pra-
jeme všetkým rybárom krásne prežité chvíle 
strávené pri vode. Ďakujeme.

MO SRZ Levoča

Rybársky krúžok Levoča



Nemocnice siete AGEL rozširujú testovanie na 
prítomnosť protilátok proti koronavírusu

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL SK rozširujú portfólio sérologických vyšetrení na 
prítomnosť protilátok proti vírusu SARS-CoV-2, na ktoré je možné veľmi jednoducho sa 

objednať prostredníctvom webovej stránky www.agellab.sk.

Ide o  pomerne dostupné, jednoduché sé-
rologické vyšetrenie, ktoré slúži  na zistenie 
možnosti nákazy koronavírusom v minu-
losti.   Tieto testy  zisťujú prítomnosti proti-
látok v krvi, teda imunitnú reakciu organiz-
mu. K  tvorbe protilátok dochádza najskôr 
o 7-10 dní až niekoľko týždňov po prejave 
symptómov ochorenia COVID-19. V  prípa-
de protilátok ide v podstate o nepriamy dô-
kaz ochorenia. Dokážu určiť úroveň nákazy 
populácie, nedokážu však zistiť ochorenie 
dostatočne včas – preto nie sú vhodné na 
akútnu diagnostiku ochorenia, na ktorú sa 
používajú citlivé PCR testy. 

Sérologické testy na COVID-19 sa zameria-
vajú na vyšetrenie protilátok IgM, IgG, IgA 
a celkové protilátky, realizujú sa priamo 
z  krvi. „Na základe prítomnosti protilátok 
sa ukáže, či testovaný v minulosti prekonal 
ochorenie COVID-19 alebo bol v  kontakte 
s vírusom SARS-CoV-2, aj keď nemusel mať 

žiadne príznaky ochorenia. V  laboratóriu 
prebehne vyšetrenie jednotlivých protilá-
tok spoľahlivou a citlivou metódou“, vysvet-
ľuje Ing. Elena Gaboňová, odborná riaditeľ-
ka laboratórií AGELLAB. 
Objednanie na testy je veľmi jednoduché, 
stačí sa registrovať na www.agellab.sk a vy-
brať si zdravotnícke zariadenie v sieti AGEL 
SK, dátum a čas vyšetrenia. Pacient dostane 
výsledok do 2 dní v prípadne vyšetrenia zá-
kladného panelu, alebo do 3 dní v prípade 
rozšíreného panelu protilátok. Výsledok si 
pacient môže stiahnuť prostredníctvom za-
heslovaného linku zaslaného na e-mail. 

Pacienti si môžu vybrať z dvoch druhov vy-
šetrení, a to základný panel, ktorý obsahuje 
vyšetrenia IgG a  IgM protilátok. Rozšírený 
panel k  tomu ponúka ešte vyšetrenie IgA 
protilátok v krvi. 

Pozitívny výsledok znamená prítomnosť 

protilátok v  krvi, a  teda pravdepodobne 
pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19 
v  minulosti. Negatívny test hovorí o  tom, 
že  testovaná osoba nemá protilátky na CO-
VID-19, a teda s veľkou pravdepodobnos-
ťou nemá voči ochoreniu imunitu. Vytvore-
nie protilátok trvá určitý čas, ak bola vzorka 
krvi odobraná príliš skoro po infekcii, nega-
tívny výsledok nemusí znamenať neprítom-
nosť ochorenia COVID-19 a nevylučuje úpl-
ne možnosť infekcie koronavírusom. Práve 
vo vzorkách odobratých z  veľmi včasnej 
fázy sa môžu namerať negatívne výsledky 
protilátok, preto sa tento test nepoužíva na 
diagnostikovanie akútnej infekcie. V  prie-
behu času môžu tieto protilátky klesať.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZDRAVOTNÍCTVO
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V levočskej nemocnici sa testuje
už aj v sobotu

V Nemocnici AGEL Levoča je možnosť antigénového testovania už aj počas soboty. Taktiež sa 
mení aj časový harmonogram bezplatného antigénového testovania, ktoré bude možné od 

pondelka do soboty od 08:00 do 16:00. Registrácia je možná prostredníctvom 
webu korona.gov.sk.

„Odberové miesto v  našej nemocnici je 
zriadené už takmer 4 mesiace. Počas toh-
to obdobia prešlo rôznymi organizačnými 
a  prevádzkovými zmenami. Najnovšou 
platnou zmenou je možnosť bezplatného 
antigénového testovania aj počas sobo-
ty, taktiež v  zmenenom čase od 08:00 do 
16:00. Registrácia je možná prostredníc-
tvom webu korona.gov.sk,“ informuje PhDr. 
Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka riadite-
ľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. 

Na bezplatné antigénové testovanie   je 
možné sa vopred objednať  prostredníc-
tvom webovej stránky  korona.gov.sk. Na 
odberovom mieste sa tak nemusí čakať 
a výsledok sa zašle formou e-mailu a SMS 
správy. V nevyhnutných prípadoch prijíma-
me aj záujemcov o testovanie, ktorí nie sú 
vopred objednaní. 

V súčasnosti rozlišujeme na našom odbero-

vom mieste tri druhy testovacích alternatív. 

1. Bezplatné antigénové testovanie

Testovanie bezplatnými antigénovými 
testami je možné od pondelka do sobo-
ty, v čase od 08:00 do 16:00. 

2. PCR testovanie pre samoplatcov (re-
gistrovaní prostredníctvom AGELLA-
Bu)

Naďalej taktiež platí, že nemocnica vy-
konáva počas týždňa aj platené PCR 
testovanie, na ktoré je možné sa pri-
hlásiť cez agellab.sk. Na platené PCR 
testovanie je možné prihlásenie každý 
pracovný deň od 07:30 do 08:30. 

3. PCR testovanie pre pacientov s  prí-
znakmi (registrovaní cez korona.gov.
sk s COVID PASSOM)

V  prípade, že máte príznaky alebo po-
dozrenie na ochorenie, môžete požia-
dať o  vyšetrenie formou elektronické-
ho formuláru prostredníctvom korona.
gov.sk. Bude Vám pridelené odberové 
miesto na testovanie. Tieto testy sa 
u  nás realizujú každý utorok, stredu 
a štvrtok od 08:30 do 10:30. 

Ďakujeme všetkým záujemcom o  testova-
nie za trpezlivosť.  

Kontakt na mobilné odberové miesto CO-
VID-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



„Aj počas momentálnej epidemiologickej situá-
cie prebieha darovanie krvi a je po nej neustály 
dopyt. V našej nemocnici prebiehajú odbery krvi 
každý utorok, stredu a štvrtok od 07:00 hod. Dar-
covia sa objednávajú telefonicky na čísle 053/39 
13 370, a to na konkrétny čas, aby nedošlo k zhro-
mažďovaniu väčšej skupiny osôb,“ informuje le-
kárka transfuziologického oddelenia MUDr. Lucia 
Potančoková. 
Darovať krv je možné aj po prekonaní COVID-u 19, 
najskôr však až mesiac po ukončení liečby. Rovna-
ko je možné darovať krv aj po kontakte s COVID 
pozitívnou osobou, v tomto prípade však najskôr 
po dvoch  týždňoch od kontaktu s danou osobou. 
„Po kontakte s pozitívnou osobou je dôležitý prí-
chod darcu krvi s negatívnym  antigénovým ale-
bo PCR testom, ktorý sa podľa aktualizovaného 
odporúčania  vykonáva na ôsmy deň od kontaktu 
s pozitívnou osobou,“ hovorí primár HTO oddele-
nia MUDr. Rastislav Osif.  
Po aplikácii mRNA vakcín (P� zer/BioNTech, Mo-
derna) a proteínových vakcín (Novavax, Sano� ) je 
možnosť darovania 14 dní po každej vakcinačnej 
dávke, pokiaľ sa u darcu nevyskytnú ďalšie ťažkos-
ti. Po aplikácii vektorových vakcín (Astra Zeneca, 
Johnson&Johnson) je možnosť darovania krvi až 
28 dní po každej vakcinačnej dávke.
V súčasnej pandemickej situácii je krv po darovaní 
umiestnená do dvojtýždňovej karantény. „Darco-
via sa v prípade príznakov respiračného ochorenia 
u seba, okolia, alebo v prípadne dodatočnej vedo-
mosti o kontakte s nakazenou osobou pred odbe-
rom, telefonicky nahlásia na našom oddelení. Na-
priek malej pravdepodobnosti prenosu ochorenia 
COVID-19 krvou, sa tieto transfúzne prípravky sťa-
hujú z používania,“ vysvetľuje lekárka MUDr. Lucia 
Potančoková.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

Bol som pozitívny na ochorenie COVID-19. 
Bol som očkovaný proti ochoreniu COVID-19. 

Kedy môžem opäť darovať krv?
Mnohí z  vás sa už určite stretli s  ochorením 
Covid-19 vo svojom blízkom či širšom okolí. 
Medzi vami a  vašimi známymi sa určite 
nachádzajú aj darcovia krvi, ktorí si nie sú 
celkom istí, kedy môžu darovať krv v prípade, 
že boli v  minulosti pozitívni na ochorenie 
Covid-19, alebo sa zúčastnili vakcinácie proti 
tomuto ochoreniu. Kedy je to darcom v týchto 
prípadoch umožnené a kedy môžu prísť darovať 
krv do Nemocnice AGEL Levoča, objasňujú 
lekári transfuziologického oddelenia.

ZDRAVOTNÍCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE|
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

1. – 5. 3. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

6. – 7. 3. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

8. – 12. 3. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

13. – 14. 3. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

15. – 19. 3. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

20. – 21. 3. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

22. – 26. 3. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

27. – 28. 3. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

29. – 31. 3. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
MAREC 2021 

– 
OKRES LEVOČA

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



V  júli sme v  LIMKE na strane 15 
informovali o začatí výstavby pro-
jektu Parkovisko pri hradobnej 
priekope v  Levoči. Táto stavba 
ešte čaká na svoje dokončenie. 
Aktuálne zazimovaná  stavba čaká 
na zlepšenie poveternostných 
podmienok. Následne sa položí 
druhá asfaltová vrstva príjazdovej 
cesty na parkovisko, bude doplne-
né verejné osvetlenie a  ekorastre 
so zatrávňovacou výplňou. Osade-
ných je 13 lavičiek, ktoré spolu so 
4 smetnými košmi tvoria mobiliár. 
Parkovisko tvorí spolu 75 parko-
vacích miest, z  čoho 3 miesta sú 
vyhradené pre invalidov. Náhrad-
ná výsadba po minuloročnom 
odstránení náletových drevín sa 
nebude realizovať, nakoľko šlo 
len o  náletové dreviny, ktoré boli 
z priestoru staveniska odstránené. 
Aby sme v danom území zachovali 
čo najviac zelene, samotné par-
kovacie státia budú realizované 
pomocou ekorastrov.  Akú výhodu 
predstavujú ekorastre a prečo sme 
sa pre nich rozhodli? Je to systém 
plastových stabilizačných rastrov, 
ktoré sú určené pre spevnenie 
pôdy s možnosťou požitia vege-
tácie alebo jemného štrku. S  vy-
sokou nosnosťou. Zabraňuje tzv. 
pečateniu územia. Ponúka spev-
nenie plôch bez narušenia pôdy 
- so vsakovaním dažďovej vody. 
Protišmykový a nerozbitný. Odolá-
va poveternostným podmienkam 
a nemá vplyv na životné prostre-
die. Mrazuvzdorný a odolný proti 
UV žiareniu. Od zlepšenia počasia 
do dokončenia stavby parkoviska 
budeme potrebovať zhruba me-
siac. Následne by mala prebehnúť 
kolaudácia a projekt Parkovisko 

hradobná priekopa bude odo-
vzdaný do užívania po kolaudácii. 

Ďalším plánovaných projektom 
Modernizácia detského ihriska 
na Sídlisku Pri prameni v  Levo-
či chceme potešiť rodiny s  deť-
mi. Realizácia bude � nancovaná 
z vlastných � nančných zdrojov 
Mesta Levoča v sume 30  000 eur. 
Predmetom projektu je zrealizova-
nie dopadovej spevnenej plochy 
z gumenej dlažby s obrubou z ob-
rubníkov s gumovým povrchom 
za účelom zvýšenia bezpečnosti 
a komfortu užívania detského ih-
riska. V súčasnosti dochádza na 
detskom ihrisku k víreniu prachu 
v suchom počasí a k vytváraniu 
blata počas daždivého počasia, 
v dôsledku uvedeného je mož-
nosť užívania ihriska obmedzená. 
Navyše nestabilný terén zvyšuje 
riziko pošmyknutia a následného 
pádu. Navrhovaná dopadová plo-
cha z gumenej dlažby zabezpečí 
bezpečnosť pri užívaní detského 
ihriska. Mesto Levoča aktuálne 
pripravuje projektovú dokumen-
táciu. Následne prebehne proces 
verejného obstarávania na výber 
zhotoviteľa stavebných prác na 
modernizáciu detského ihriska. 
Realizácia detského ihriska by 
mala prebehnúť v jarnom období, 
tak aby deti počas letných práz-
dnin mohli plnohodnotne využí-
vať detské ihrisko. 

Na ďalšie informácie ohľadne in-
vestičných akcií mesta Levoča sa 
môžete tešiť v aprílovom čísle LIM-
KY.

Lucia Babejová,
Mesto Levoča

Na slovíčko ohľadne 
investičných akcií 

v meste Levoča
Uplynulé mesiace síce investičné akcie v meste 
„zazimovali“, kolegovia z  Oddelenia investičnej 
činnosti, ÚP a ŽP, SÚ však nezaháľajú. Usilovne 

pracujú na približne 35 projektoch, ktoré 
Vám postupne predstavia. O mnohých ste už 
počuli, prípadne ich zaznamenali v programe 

jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva.

INFORMÁCIE MsÚ
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileá v mesiaci 

február 2021 oslávili:

83 rokov
Verona Mitterová

81 rokov
Ondrej Križanský 

Významné životné jubileá v mesiaci
marec 2021 oslávia:

90 rokov
Anna Kotorová, Alžbeta Sisková

89 rokov
Eleonóra Hudačeková

86 rokov
Štefan Jozefčák, Gizela Petříková

85 rokov
Jozef Ondruš

84 rokov
Irena Novotná

83 rokov
Jozef Nováček

82 rokov
Mária Hasajová, Mária Javorská, Ján Michlík,

Jozef Petrek, Ján Sninčák

81 rokov
Jozef Gaduš

80 rokov
Imrich Brundza, Mgr. Július Olejár,

Agnesa Taratutová, Ružena Troppová

79 rokov
Anna Borová, Mgr. Andrej Novák,

Ján Šimko

77 rokov
Marta Barbuščáková, Edita Fiľová,

Ľudmila Poľanovská

76 rokov
Ján Hakulin

75 rokov
Rozália Felongová, Michal Polanský

70 rokov
Štefan Dunčko, Michal Lisoň, Ján Ondriš,
Jozef Orlovský, Peter Soľana, Jozef Valent

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, 
prajeme pevné zdravie a veľa životného 

optimizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Samuel Babik, Noel Jakob Čonka,

Ivana Kubašková

Manželstvo uzavreli
Tomáš Tatarko a Ivana Zajacová

Dominik Daniel a Dominika Vrláková

Opustili nás:
Štefan Šimonič, rok nar. 1925
Marta Babejová, rok nar. 1932

Alžbeta Krigovská, rok nar. 1934
Ľudovít Filip Pavlikovský, rok nar. 1934

Štefan Gaduš, rok nar. 1940
Ján Jakubovič, rok nar. 1941

Alžbeta Hodorovská, rok nar. 1943
Katarína Hricová, rok nar. 1943

Peter Fáber, rok nar. 1950
Mária Kantorová, rok nar. 1951
Janka Pjatáková, rok nar. 1952

Vladimír Serváčik, rok nar. 1967

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP



INFORMÁCIE TSML

14

„Jarný“ vývoz biologicky rozložiteľného 
odpadu v  Levoči

24. – 26. 3. 2021
Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 3/2016 
oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogra-
mu budú uskutočňovať jesenný zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu (ďalej len BRO).
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady  sú všetky druhy 
biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do 
skupiny 20, Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
Patria sem kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezá-
vania krovín a stromov (dĺžka max 0,5 m), vypletá burina, pozbe-
rové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol. Medzi BRO nepatrí: zvyšky jedál, 
uhynuté zvieratá a trus zvierat.

HARMONOGRAM VÝVOZU PODĽA ULÍC
24.3.2021
mesto Levoča – všetky ulice – systém zberu BIO odpadu 
z 240l BIO nádob

25.3.2021
Levočská Dolina, Závada, Levočské Lúky, Nový Dvor, „chatkové 
oblasti“ (Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta)

26.3.2021
sídliská na území mesta Levoča (obyvatelia bytových domov 
môžu bioodpad nechať pri stojiskách zberných nádob, je po-
trebné ho vyložiť najneskôr v deň zberu do 6:00 )

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

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

Pre bližšie a stále aktuálne informácie sledujte skupinu na face-
booku: Zber odpadu v Levoči

 „Jarný“ zber objemného odpadu a elek-
troodpadu z domácností v meste Levoča

8. 3. 2021 - 12. 3. 2021
Technické služby mesta Levoča v zmysle platného VZN č. 3/2016 
oznamujú občanom, že podľa nižšie uvedeného harmonogra-
mu budú uskutočňovať zber objemného odpadu a elektrood-
padu.
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho 
veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby a vyviezť v rám-
ci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu KO (napr. 
nábytok, staré okná, nadrozmerné časti bytového jadra, koberce, 
matrace a pod.).Odpadové pneumatiky sa nepovažujú za ob-
jemný odpad. 
Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z do-
mácností fyzických osôb a  z  obchodných, priemyselných, inštitu-
cionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom 
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb(napr. 
veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické 
a elektronické nástroje, ktoré musia byť kompletné).
Objemný odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť naj-
skôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň 
do 6.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Prosíme 
neukladajte odpad na cestu! 
V  stanovený deň odvezú pracovníci TS pripravený odpad na 
Zberný dvor. Dôrazne upozorňujeme občanov, aby na vývoz 
pripravili iba objemný odpad. Iný druh odpadu ako objemný 
a elektroodpad z domácností nebude odvezený a bude po-
nechaný na pôvodnom mieste!

HARMONOGRAM VÝVOZU PODĽA ULÍC
8.3.2021
Námestie Majstra Pavla a ulice historického jadra mesta: Košická, 
Ružová, Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnazi-
álny priechod, Nová, Vysoká, G. Hermanna, Mäsiarska, Sirotín-
ska, Špitálska, Dlhá, Bottova, Žiacka, Kasárenská, Móricova, Ku-
kučínova, M. Hlaváčka.

9.3.2021
Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štúrova, Za séd-
riou, G. Haina, Krátka, M. R. Štefánika, Pri strelnici, Okružná, Pod 
vinicou.

10.3.2021
Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovocinárska, 
Kežmarská cesta, Ruskinovská, Levočská Dolina, Závada, Levoč-
ské kúpele, Kováčova vila.

11.3.2021
Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská ul., Mengu-
sovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnic-
ká, Novoveská cesta, Pri podkove, Pri likérke, Železničný riadok, 
Staničná, Probstnerova cesta.

12.3.2021
Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový Dvor, chatové oblasti: 
Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta, lokalita garáží: sídlis-
ko Západ, sídlisko Pri prameni, na ul. Železničný riadok a Za séd-
riou. - odpad je potrebné vyložiť k zberným miestam na sídlisku

Občania bývajúci na sídliskách môžu objemný odpad vyložiť 
v piatok (20.3.2019) do 6:00 hod. pri stanovištiach zberných ná-
dob. 

Technické služby mesta Levoča  

ZBER ZKO POČAS 
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:

 
2.4.2021 – Veľký piatok zber nebude
– tento rajón sa vyzbiera 1. 4. 2021 !! 

(prosíme pripraviť zberné nádoby vo štvrtok)

5.4.2021 – Veľkonočný pondelok
– zber bude bez zmeny

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

Tel: 0903 418 229, 0910 867 430, 
Facebook: Zber odpadu v Levoči





V súčasnej dobe, aj keď žiaci 5. – 9. roč-
níkov, ešte stále pokračujú v dištančnej 

forme vzdelávania, naša škola nie 
je opustená a  ani prázdna. 

Každý deň sa v nej niečo 
deje a škola žije svoje 

dni postupnými 
opravami, rôz-

nymi výme-
nami sta-

r ý c h 
vecí 

za 

nové a  taktiež aj, krok za krokom, po-
stupnou premenou stien a  dverí jed-
notlivých tried za maľby.

V  našom príspevku by sme vám radi 
predstavili prácu nášho pána učite-
ľa Ing. Rastislava Pomikalu, ktorý sa 
podujal a postupne tematicky pomaľo-
val jednotlivé steny a dvere tried našej 
školy.

„Už pred pár rokmi sme sa s vedením 
školy dohodli, že oživíme priestory 
školy. Začalo to prerobením starých 
rámov obrazov v rámci hodín techniky 
a vyzdobením stien nad schodmi.  Ne-

skôr sme namaľovali niekoľko hier 
na školskom dvore. Už vtedy sme 

chceli tematicky pomaľovať jed-
notlivé steny a dvere tried v na-

šej škole,“ uvádza pán učiteľ 
Pomikala.

Keďže kresba je maliarovou 
cestou k  ľuďom, rovna-
ko aj pán učiteľ pristúpil 
k  maľovaniu a  výsledky, 
ktoré vám dnes v  prís- 
pevku predstavíme, 
sú na svete. Začalo to 
ikonickou červenou 
telefónnou búdkou, 
ktorá tvorí symbolic-
ký vstup do učebne 
jazykov. Okrem toho 
predstavuje aj dvere, 
ktorými deti vchá-
dzajú do „Minister-
stva mágie“.

Vchod do odbornej 
učebne fyziky vypĺňa 
vesmír ako makrosvet 

s  hviezdnou 
h m l o v i n o u , 
v ý b u c h o m 
supernovy, 
kométou či 
čiernou die-
rou. 

Hneď vedľa 
sa nachá-
dza odborná 
učebňa ché-
mie – chemické 
laboratór ium, 
prostredníctvom 
ktorého môžeme 
nahliadnuť do mik-
rosveta s  molekulami 
vody. Ostenie poukazu-
je na silu tohto živlu, ktorý 
prechádza od vodnej pary až po 
mohutnosť morských vĺn. Tu sa pán 
učiteľ nechal inšpirovať avantgardnou 
témou „Dobytia raja“. 

Triedu dejepisu symbolizuje padací 
most ako súčasť obrany miest a  hra-
dov. Vedľajšia stena je doplnená o pos- 
tavičky najznámejšieho stredovekého 
rytiera Dona Quijota a  jeho verného 
druha Sancha Panzu, ktorí k nám vstu-
pujú z jesennej stredovekej hmly.

Keďže pánovi učiteľovi chýbala na 
chodbe výrazná pestrosť farieb, tak sa 
na dverách a stene kabinetu geografie 
a dejepisu objavili medveď a  výrazný 
zaujímavý abstraktný počin.

Pán učiteľ ďalej dodáva: „Som rád, že 
všetky maľby sa vzájomne dopĺňajú 
voči, či už ide o formu alebo o obsah 
celého diela. Žiaci najlepšie chápu svet 

ak je v  kon-
trastoch. Všetky for-

my výtvarných techník, ktoré som pri 
maľovaní stien a dverí použil, sa pre-
berajú na hodinách výtvarnej výchovy. 
Žiaci tak môžu vnímať výtvarné ume-
nie nielen počas jednej vyučovacej ho-
diny, ale odteraz neustále aj na školskej 
chodbe.“ 

V  závere príspevku by sme chceli do-
dať, že maľby sa v  blízkej budúcnosti 
ešte doplnia o  rôzne texty, ako naprí-
klad: rovnice, poučky, vzorce, slovíčka 
a citáty. Už v tejto chvíli pán učiteľ pra-
cuje na skrášľovaní ďalších priesto-
rov našej školy, pričom  novú, fa-
rebnejšiu podobu získavajú aj 
iné dvere a steny tried.

Škola upravila aj svoje 

vstupné priestory a  príze-
mie hlavnej budovy. V nich 
sa pripravuje jednotný 
prezentačný priestor, ako 
sú nová výstavka oce-
není, ktoré získali žiaci, 
či priestor pre vysielanie 
školskej televízie. Túto 
časť priestorov plánujeme 
vypracovať vo funkčnom 

dizajne.

Pánovi učiteľovi Ing. Rasti-
slavovi Pomikalovi prajeme 

veľa elánu v ďalšej práci 
a  veríme, že vám, čitateľom 

mesačníka LIMKA, prinesie-
me čoskoro nové informácie 
z prostredia našej školy.

Pripravili: 
Mgr. Martin Kokavec 

a Ing. Rastislav  
Pomikala 
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My – kultúrnici si uvedomujeme, 
že život a zdravie sú primárnymi 
cieľmi ochrany a v čase pandémie 
je potrebné sa zamerať predovšet-
kým na ne. Na druhej strane chá-
peme dôležitú úlohu psychického 
zdravia i vplyv na zdravie fyzické, 
vnímame potrebu pozitívnych 
správ a zážitkov, ktoré nám toto 
náročné obdobie môžu aspoň 
čiastočne uľahčiť. A k tomu v ne-
malej miere prispieva práve ume-
nie a kultúra. Je pre nás preto až 
nepochopiteľné, prečo je kultúra 
v akejkoľvek forme pomoci v na-
šej krajine na chvoste záujmu. 
Naše mestské kultúrne stredisko 
napriek dosť výrazne zníženému 
rozpočtu na rok 2021 síce našlo 
podporu u zriaďovateľa a mes-
tského zastupiteľstva, no mnoho 
umelcov, či umeleckých a kultúr-
nych inštitúcií to šťastie nemali. 
Ako vieme, takmer po celom svete boli 
zrušené koncerty, festivaly, zatvorené 
sú takmer všetky kultúrne inštitúcie, � l-
mová produkcia je zastavená a zásad-
ne ohrozená. Najhoršie na situácii je to, 
že nie je jasný jej koniec. Preto je pre 
nás mimoriadne obtiažne plánovanie 
kultúrnych podujatí na najbližšie, no 
i vzdialenejšie časové obdobie.

Ešte stále nie je istý osud veľkých festi-
valov, podmienky, za ktorých sa budú 
môcť realizovať. S festivalom také-
ho rozmeru, akým je napr. Tajomná 
Levoča sú spojené nemalé � nančné 
náklady, ktoré je náročné zabezpečiť 
i v časoch priaznivých. No a zdravie 
a bezpečnosť sú pre nás dôležité ešte 
viac. Preto okrem plánu A, ktorým je 
zachovanie programu ako to poznáme 
z  „predkoronového“ obdobia,  máme 
samozrejme i náhradný plán. Napriek 
nášmu prioritnému záujmu realizovať 

predovšetkým živú kultúru sa čias-
točne presúvame do online priestoru. 
Zabezpečili sme základnú techniku na 
takýto prenos a pilotným projektom 
H.U.D.B.A. kLASiKA sme spustili sériu 
online podujatí, v ktorých plánujeme 
pokračovať. Pôjde nielen o koncerty, 
ale i o besedy, čítania, diskusie, work-
shopy a ďalšie sprievodné aktivity,
s ktorými sa budete môcť pravidelne 
stretávať na našom youtube kanáli - 
MsKS Levoča. Kino Úsmev na istý čas 
poskytlo svoje priestory na účely testo-
vania, no v najbližšom období sa stane 
miestom na streamovanie programov 
z vlastnej produkcie, alebo produkcie 
našich partnerov. Najmä teraz – na jar 
a počas pôstneho obdobia sa zameria-
me predovšetkým na takýto kontakt 
s našim obecenstvom.

Pri vyhliadkach na leto sa nechceme 
celkom vzdať letného festivalu Ta-

jomná Levoča. Ak nebude reálna 
jeho pôvodná verzia, pristúpime 
k náhradnému plánu, t. j. reali-
zácii viacerých menších podujatí 
a častejšie, počas celého leta. Mož-
no si spomeniete na podujatia 
z minulého roka – Tajomný les a Ta-
jomné sochy. Stretli sa s dobrými 
ohlasmi a za zachovania všetkých 
hygienických predpisov sa nám po-
darilo uskutočniť – myslím, celkom 
milé akcie. Keďže krásnych a tajom-
ných miest je v Levoči nespočetne, 
budeme sa snažiť počas celého 
leta priniesť príjemné umelecké 
zážitky na takýchto nezvyčajných 
miestach. Leto sa teda bude niesť 
v znamení tajomných podujatí na 
tajomných miestach, ktoré možno 
nebudú rozsahovo také, na aké 
sme zvyknutí, no po obsahovej 
stránke sa pokúsime o čo najkva-
litnejšie naplnenie očakávaní pub-

lika (Tajomná záhrada – chilloutový 
koncert, Tajomná fontána – piknik pre 
všetkých, Tajomný chrám – koncert kla-
sickej hudby, Tajomný kláštor – grego-
riánsky chorál, atď.) . Taktiež plánujeme 
pokračovať v projektoch, ktoré nijako 
neohrozujú zdravie občanov, rezbársky 
plenér,  letné kino, koncerty v parku (či 
už pôjde o dychovú hudbu, ktorá práve 
v tomto období slávi svoju storočnicu, 
o vežovú hudbu, alebo hudbu zamera-
nú skôr na vekovo mladšie publikum) 
atď.

Celkovo sa podľa možností teda zame-
riame skôr na podujatia  komornejšie 
a outdoorové. Veríme, že situácia nám 
umožní sa opäť stretávať, socializovať 
a vychutnávať si umelecký zážitok spo-
ločne... Už nám totiž veľmi chýbate.

Zuzana Kamenická,
MsKS Levoča

Ako ďalej v kultúre
Koronakríza priniesla zmätok a problémy do mnohých oblastí. Niektorých z nás zasiahla 

v tom najhoršom slova zmysle a prišli o svojich najbližších alebo majú podlomené zdravie, 
či prišli o svoje živobytie. Našli sa i takí, ktorí  – našli tzv. „dieru na trhu“ 

a dokázali si nájsť nový spôsob obživy.

Kultúra v Levoči @kulturavlevoci MsKS Levoča
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ŠKOLSTVO

Hlavnou úlohou zriaďovateľa a sa-
motných základných škôl a  škol-
ských zariadení  je v  prvom rade 
priorita, ktorá sa týka bezpečnosti 
zdravia našich detí, učiteľov, ro-
dičov, zamestnancov škôl, ako aj 
obyvateľov nášho mesta. Závisí 
to samozrejme predovšetkým od 
dodržiavania všetkých opatrení, 
ktorými môžeme zabrániť šíreniu 
nákazy COVID 19. 

Všetky aktuálne informácie, týka-
júce sa chodu našich školských 
zariadení, nájdu rodičia na we-
bových stránkach jednotlivých 
základných a  materských škôl. 
Základnou prioritou nástupu  žia-
kov do školy v rámci prezenčnej 
výučby ostáva naďalej negatívny 
výsledok testu jedného zo zákon-
ných zástupcov dieťaťa, ktorý je 
podmienený čestným vyhlásením 
o bezinfekčnosti, ktorý rodičia 
môžu nájsť na webových strán-
kach školských zariadení /web 
školy, edupage, minedu/.

Záujem o  výchovu a  vzdelávanie 
svojich detí je zo strany rodičov 
veľmi veľký, nakoľko deťom chýba 
priamy kontakt, tak ako so svojimi 
rovesníkmi, tak aj s  učiteľmi. Veľ-
ké poďakovanie za to, že sa žiaci 
mohli nanovo vrátiť do svojich 
školských lavíc, patrí najmä vede-
niu všetkých základných a  mater-
ských škôl, ale aj všetkým rodičom, 
ktorí  svojim zodpovedným prí-
stupom k následnému testovaniu 
uľahčili vedeniu škôl, opätovný 
nástup detí na prezenčnú výučbu. 

Podľa nám dostupných informácií, 
doposiaľ nenastali žiadne kompli-
kácie pri nástupe detí a žiakov do 
škôl a  veríme, že to tak ostane aj 
naďalej .

#spolutozvladneme

Oddelenie školstva, sociálnych 
vecí, zdravotníctva 

a školský úrad

Otvorenie základných 
a materských škôl 

v našom meste
Mesto Levoča ako zriaďovateľ piatich materských 

a troch plne organizovaných základných škôl  
pripravilo v súlade s uznesením vlády SR ich opätovné 

otvorenie od pondelka 8. februára 2021. Celkový 
počet prítomných detí v materských  školách bol 264 
zo 418 detí, do základných škôl nastúpilo 396 zo 468 
zapísaných žiakov prvého stupňa základných škôl. 

Žiaci 2.stupňa naďalej pokračujú v distančnej forme 
vzdelávania. Okrem toho aj Základná umelecká škola 

v Levoči mohla nanovo otvoriť výučbu žiakov pre 
1. stupeň ZŠ, avšak len individuálnou formou.

Základná škola , Francisciho 11,
05401 Levoča

Milí rodičia budúcich prvákov!

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
NA ŠKOLSKÝ ROK  2021/2022

sa uskutoční v termíne 

od 01.04.2021 (štvrtok)
do 30.04.2021 (piatok)

formou elektronickej prihlášky
vzhľadom k súčasnej epidemiologickej 

situácii.

Zapisujú sa deti narodené 
od 1.9.2014 do 31.8.2015

a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad 
školskej dochádzky.

Ak to súčasná pandemická situácia, v súvislosti 
s ochorením COVID - 19 dovolí, veľmi radi vás 
privítame v priestoroch našej školy. Budete mať 
možnosť pozrieť si našu školu a  jej moderné 
vybavenie, zúčastniť sa vyučovacieho procesu 
v ktorejkoľvek triede a porozprávať sa s našimi 
pani učiteľkami. Ak to nebude možné, radi Vám 
odpovieme na otázky aj telefonicky na čísle 
0910 867 463, e-mailom na adrese zsfrancisci-
ho@gmail.com a oboznámime Vás aj s projek-
tami našej školy:
MATEMATICKÉ HRY NA ŠACHOVNICI, BUBO, 
MOJA PRVÁ ŠKOLA, ZDRAVÁ ŚKOLA,  FENO-
MÉNY SVETA, DUÁLNE VZDELÁVANIE, PESTRÁ 
STRAVA BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE, NP POMÁ-
HAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV, 
ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY (ODBORNÉ UČEBNE - FYZI-
KY, CHÉMIE, BIOLÓGIE, TECH. VÝCHOVY) a iné.

Vaše deti sa môžu stať členmi detského fol-
klórneho súboru VENČEK, ktorý má viac ako  
dvadsaťročnú tradíciu a pracuje pod vedením 
kvali� kovaných pedagógov, môžu využiť krúž-
kovú činnosť podľa ich záujmu, či byť súčasťou 
detskej organizácie  FÉNIX. 

Ďalej ponúkame : vyučovanie cudzích jazykov 
od 1. ročníka, posilnenie anglického jazyka, 
matematiky a slovenského jazyka, od 1. roční-
ka pohybovú prípravu v  záujmovom  krúžku, 
vyučovanie informatiky od 2.ročníka, kvalitné 
a zážitkové vyučovanie pod vedením kvali� ko-
vaných pedagógov, odbornú pomoc špeciál-
neho pedagóga pre deti s  poruchami učenia, 
interaktívnu techniku v každej triede 1.stupňa, 
organizovanie školy v  prírode, korčuľovania, 
plaveckého a  lyžiarskeho výcviku, prípravu ta-
lentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády, 
rozmanitú a pútavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. 
– 4. ročníka.
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Základná škola, Námestie Štefana
Kluberta 10, 054 01 Levoča

oznamuje, že

zápis do 1. ročníka
sa uskutoční

od 01. 04. 2021
 do 30. 04. 2021.

V tomto termíne je možné vypísať 
elektronickú prihlášku 

na www.klubert.edupage.org

Naša ponuka:
 – kvali� kovaní pedagogickí zamestnanci
 – realizácia rôznych záujmových útvarov 
 – výhodná poloha školy blízko centra mesta
 – rozšírené vyučovanie o  poznávanie histórie 
a kultúry nášho mesta a okolia

 – vyučovanie anglického jazyka od prvého 
ročníka

 – inovatívne formy vyučovania
 – organizovanie školy v  prírode, lyžiarskych 
a plaveckých výcvikov

 – organizovanie kultúrnych a  spoločenských 
podujatí pre deti a  rodinných príslušníkov 
počas roka

 – návštevy kultúrnych, športových a vzdeláva-
cích podujatí, divadelné predstavenia, kon-
certy,  tvorivé dielne

 – ranná  a popoludňajšia činnosť školského  
klubu detí

 – školská jedáleň
 – multimediálne učebne
 – zrekonštruované priestory školy, telocvičňa 
a multifunkčné ihrisko

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu nevie-
me v  tejto chvíli určiť formu zápisu do 1. roč-
níka, preto Vás prosíme, aby ste pravidelne 
sledovali náš web (klubert.edupage.org), kde 
nájdete ďalšie usmernenia.

Kontakt: 0911389148
Tešíme sa na vás!

Mgr. Jana Milčáková, riaditeľka školy

Tešíme sa na Vás!!!

Overenie údajov, ktoré vyplníte v elektro-
nickej  prihláške,  sa uskutoční po skončení 
zápisu, teda po  30.04.2021.
K overeniu údajov je potrebné  priniesť:
•   rodný list a preukaz poistenca dieťaťa,
•   občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Kontakt: 053/4512515, 0910 867 463, 
zsfrancisciho@gmail.com

Mgr. Viera Adamkovičová, riaditeľka školy

Súkromná základná škola,
Kláštorská 37, 054 01 Levoča

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

Súkromná základná škola,
Kláštorská 37, Levoča

oznamuje rodičom 6-ročných detí, že 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční dňa 6.4.2021
v čase od 9,00   do  16,00  hod.

Vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu 
aktuálne informácie a pokyny k organizácii a priebehu 

zápisu budú zverejnené na webovom sídle školy: 
skolalevoca14.edupage.org

PaedDr. Marta Bajtošová
riaditeľka školy
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Milí Levočania, priatelia, návštevníci, 

prihovárame sa vám opäť po mesiaci, 
a to aj napriek tomu, že brána múzea pre 
verejnosť je stále zatvorená. Netrpezli-
vo očakávame jej otvorenie, ale kedy to 
bude, netušíme. O  otvorení vás bude-
me informovať prostredníctvom našej 
webovej stránky www.msslevoca.sk, ale 
najmä sociálnych sietí Facebook a  In-
stagram.  

Dnes vám prinášame predstavenie náš-
ho ďalšieho zážitkovo-edukatívneho 
programu s názvom Inakosť bez hraníc. 

Zároveň sme pre vás, na sociálnej sieti 
facebook múzea, pripravili predstavenie 
výnimočných slovenských i  svetových 
osobností, ktorých diela, vynálezy, úspe-
chy ovplyvnili ďalšie generácie. Väčšina 
z nich, aj napriek zdravotnému hendi-
kepu, dokázala prekonať nielen samých 
seba. Mnohé z vybraných osobností 
prispeli k zlepšeniu výchovy a vzdeláva-
nia zdravotne postihnutých, prípadne 
oni sami boli znevýhodnení. Napríklad ži-
votný príbeh hluchoslepej americkej spi-
sovateľky Helen Keller. V detstve nezne-
siteľné, neposedné a neposlušné dievča, 
z ktorého vďaka trpezlivej a láskyplnej 
vychovávateľky Anny Sullivan vyrástla 
úspešná žena, absolventka Harvardskej 
univerzity. Helen nevidela a nepočula. 
Celý svoj život neúnavne bojovala za 
práva ľudí s  postihnutím. Cieľom aktivi-
ty je podpora múzejného edukatívneho 
rozmeru. Upozorniť na ponuku našich 
zážitkových vzdelávacích programov 
k jednotlivým zdravotným postihnutiam. 
Sú u nás novinkou, ale žiaľ, kvôli zatvore-

niu múzea ostali nateraz v ‘zásuvkách’.
Ponúkame tieto edukatívne programy:

 – Braillovo písmo, ako ho nepoznáme 
– svet nevidiacich a slabozrakých;

 – 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);

V prípade akýchkoľvek otázok, ale aj prí-
padných rezervácií (po znovuotvorení 
múzea) nás môžete kontaktovať telefo-
nicky alebo mailom. 

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

•  mailom: mss.levoca@gmail.com

Kolektív Múzea špeciálneho školstva 
v Levoči, CVTISR

Mentálne postihnutie sa prejavuje ako oslabená schopnosť 
koncentrácie, oslabená schopnosť krátkodobej pamäti, 
problémy s učením a problémy s chápaním komplexných 
alebo abstraktných myšlienok. V rámci nášho ďalšieho 
zážitkovo-edukatívneho programu si vysvetlíme základné 
pojmy: mentálne postihnutie, autizmus, špecifické poruchy 
učenia ako dyslexia, dysgrafia a iné. Predstavíme vám históriu 
špeciálneho školstva a inštitúcií, ktoré poskytujú výchovu, 
vzdelávanie a pracovné uplatnenie osobám s mentálnym 
postihnutím. Spomenieme významné osobnosti, ktoré sa 
zaslúžili o vznik prvých ústavov a škôl na území bývalého 
Československa. Na základe historických, ale aj moderných 
učebných pomôcok objasníme spôsoby výučby žiakov  
s rôznym stupňom MP. Prostredníctvom interaktívnych, 
zážitkových a hravých aktivít predstavíme špecifické poruchy 
učenia a spoločne sa vcítime do spôsobov vnímania, myslenia 
a učenia žiakov s autizmom a MP. 
Každý človek  s mentálnym postihnutím je jedinečný 
subjekt s charakteristickými osobnými črtami. Ľudia s 
týmto postihnutím sú nanajvýš rôznorodou skupinou, 
spravidla v určitých veciach potrebujú viac podpory než ľudia 
bez postihnutia, avšak aj miera podpory sa líši od jedinca  
k jedincovi.  Ku každému je potrebné pristupovať individuálne. 
Osoby s mentálnym postihnutím túžia rovnako ako my všetci 
po rešpekte, uznaní, sebarealizácii, chcú mať zaujímavú prácu, 
vzdelávať sa, mať partnera, priateľov, tráviť voľný čas podľa 
svojich predstáv, jednoducho „žiť taký celkom normálny 
život“. Poďme spoločne spoznávať prečo sú „iní“, v čom 
spočíva ich „inakosť“...

INAKOSŤ 
BEZ HRANÍC

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 53 451 2863, +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 MENTÁLNOM POSTIHNUTÍ

 M A R E C 
v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči
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Aj v  dnešnej dobe internetu, keď si už 
NS môžu prečítať množstvo informácií 
na internetových stránkach časopisov 
a novín, SKN stále prináša jedinečný ob-
sah informácií v podobe impozantného 
počtu vydaných kníh vo zvukovej podo-
be a v  Braillovom písme, časopisov, ka-
lendárov a podobne. 

Braillovo písmo je základným prostried-
kom nevidiacich, prostredníctvom kto-
rého môžu skutočne čítať text, nielen 
počúvať jeho verziu na hovorenú iným 
človekom alebo hlasovou syntézou. 
V priebehu takmer 80 rokov SKN v tomto 
písme vydala veľké množstvo publikácií. 
Braillovo písmo sa však musí tiež prispô-
sobovať aktuálnym potrebám zápisov 
nových symbolov, tak povediac držať 
krok s  vývojom vo svete a  zodpovedať 
potrebám nevidiacich. V súvislosti s tou-
to dôležitou úlohou bola na pôde SKN 
v decembri 2020 zriadená Slovenská au-
torita pre Braillovo písmo (SABP). Od 1. 
2. 2021 bolo v SKN zriadené pracovisko 

SABP, ktorého úlohou bude zabezpečiť 
vypracovanie štandardov zápisu Braillov-
ho písma, textov, matematických zápisov 
a zápisov iných vedných disciplín, prepi-
sov z  cudzojazyčnej literatúry, prepisu 
nôt a podobne. Zároveň sa bude SABP 
zaoberať aj pravidlami tvorby a  použí-
vania reliéfnej gra� ky, teda akýchkoľvek 
plánikov, mapiek, piktogramov či obráz-
kov, ktoré môžu nevidiacim v bežnom ži-
vote pomôcť pri orientácii a pri získavaní 
informácií z okolia. 

SABP poskytne nevidiacim istotu v tom, 
ako sa Braillovo písmo má používať a zá-
roveň sa bude obracať na vás všetkých, na 
verejnosť a verejných činiteľov, s prosbou 
o spoluprácu a pomoc pri zlepšovaní prí-
stupnosti k informáciám pre nevidiacich 
vo verejnom priestore. Ak je Braillovo 
písmo vhodne použité a  sprostredkúva 
dôležitú informáciu na správnom mieste, 
môže nevidiacemu umožniť a  výrazne 
zjednodušiť samostatný prístup k  rieše-
niu každodenných činností v živote, od 

zorientovania sa vo výťahu v obchod-
nom dome, až po samostatnú návštevu 
akejkoľvek úradnej budovy alebo ob-
chodu. Braillovo písmo môže byť vkusne 
a jednoducho zahrnuté do dizajnu a ne-
vidiacemu tak môže výrazne zlepšiť kva-
litu zážitku či nevyhnutnej činnosti. SABP 
sa bude snažiť o to, aby sme v rámci ve-
rejných priestranstiev nachádzali pocho-
penie a ochotu všetkých, ktorí nám môžu 
pomôcť v rozvoji prístupnosti k informá-
ciám pre nevidiacich. 

Hlavným cieľom je však podporiť a udr-
žať rozvoj Braillovho písma, jeho výučby, 
tlače a používania pre nevidiacich, pre 
ktorých ho aj Louis Braille (1809 - 1852) 
pred takmer 200 rokmi vytvoril. SABP 
chce prispieť aj k zveľaďovaniu publiká-
cií v  Braillovom písme, ktoré nesporne 
majú svoje miesto pod rukami nevidia-
cich, keďže výrazne prispievajú k rozširo-
vaniu gramotnosti, porozumeniu textu 
a  prezentovaniu získaných informácií. 
SKN vo svojom fonde braillovských pub-
likácií, ktorých máme v našej knižnici na 
Námestí Majstra Pavla na požičanie viac 
ako 3600 titulov, Levočanom ponúka 
možnosť, aj počas týchto “uzavretých ko-
ronových časov”, prístup k oddychovým 
románom, poučným odborným knihám, 
kuchárskym knihám či notám. Príďte si 
požičať, čo vám môže aj v týchto časoch 
spríjemniť chvíle a  nezabúdajte ani na 
naše časopisy, v  ktorých vám neustále 
prinášame zaujímavé informácie z  naj-
rôznejších oblastí. 

Autor / informácie poskytol:
Michal Tkáčik

Ilustračná foto – 
Autorom fotogra� e je Oktavián Olekšák.
Na fotogra� i dominuje kniha Púšťou od Karla 
Maya vydaná v Braillovom písme v SKN.

Slovenská autorita pre Braillovo písmo / Pod strechou 
Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

v našom meste sme zriadili autoritu pre Braillovo písmo.

Levoča je už desaťročia sídlom inštitúcií zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi života ľudí 
so zrakovým postihnutím. Jednu z najdlhších pôsobností má práve Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), ktorá už od roku 1946 poskytuje nevidiacim 

a slabozrakým (NS) prístup k písanému či hovorenému slovu, k literatúre, časopisom, 
fi lmom – krátko povedané k informáciám, ktoré neboli vždy ľahko dostupné.
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Spomienky 
                        a poďakovania

„Oči Tvoje už nezasvietia, 
ústa sa už neusmejú,
 ruka Tvoja už nepohladí...
Tvoje srdce však ostalo v nás,
bude nás tešiť, bude nás hriať
i keď Ty budeš v kľude spať.“

Alojz Hudák
Dňa 18. marca 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, drahý otec, dedko, 
brat a švagor Alojz Hudák.

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

S láskou a úctou spomínajú manželka Gabriela a synovia Pavol a Ľuboš s rodinami.

GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 
marec 2021.

 – V  nedele je slávená sv. liturgia 
sv. Bazila Veľkého o 10:00 hod. 

 – Na sviatok Zvestovania bude 
slávená sv. liturgia o 16:30 hod.

 – Vzhľadom na prebiehajúce pro-
tiepidemiologické opatrenia sa 
všetky slávenia v  chráme ko-
najú iba s maximálnym počtom 
veriacich, a  to 6 ľudí vrátane 
kňaza. 

 – V nedele a sviatky sa sv. liturgia 
vysiela v  priamom prenose na 
sociálnych sieťach.

Sviatky v mesiaci marec:

6. 3. 2021 – sobota
tretia zádušná sobota

13. 3. 2021 – sobota
štvrtá zádušná sobota

25. 3. 2021 – štvrtok
Zvestovanie Presvätej Bohorodič-
ke

28. 3. 2021 – nedeľa
Kvetná nedeľa

Pondelok, utorok a  štvrtok počas 
Veľkého svätého pôstu sú dni plne 
aliturgické (výnimkou sú sviatky). 
V týchto dňoch budeme sláviť pôst-
ne večierne, a iné pôstne modlitby.

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.

Na sviatok Zvestovania a na Kvetnú 
nedeľu sa slávi liturgia sv. Jána Zla-
toústeho.

Akékoľvek zmeny času slúženia li-
turgických slávení budú oznámené 
pri nedeľných oznamoch.

Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01 Levoča,
www.grkatle.sk
tel.: 053 – 451 34 36

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

Ján Tuščák
Dňa 27.05.2021 uplynie 19 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko Ján Tuščák.

S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

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

Ján Bonk
Dňa 28.12.2021 uplynie 28 rokov, čo nás opustil náš ocko, dedko, pra-
dedko Ján Bonk.

Smútiaca rodina.

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

Mária Bonková
Dňa 25.02.2021 uplynulo 28 rokov, čo nás navždy opustila naša mam-
ka, babka, prababka Mária Bonková.

Smútiaca rodina.

Darina Gálová
Dňa 27. februára sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia našej milovanej 
mamičky Dariny Gálovej.

Za lásku a starostlivosť ďakujú manžel Ondrej,
dcéry Andrejka s rodinou, Dadka a Ivanka.



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

Anna Baníková
Dňa  30. marca  2021  uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka, babka, prababka 
a svokra Anna Baníková.

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

Smútiaca rodina.

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

František Bartko
Dňa 17.02. sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia Františka Bartka, môjho milovaného manžela, 
drahého zaťa, švagra, brata, uja.

Chýbaš nám, nikdy na teba nezabudneme.

S láskou v modlitbách spomína manželka a ostatná smútiaca rodina.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Biblické slovo na mesiac február: 
„A vytrhnem ťa z rúk zlých ľudí a vy-
kúpim ťa z moci násilníkov.“ 

Jer.15,23

2. 3. 2021
2. pôstna večiereň

17.00 hod., modlitebňa
7. 3. 2021
3.pôstna nedeľa,

8.30 hod., modlitebňa 
9. 3. 2021
3. pôstna večiereň

17.00 hod., modlitebňa
14. 3. 2021
4.pôstna nedeľa,

8.30 hod., modlitebňa
16. 3. 2021
4. pôstna večiereň

17.00 hod., modlitebňa
21. 3. 2021
5.pôstna nedeľa - Smrtná,

8.30 hod., modlitebňa
23. 3. 2021
5. pôstna večiereň

17.00 hod., modlitebňa
28. 3. 2021
6. pôstna nedeľa - Kvetná,

8.30 hod., modlitebňa
30. 3. 2021
6. pôstna večiereň

17.00 hod., modlitebňa

Služby Božie nie sú ešte pre núdzo-
vý stav v  republike povolené. Roz-
pis Služieb Božích je teda napísaný 
tak, ako by mali prebiehať za nor-
málnych okolností. Akonáhle dôjde 
k zmene a opatrenia sa uvoľnia bu-
deme sa riadiť rozpisom. 

Evanjelické služby Božie z Levoče 
môžete sledovať  každú druhú ne-
deľu v  priamom prenose o  10.00 
hodine na  TV Levoča, terestriálne 
cez anténu alebo na FB a youtube 
stránke TV Levoča. Za sprostredko-
vanie služieb, tímu TV Levoča aj tou-
to cestou úprimne ďakujeme. 

V mesiaci marec evanjelické služ-
by Božie budú vysielané v  štvrtú 
a  šiestu nedeľu pôstnu. Srdečne 
vás pozývame k  sledovaniu služby 
slova. Pán Ježiš Kristus nech nás žeh-
ná svojou láskou a milosťou.  

V prípade záujmu o  pastorálny roz-
hovor  nás kontaktujte na tel. čísle: 
0918/624 814

Mária Bartková
Dňa 24.02.2021 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša sestra, 
teta, švagriná Mária Bartková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina.

„Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí,
osud nevráti, čo čas vzal.
Zostali len spomienky a hlboký žiaľ.“ 

Ján Žilt ml.

Dňa 01.07.2021 uplynie 17 rokov od odchodu nášho brata, otca a švag-
ra.

Smútiaca rodina.

„Čas uplynul, spomienky ostávajú.
Vy zostanete živí v nás,
aj keď život zráňal čas.“

Emília Žiltová

Ján Žilt
Dňa 04.03.2021 si pripomenieme prvé výročie odchodu našej mamky, babky a prababky Emílie 
Žiltovej. 

Dňa 28.07.2021 si pripomenieme 15. výročie odchodu nášho otca, dedka Jána Žiltu.

Smútiaca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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SLOVÍČKO OD MINORITOV
Svätý Jozef – vzor poslušnosti v nenápadnej službe

Drahí Levočania, 
biskupi Slovenska mailom posielajú tým, 
čo o to požiadajú, myšlienky na každý deň 
pôstu. Dnešná sa mi veľmi páči: "Sme na-
toľko chorí, nakoľko sme uzavretí do seba. 
Sme natoľko úplní a zdraví, nakoľko sme 
otvorení a úprimní k sebe aj k iným." (John 
Powell) Myslím, že dobre vystihuje pointu 
pôstu – úprimne sa obrátiť k  Bohu. To by 
malo viesť k prijatiu seba i druhého človeka. 
Ako na tom sme, sa prejaví najmä v krízach.
Zhoršujúca sa epidemická situácia nás núti 
zostávať v  značnej izolácii, čo v  podsta-
te dobre korešponduje s  obdobím pôstu. 
V evanjeliu čítame, že Boží Duch hnal Ježiša 
na púšť. Bol tam štyridsať dní medzi divou 
zverou, satan ho pokúšal a anjeli mu poslu-
hovali. (porov. Mk 1, 12-13) Nám sa zrejme 
o ďalších štyridsať dní predĺži núdzový stav, 
keď sme nie medzi divou zverou, ale ne-
bezpečnými vírusmi a  Zlý nás mnohorako 
pokúša k tomu, čo mu je vlastné, k  nepo-
slušnosti. 
Okrem anjelov je nám osobitne v marci 
daný ďalší znamenitý ochranca – svätý Jo-
zef. Keďže v  decembri sme si pripomenuli 
150. výročie vyhlásenia ženícha Panny Má-
rie za patróna Cirkvi, pápež František apoš-
tolským listom vyhlásil Rok svätého Jozefa. 

V tomto liste poukazuje, že Jozef v posluš-
nosti Božiemu vnuknutiu sa stal ochrancom 
Panny Márie a  jej Syna. Chránil ich najmä 
vtedy, keď museli žiť v  Egypte, ďaleko od 
svojich príbuzných, no aj po návrate, keď 
kvôli bezpečnosti  nešli k  Jozefovej rodine 
do Betlehema v blízkosti Jeruzalema, ale do 
vzdialeného „pohanského“ Nazareta. Svätý 
Otec podčiarkuje význam Jozefovej nená-
padnej služby práve teraz počas pandémie, 
v ktorej môžeme zakúšať, že: „naše životy 
udržiavajú bežní ľudia – na ktorých sa oby-
čajne zabúda...: lekári, zdravotné sestry, 
zamestnanci supermarketov, upratovačky, 
opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové 
služby, dobrovoľníci, kňazi, rehoľné sestry 
a toľkí iní, ktorí pochopili, že nikto sa neza-
chráni sám... Svätý Jozef nám pripomína, že 
všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tie-
ni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nena-
hraditeľnú úlohu. Všetkým im patria slová 
uznania a vďaky.“
Drahí moji, podľa príkladu svätého Jozefa 
dôverujme Božej prozreteľnosti,  a  hoci aj 
nepatrným spôsobom buďme otvorení slú-
žiť Ježišovým bratom  a sestrám, najmä tým 
najmenším.

Brat Martin Mária Kolár,
OFMConv.

„Dotĺklo srdce, ktoré sme radi mali, 
zmeraveli ruky, ktoré nás pohládzali.
Utíchol hlas, ktorý rady života dával,
vyhasol život, ktorý nad chorobou nevyhrával.“

Marián Štefaňák

Dňa 19.1.2021 nás náhle navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, svokor, dedko, praded-
ko, strýko, švagor, príbuzný a priateľ.

Úprimne chceme poďakovať  Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr.  Františkovi Dlugošovi,  
PhD. za duchovnú posilu, vysluhovanie sviatosti a zádušnú Svätú omšu. Úprimné poďakovanie 
chceme vyjadriť aj pánovi kaplánovi Mgr. Patrikovi Miturovi za zaopatrenie, dôstojnú rozlúčku 
a pohrebné obrady. Ďakujeme pracovníkom cintorína Levoča, všetkým príbuzným, priateľom 
a známym za účasť na poslednej rozlúčke, prejavy sústrasti, modlitbové a kvetinové dary.

Zároveň chceme poďakovať aj za dlhoročnú starostlivosť MUDr. Márii Salawe, MUDr. Petrovi 
Pollákovi, MUDr. Eve Brugošovej, kolektívu urologického oddelenia pod vedením MUDr. Šte-
fana Škotku, kolektívu interného oddelenia s primárkou MUDr. Máriou Orolínovou, kolektívu 
rádiologie pod vedením primárky MUDr. Eleny Loumovej, RZP, vodičom DZS pri vození do 
dialyzačného centra v Poprade.

Záverečné poďakovanie venujeme kolektívu neurologického oddelenia pod vedením primára 
MUDr. Ladislava Gurčíka, PhD, MUDr. Anne Tomášovej a sestrám z JIS za opateru v posledných 
chvíľach jeho života.

Smútiaca rodina.

Oznamy na marec:

Prostredníctvom internetovej strán-
ky levoca.minoriti.sk vysielame 
z nášho chrámu:
• sväté omše – v  nedele o  11.00, 
v ostatné dni o 15.50.  
• krížové cesty v  piatky a  nedele 
pôstneho obdobia o 15.00. 
• marcové pobožnosti k  sväté-
mu Jozefovi – pondelok až sobota 
o 15.35, v nedele o 10.45.

Kostol Ducha Svätého je otvorený 
k  súkromnej modlitbe denne od  
8.30 do 15.30 (okrem času krížových 
ciest a svätých omší o 11.00). 

19. 3. – slávnosť svätého Jozefa, že-
nícha Panny Márie.
25. 3. – slávnosť Zvestovania Pána – 
zároveň Deň počatého dieťaťa – od-
porúčame podujať sa na 9-mesačnú 
duchovnú adopciu nenarodeného 
dieťaťa. V  kostole sprístupníme de-
klarácie.
26. 3. – nočná krížová cesta pre mu-
žov – (nakoľko bude možné) – začia-
tok o  20.00 pred Kostolom Ducha 
Svätého. Dĺžka cca 21 km (Levočský-
mi vrchmi), predpokladané ukonče-
nie o 1.30.

Spomienky 
                        a poďakovania

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Denné centrum seniorov, 
Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoča

POĎAKOVANIE

Výbor Denného centra seniorov v Levoči srdečne ďakuje:

- Ing. Miroslavovi Vilkovskému, MBA, primátorovi 
mesta a pracovníčkam OŠSVaZ, ŠÚ MsÚ 

za dodané rúška pre členov DCS,
- Radoslavovi Kellnerovi, 

poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči
a JUDr. Pavlovi Papcunovi,

poslancovi Mestského zastupiteľstva v Levoči
za darovanie respirátorov pre členov DCS.

Boli sme prekvapení a milo dojatí, že aj na nás skôr naro-
dených si ešte niekto spomenie.

Menovaným prajeme pevné zdravie, veľa úspechov 
v poslaneckých funkciách a v pracovnom živote.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

predseda DCS : PaedDr. Ján Ferko

Dôležité upozornenie:

PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE NA SLOVENSKU
- ODBOČKA 126 LEVOČA

Žiadame členov PPZ, ktorí ešte nemajú zaplate-
né členské príspevky na rok 2021, aby tak urobili 

najneskôr do 30.06.2021. Poplatok je možné uhradiť 
osobne u inkasantov alebo prevodom na účet:

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK MÔŽETE ZAPLATIŤ NA TENTO ÚČET

SK88 0900 0000 0001 0138 2140
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA LEVOČA

BIC: GIBA SK BX
Variabilný symbol: ČÍSLO ČLENA

Špeci� cký symbol: MATRIČNÉ ČÍSLO
Poznámka: MENO A PRIEZVISKO

Ďakujeme. Výbor Odbočky 126 Levoča

POĎAKOVANIE

Okresná organizácia Únie Žien Slovenska, chce úprimne 
poďakovať p. primárovi NR oddelenia MUDr. Ladislavovi 
Gurčíkovi, PhD. a Ing. Miroslavovi Vilkovskému, primáto-
rovi mesta za pomoc pri zabezpečovaní prístroja na de-
nerváciu fazetových kĺbov Neurotherm 1100, na ktorý sa 
čakalo jeden a pol roka. Po urgenciách Únie Žien Sloven-
ska v Levoči a vyššie spomínaných osobností bol prístroj 
zabezpečený začiatkom decembra 2020.

Je nutné poďakovať aj p. riaditeľovi našej nemocnice - 
spoločnosti AGEL SK. 

Ešte raz obrovské ďakujem. 

Gabriela Vinárová
okresná predsedníčka ÚŽS v Levoči

Prístroj na denerváciu fazetových kĺbov Neurotherm 
1100 alebo Radionics  RF. 

Ide o prístroj, ktorý je určený  na rádiofrekvenčnú neuro-
abláciu a neuromoduláciu. Ide o miniinvazívny výkon na 
senzitivných nervoch a  nervových koreňoch pri fazeto-
vých syndrómoch a diskopatiách v krčnej, hrudnej a hlav-
ne driekovej oblasti, ktoré majú lepší výsledok ako lasero-
terapia, ozonoterapia, periradikulárna kortikoterpia alebo 
iné miniinvazívne metodiky. 

Ide o  zavedenie špeciálnej ihly pod CT navigáciu k  sen-
zitívnemu mediálnemu ramienku zadného nervového 
koreňa a jeho termoléziu pomocou prístroja Neurotherm 
NT1100 alebo Radionics RF. Zvyčajne sa realizuje  termo-
lézia v dvoch úrovniach. 

Výkon je indikovaný a efektívny pri pseudoradikulárnych 
syndrómoch následkom degenerovaných fazetových 
zhybov, je liečebnou modalitou zaradenou v najnovších 
guidelines pre liečbu vertebrogénnych bolestivých syn-
drómov. 

V tejto metodike sa bol školiť MUDr. Ladislav Gurčík, PhD. 
v Olomouci u Doc. MUDr. Gabrhelíka Tomáša, PhD. v roku 
2012 a 2013. Na našom neurologickom oddelení sme túto 
metódu  využívali na liečbu našich pacientov v  rokoch 
2014-2018, kedy sa nám starý Neurotherm pokazil.

MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
primár neurologického oddelenia

SPOLOČNOSŤ
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Spoločnosť Lesy mesta Levoča, 
spol. s r. o. 

zastúpená Ing. Jánom Tancárom, kona-
teľom spoločnosti  v y h l a s u j e v zmys-
le ustanovení §281 až 288 Obchodného 
zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúp-
nej zmluvy na predaj nehnuteľného ma-
jetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej 
spoločnosti za nasledovných podmie-
nok:

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Obchodná spoločnosť Lesy mesta Le-
voča, spol. s  r.o., so sídlom Novoveská 
cesta 33/930, 054 01 Levoča, IČO: 31 693 
377, IČ DPH: SK2020505168, zapísaná 
v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 15870/V.
Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno a  priezvisko: Mgr. Martin Draho-
mirecký
Číslo telefónu: 0911 622 444
E-mail: martin.drahomirecky@levoca.
sk

II. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE
Účastníkom súťaže môže byť výlučne fy-
zická osoba – nepodnikateľ. 

III. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom obchodnej verejnej súťaže 
je predaj pozemkov, parciel registra „C“, 
zapísaných v liste vlastníctva č. 3490, ve-
denom Okresným úradom Levoča, ka-
tastrálnym odborom, pre okres Levoča, 
obec Levoča, katastrálne územie Levoča 
ako:

Stručný popis: 
Predmetom verejnej obchodnej súťa-
že sú nehnuteľnosti – pozemky, na-
chádzajúce sa na území mesta Levoča, 
v  katastrálnom území Levoča, v  lokali-
te Krupný jarok. V  zmysle schváleného 
a platného Územného plánu mesta Le-
voča je funkčné využitie lokality určené 
pre výstavbu rodinných domov.
Ku dňu vyhlásenia verejnej obchodnej 

súťaže nie sú k  pozemkom vybudova-
né inžinierske siete. Vybudovanie inži-
nierskych sietí v  rozsahu podľa Doku-
mentácie pre stavebné povolenie stavby 
„Levoča, IBV Krupný jarok – I. etapa“, 
vypracovanej Ing. arch. Lukášom Seč-
kom, PhD. v apríli 2020 bude zabezpe-
čené mestom Levoča. Náklady na vybu-
dovanie inžinierskych sietí, ktoré bude 
realizovať mesto Levoča, sú zohľadnené 
pri určení minimálnej výšky kúpnej ceny 
pozemku. Konečná výška týchto nákla-
dov neovplyvňuje celkovú kúpnu cenu 
za predmet OVS. V kúpnej cene nie sú 
zahrnuté náklady za prípojky: vodovod-
ná, kanalizačná, NN a STL plynu k ro-
dinným domom a poplatky za pripojenie 
k verejným sieťam, ktoré je povinný zná-
šať úspešný účastník súťaže ako nado-
búdateľ vlastníckeho práva k pozemku 
na vlastné náklady. Mesto Levoča má zá-
ujem zabezpečiť vybudovanie inžinier-
skych sietí v hore uvedenom rozsahu do 
31.12.2021.
Minimálna výška kúpnej ceny: 

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 
A SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

1. Súťaž sa začína jej uverejnením na 
webovej stránke vyhlasovateľa www.
lml.sk, webovej stránke mesta Levoča 
www.levoca.sk a v regionálnej tlači.  

2. Súťažné podmienky je možné získať 
v  pracovných dňoch v  čase od 8.00 
hod. do 14.00 hod. v  sídle vyhlaso-
vateľa alebo na internetovej stránke 
vyhlasovateľa www.lml.sk alebo na 
internetovej stránke mesta Levoča 
www.levoca.sk. 

3. Lehota, v ktorej možno predložiť sú-
ťažný návrh zmluvy: do 19.03.2021 do 
13:00 hod.

4. Súťažný návrh je potrebné predložiť v 
uzavretom obale s uvedením:
a) identifi kačných údajov účastníka 

súťaže,
b) označenia súťaže „Nehnuteľnosti – 

Krupný jarok“ a s poznámkou „Ne-
otvárať“,

c) adresy vyhlasovateľa súťaže: Lesy 
mesta Levoča, spol. s  r.o., Novo-
veská cesta 33/930, 054 01 Levoča

5. Súťažný návrh môže byť doručený 
osobne do podateľne v sídle vyhla-
sovateľa, alebo zaslaný poštou na 
adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípa-
de doručovania návrhu poštou sa za 
deň doručenia návrhu považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlaso-
vateľovi. Rozhodujúci je dátum a čas 
doručenia uvedený na podacej pe-
čiatke vyhlasovateľa. 

6. Účastník predkladá svoj návrh v  pí-
somnej forme v slovenskom jazyku.

7. Manželia alebo osoby, ktoré majú zá-
ujem nadobudnúť pozemok do po-
dielového spoluvlastníctva sa na úče-
ly tejto súťaže považujú za jedného 
účastníka. 

8. Každý účastník môže podať iba je-
den návrh, v  ktorom vyšpecifi kuje 
najviac 2 nehnuteľnosti (pozemky), 
o  nadobudnutie ktorých má záujem, 
a  to s  vyznačením poradia záujmu 
a  navrhovanou kúpnou cenou pre 
každú jednotlivú nehnuteľnosť. Kaž-
dý účastník v rámci tejto súťaže môže 
nadobudnúť najviac jednu nehnuteľ-
nosť. Ak podá účastník viac návrhov 
v jednej obálke, budú všetky zo súťaže 
vylúčené. Návrh podaný neskôr tým 
istým účastníkom súťaže pred uply-
nutím lehoty na predkladanie návr-
hov ruší jeho predchádzajúce podané 
návrhy. Predložený návrh nie je mož-
né meniť a dopĺňať, ani ho upravovať 
po  uplynutí lehoty určenej na pred-
kladanie súťažných návrhov. Predlo-
žený návrh nie je možné odvolať po 
uplynutí lehoty určenej na predkla-
danie súťažných návrhov.

9. Účastník súťaže je povinný pred po-
daním súťažného návrhu zložiť ná-
vratnú účastnícku zálohu – fi nančnú 
zábezpeku vo výške 5 000 EUR pre-
vodom na účet vyhlasovateľa IBAN 
SK97 1111 0000 0066 0871 7007 (do 
poznámky meno a priezvisko). Zlože-
ním fi nančnej zábezpeky sa rozumie 
deň jej pripísania na účet vyhlaso-
vateľa. Finančné prostriedky musia 
byť pripísané na účet vyhlasovateľa 
najneskôr v deň predchádzajúci dňu 
uplynutia lehoty na predkladanie sú-
ťažných návrhov. Zloženie fi nančnej 
zábezpeky je účastník súťaže povinný 
preukázať dokladom banky o úhrade, 
ktorý je povinnou prílohou predlo-
ženého súťažného návrhu. Účastník 
v  súťažnom návrhu taktiež uvedie 
údaje o bankovom účte, na ktorý mu 
bude v stanovených prípadoch vráte-
ná zložená fi nančná zábezpeka. Po-
platky spojené so zložením a vráte-
ním zábezpeky znáša účastník súťaže. 

10. Účastník súťaže je povinný pristúpiť 
k uzatvoreniu zmluvy v lehote do 30 
dní od doručenia písomnej akceptá-
cie jeho súťažného návrhu zo strany 
vyhlasovateľa.  

pora-
dové 
číslo

parcelné
číslo pozemku 
KN-C

druh
pozemku

výmera
pozemku 
v m2

1. 2878/15 zast. pl. a nádvorie 677

2. 2878/29 zast. pl. a nádvorie 940

3. 2878/30 zast. pl. a nádvorie 631

4. 2878/31 zast. pl. a nádvorie 679

5. 2878/32 zast. pl. a nádvorie 684

6. 2878/33 zast. pl. a nádvorie 678

7. 2878/34 zast. pl. a nádvorie 617

8. 2878/35 zast. pl. a nádvorie 820

poradové 
číslo 
pozemku

parcelné
číslo 
pozemku 
KN-C

Minimálna výška 
kúpnej ceny 
v eur za 1 m2 
pozemku s DPH 

Minimálna výš-
ka kúpnej ceny 
za celý pozemok 
v eur s DPH

1. 2878/15 58 39 266

2. 2878/29 58 54 520

3. 2878/30 58 36 598

4. 2878/31 58 39 382

5. 2878/32 58 39 672

6. 2878/33 58 39 324

7. 2878/34 58 35 786

8. 2878/35 58 47 560
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11. V prípade, ak súťažný návrh účastníka 
bude vyhodnotený ako najvhodnejší 
a  k  uzavretiu kúpnej zmluvy nedôj-
de v lehote určenej vyhlasovateľom 
súťaže z  dôvodov na strane účastní-
ka, zložená zábezpeka prepadá v ce-
lej výške v  prospech vyhlasovateľa, 
pričom momentom prepadnutia zá-
bezpeky vyhlasovateľ súťaže nie je 
viazaný predloženou ponukou uchá-
dzača, ktorému prepadla predložená 
zábezpeka a vyhlasovateľ súťaže je 
oprávnený rokovať o uzatvorení kúp-
nej zmluvy s uchádzačom v poradí 
nasledujúcom.

12. Vybratému účastníkovi súťaže, s kto-
rým bude uzavretá kúpna zmluva sa 
výška zloženej zábezpeky započíta na 
zaplatenie kúpnej ceny za pozemok, 
ktorý si vybral na základe ním urče-
ného poradia.

13. V prípade nedodržania platobných 
podmienok môže vyhlasovateľ pred-
met súťaže ponúknuť ďalším  účast-
níkom v poradí určenom pri vyhod-
notení predložených ponúk alebo 
súťaž ukončiť ako neúspešnú, a to aj 
ak bol predložený a vybratý len jeden 
súťažný návrh a nedôjde na strane 
navrhovateľa k uzatvoreniu kúpnej 
zmluvy v požadovanej lehote.

14. Neúspešným účastníkom súťaže bude 
zábezpeka vrátená najneskôr do 15 
dní odo dňa ukončenia súťaže. V prí-
pade zrušenia súťaže alebo v prípade 
odmietnutia súťažného návrhu bude 
zábezpeka vrátená účastníkovi naj-
neskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia 
súťaže za zrušenú alebo odo dňa od-
mietnutia súťažného návrhu.

15. Výdavky spojené s  účasťou v  ob-
chodnej verejnej súťaži znáša každý 
účastník v  celom rozsahu na vlastné 
náklady.

16. V  súťažnom návrhu účastník súťaže 
uvedie okrem mena a priezviska, tel. 
číslo a e-mail, korešpondenčnú adre-
su určenú na doručovanie písomností 
súvisiacich s obchodnou verejnou sú-
ťažou v prípade, ak sa nezdržiava na 
adrese trvalého bydliska. 

V. KRITÉRIUM NA VÝBER NAJVHOD-
NEJŠIEHO NÁVRHU:

1. Súťažné návrhy bude vyhodnoco-
vať 6-členná komisia, pozostávajúca 
z troch  členov Dozornej rady Vy-
hlasovateľa a  ďalších troch členov, 
nominovaných a  schválených Mest-
ským zastupiteľstvom v Levoči. Člen 
komisie sa nemôže zúčastniť súťaže 
ako uchádzač. Komisia prijíma roz-
hodnutia nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov. Komisia zvolí 
zapisovateľa a najmenej jedného ove-
rovateľa súťaže. Zapisovateľ a overo-
vateľ/lia súťaže nemusia byť členmi 
komisie. Otváranie obálok je verejné. 

Komisia pri hodnotení ponúk postu-
puje nasledovne: a) obálky sa otvárajú 
v poradí, v akom boli doručené, b) 
pred otvorením obálky komisia skon-
troluje neporušenosť obálky, c) komi-
sia otvorí obálku a prečíta identifi ká-
ciu uchádzača, výšku cenovej ponuky 
a čísla vybraných parciel, d) po ukon-
čení verejného otvárania obálok ko-
misia pristúpi k neverejnému hodno-
teniu súťažných návrhov, e) komisia 
skontroluje splnenie všetkých pod-
mienok súťaže, f) v prípade zistenia 
formálnych nedostatkov, napr. chýb 
v písaní a počítaní, ktoré možno od-
strániť bez zmeny podmienok návr-
hu, bude uchádzač vyzvaný komisiou 
v určenej lehote na ich odstránenie, 
g) v prípade, ak uchádzač v určenej 
lehote nedostatky neodstráni, ko-
misia jeho návrh zo súťaže vylúči, h) 
komisia po odstránení nedostatkov 
vyhodnotí návrhy a zostaví zoznam 
uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
súťaže, i) komisia vyhodnotí cenové 
ponuky a zostaví poradie uchádzačov 
podľa výšky cenových ponúk, j) komi-
sia skonštatuje vyhodnotenie súťaže. 
O priebehu a výsledkoch súťaže sa 
spisuje zápisnica, ktorú podpisujú 
všetci členovia komisie, zapisovateľ 
a overovateľ/lia.

2. Kritériom na hodnotenie predlože-
ných návrhov je najvyššia ponúknutá 
kúpna cena za predmet OVS. Úspeš-
ným účastníkom OVS bude účastník, 
ktorý predložil ponuku s  najvyššou 
cenou, t. j. súťažný návrh s najvyššou 
ponúknutou kúpnou cenou. V prípa-
de rovnakej ponúknutej kúpnej ceny 
rozhodne skorší termín, t. j. čas po-
dania návrhu.

3. V prípade, ak bude uchádzač vyhod-
notený ako úspešný u viacerých po-
zemkov rozhoduje poradie pozem-
kov, ktoré si uchádzač zvolil v návrhu. 
U ostatných pozemkov, ktoré budú 
nižšie v poradí sa predpokladá, že 
uchádzač vzal svoj návrh na uzavretie 
zmluvy späť.

4. Prijatie návrhu vybraného vyhlaso-
vateľom ako najvhodnejší z  predlo-
žených návrhov, vyhlasovateľ oznámi 
na svojom webovom sídle do 30 dní 
odo dňa zasadnutia komisie na vy-
hodnotenie návrhov kúpnych zmlúv, 
doručených vyhlasovateľovi na zák-
lade ním vyhlásenej obchodnej verej-
nej súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo predĺžiť lehotu na oznámenie 
výberu najvhodnejšieho návrhu.

VI. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU KÚPNEJ 
ZMLUVY:

V návrhu na uzavretie zmluvy musia byť 
uvedené nasledovné podstatné údaje a 
skutočnosti:
1. Predávajúci: Lesy mesta Levoča, 

spol. s r.o., so sídlom Novoveská ces-
ta 33/930, 054 01 Levoča, IČO: 31 693 
377, IČ DPH: SK2020505168, zapísaná 
v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 
15870/V, zast. Ing. Jánom Tancárom, 
konateľom obchodnej spoločnosti.

2. Kupujúci: identifi kačné údaje fyzic-
kej osoby: meno, priezvisko, rodné 
priezvisko, rodné číslo, adresa trva-
lého pobytu, korešpondenčná adresa, 
ak sa nezdržiava na adrese trvalého 
pobytu, štátna príslušnosť, bankové 
spojenie, IBAN

3. Predmet OVS: Každý navrhovateľ je 
v rámci tejto súťaže oprávnený podať 
iba jeden návrh, v  ktorom vyšpeci-
fi kuje najviac 2 nehnuteľnosti (po-
zemky), o  nadobudnutie ktorých má 
záujem, a  to s  vyznačením poradia 
záujmu a navrhovanou kúpnou cenou 
pre každú jednotlivú nehnuteľnosť. 
Každý navrhovateľ v  rámci tejto sú-
ťaže môže nadobudnúť najviac jednu 
nehnuteľnosť. V prípade, ak účastníci 
majú záujem nadobudnúť predmet 
kúpy do ich podielového spoluvlast-
níctva, uvedú aj veľkosť navrhovaných 
spoluvlastníckych podielov.

4. Kúpna cena: 
4.1.  navrhovaná výška Kúpnej ceny, 

ktorá nesmie byť nižšia ako mi-
nimálna výška kúpnej ceny vrá-
tane DPH uvedenej osobitne pri 
každom pozemku,

4.2.  povinnosť kupujúceho zaplatiť 
zvyšnú časť kúpnej ceny za pred-
met OVS do 10 dní odo dňa plat-
nosti kúpnej zmluvy, 

4.3.  výška zábezpeky bude započítaná 
oproti výške kúpnej ceny

5. Osobitné dojednania:
5.1.  záväzok kupujúceho získať prá-

voplatné rozhodnutie o povolení 
stavby rodinného domu (sta-
vebného povolenia), vydaného 
miestne príslušným stavebným 
úradom do 12 mesiacov od na-
dobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia Okresného úradu, 
katastrálneho odboru v  Levoči 
o  povolení vkladu vlastníckeho 
práva k  predmetu kúpy v  pro-
spech kupujúceho. 

5.2.  záväzok kupujúceho získať prá-
voplatné kolaudačné rozhodnu-
tie na stavbu rodinného domu na 
predmete kúpy do 36 mesiacov 
odo dňa právoplatnosti rozhod-
nutia o  povolení stavby (staveb-
ného povolenia) a  predložiť jeho 
kópiu predávajúcemu do 10 dní 
odo dňa jeho právoplatnosti.

5.3.  záväzok kupujúceho, že do doby 
riadneho a  úplného splnenia 
všetkých jeho záväzkov z kúpnej 
zmluvy, najmä špecifi kovaných 
v  ods. 5.1 a  5.2 týchto podmie-
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nok neprevedie vlastnícke prá-
vo k  nehnuteľnostiam tvoriacim 
Predmet kúpy na inú osobu s vý-
nimkou vyhlasovateľa; 

5.4.  akceptácia záväzku na zaplate-
nie zmluvnej pokuty vo výške 
10 000 EUR pre prípad porušenia 
zmluvnej povinnosti uvedenej 
v bode 5.1 a 5.2 týchto podmienok, 
lehota splatnosti zmluvnej poku-
ty je do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy, ktorým bude uplatnená 
zmluvná pokuta;

5.5.  nárok predávajúceho na zaplate-
nie úroku z omeškania v  prípade 
omeškania kupujúceho so zapla-
tením kúpnej ceny v zmysle usta-
novení Občianskeho zákonníka;

5.6.  kúpna zmluva je v súlade s § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám 
povinne zverejňovanou zmluvou 
a podľa § 47a Občianskeho zá-
konníka v znení neskorších 
predpisov  nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle 
vyhlasovateľa;

5.7.   výlučne predávajúci ako navrho-
vateľ podá na Okresnom úrade, 
katastrálnom odbore v Levoči, 
návrh na vklad vlastníckeho prá-
va k  predmetu kúpy v  lehote do 
desiatich dní odo dňa, v ktorom 
kúpna zmluva nadobudne účin-
nosť, nie však skôr ako bude pri-
písaná kúpna cena na účet pre-
dávajúceho;

5.8. záväzok kupujúceho uhradiť 
okrem kúpnej ceny aj popla-
tok spojený s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností;

5.9.  vyhlásenie uchádzača, že bol 
oboznámený so stavom nehnu-

teľnosti, ponúkanú nehnuteľnosť 
kúpi tak, ako stojí a leží s tým, že 
k predmetu kúpy nie sú vybudo-
vané inžinierske siete;

5.10. záväzok predávajúceho odovzdať 
kupujúcemu predmet kúpy dňom 
nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia Okresného úradu, 
katastrálneho odboru v  Levoči 
o  povolení vkladu vlastníckeho 
práva k predmetu kúpy,

5.11. podpis účastníka súťaže a dátum 
podpisu návrhu zmluvy.

Prílohou návrhu bude:
a) doklad o zložení zábezpeky na účet 

vyhlasovateľa,
b) súhlas fyzickej osoby so spraco-

vaním osobných údajov na účely 
zabezpečenia úkonov pri predaji 
predmetu OVS, to zn. na účel jeho 
prerokovania, rozhodnutia o vý-
sledku obchodnej verejnej súťaže 
a jeho zverejnenia na účel uzavretia 
zmluvy v zmysle zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je 
prílohou súťažných podmienok. Účast-
ník súťaže je povinný spracovať súťaž-
ný návrh v zmysle predloženého vzo-
ru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy 
v priloženom vzore sú záväzné a nemen-
né, s výnimkou ustanovení, ktoré dopl-
ní vyhlasovateľ v závislosti od výsledku 
obchodnej verejnej súťaže. Účastník je 
povinný doplniť údaje uvedené v  bode 
VI ods. 2, 3, 4 týchto podmienok a sú-
ťažný návrh vlastnoručne podpísať. Ná-
vrh kúpnej zmluvy musí byť spracovaný 
v slovenskom jazyku. Je treba ho predlo-
žiť minimálne v 1 vyhotovení.

VII. VYHLASOVATEĽ SI 
VYHRADZUJE PRÁVO:

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky predložené ponuky, 
súťaž zrušiť, meniť podmienky sú-
ťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú 
alebo predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk a predĺžiť lehotu na vyhlásenie 
výsledku súťaže. Zmena podmienok 
súťaže sa vykoná spôsobom a pro-
striedkami tak, ako bola vyhlásená. 
O  zrušení súťaže budú účastníci, 
ktorí podali návrhy zmlúv písomne 
informovaní. Zrušenie súťaže bude 
zverejnené na webovom sídle vyhla-
sovateľa www.lml.sk a webovom sídle 
mesta Levoča www.levoca.sk.

2. Vyhlasovateľ je oprávnený:
a) odmietnuť všetky doručené návr-

hy;
b) návrh vziať na vedomie a  nezahr-

núť ho do súťaže, ak návrh nespĺňa 
podmienky súťaže, alebo obsahuje 
ustanovenia, ktoré sú pre vyhlaso-
vateľa zjavne nevýhodné;

c) nepripustiť návrh zmluvy do ob-
chodnej verejnej súťaže v  prípade 
zistenia neúplnosti návrhu zmluvy 
a  jej príloh z  hľadiska požiadaviek 
vyhlasovateľa, uvedených v  súťaž-
ných podkladoch.

d) v prípade doručenia súťažného ná-
vrhu po uplynutí lehoty na predkla-
danie návrhov.

Bližšie informácie a vzor návrhu zmluvy 
budú navrhovateľom poskytnuté v kan-
celárii vyhlasovateľa na adrese: Novo-
veská cesta 33/930, 054 01 Levoča, na 
telefónnom čísle: 0911 622 444,  na strán-
ke: www.lml.sk, alebo e-mailom: mar-
tin.drahomirecky@levoca.sk.
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Súťaž na mesiac MAREC 2021:
Levoču poctili svojou návštevou mnoho veľkých osobností.

1. V roku 1995 hlava katolíckej cirkvi.
Aké bolo občianske meno vtedajšieho pápeža?

2. V roku 1998 hostila Levoča summit prezidentov 
stredoeurópskych krajín.
Vymenujte aspoň troch prezidentov (meno a priezvis-
ko), ktorí sa spomínaného summitu zúčastnili.

Kto zodpovie správne na obe otázky má šancu vyhrať nasledujúce ceny:
1. cena – Kniha – Čarovný Spiš
2. cena – Kniha – Levoča - história, povesti a legendy.

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

alebo prineste osobne do
Klientského centra MsÚ

do 15. 3. 2021.

Výhercu oznámime
v aprílovej LIMKE.



1-izbový čiastočne zrenovovaný byt, 36 m2, ulica Železničný riadok, Levoča,
tehlový BD, 1/3 posch., vlastné kúrenie, 2 pivnice, vhodný aj pre starších ľudí, bez ťarchy

1-izbový čiastočne zrekonštruovaný byt s lodžiou, 34 m2, ulica Pod vinicou, Levoča,
panelový obnovený bytový dom, 3/4 posch., 1 pivnica, bez ťarchy    
       

Meštiansky rodinný dom, 2 bytové jednotky, aj na podnikanie, Nová ulica, Levoča, 
zast. pl. 554 m2, kompletná rekonštrukcia, záhrada 110m2, hospodárska budova,  
parkovanie v dome, bez ťarchy

Rodinný dom vidieckeho štýlu, pôvodný stav, na bývanie aj podnikanie, Vysoká ulica, 
Levoča, 3 menšie bytové jednotky, veľké podkrovie, celková plocha vrátane pozemku  
349 m2, bez ťarchy

Rodinný dom typu bungalov, prízemný, samostatne stojaci, ulica Starý jarok, Spišské 
Podhradie, 4 izby, obytná hala s kuchyňou a prísl., rovinatý pozemok, záhrada, plocha 
celk. 938 m2, bez ťarchy 

Dve garáže s pozemkom v radovej zástavbe, Predmestie, Levoča,
rozloha celom 48 m2, zavedená elektrina, predávajú sa spolu, bez ťarchy

NA PREDAJ

NA PREDAJ

NA PREDAJ

NA PREDAJ

NA PREDAJ

NA PREDAJ

celkom 48 m2, zavedená elektrina, predávajú sa spolu, bez ťarchy




