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Vážení obyvatelia,

Mesto Levoča vybudovalo nové záchytné parkovisko, ktoré sa nachádza pred ob-
jektom Košickej brány pred vstupom do mesta vpravo, kde bolo vytvorených 72 
nových parkovacích miest. Tri miesta sú vyhradené pre ťažko zdravotne postih-
nutých. Parkovisko bude spustené do užívania v  termíne najneskôr 15.05.2021 
a má priniesť odľahčenie dopravy z centra mesta, pričom zámerom mesta je, aby 
po otvorení slúžilo pre návštevníkov nášho mesta a v neposlednom rade aj pre 
vozidlá zamestnancov � riem a organizácií so sídlom na Námestí Majstra Pavla ale-
bo v priľahlých uliciach, kde vozidlá týchto zamestnancov blokujú celý deň cenné 
parkovacie miesta v centre mesta.
Jedná sa o parkovisko, ktoré má vjazd aj výjazd chránený závorami. Do konca roka 
2021 bude parkovanie na parkovisku pre vodičov zdarma. Napriek tomu je po-
trebné vziať si z terminálu pri vjazde parkovací lístok a pri odjazde opätovne tento 
lístok použiť. Na zabezpečenie odstavených vozidiel bude parkovisko monitoro-
vané kamerovým systémom.
Z uvedeného dôvodu chcem vyzvať zamestnancov organizácií a � riem so sídlom 
na Námestí Majstra Pavla, ale aj v  priľahlých uliciach, ktorí využívajú vozidlo na 
cestu do práce, k využívaniu nového záchytného parkoviska určeného na dlho-
dobé parkovanie.
V  termíne od 17.05.2021 bude Mestská polícia v  Levoči vykonávať na Námestí 
Majstra Pavla v zóne s plateným parkovaním striktnú kontrolu dodržiavania do-
pravných predpisov. Neuhradenie parkovného bude mať za následok prejednanie 
skutku v priestupkovom konaní.

ZÁROVEŇ SI VÁS DOVOĽUJEM POZVAŤ NA 
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PARKOVISKA DŇA 5.5.2021 O 14.00 H.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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Parkovanie v meste
Na výber poplatku za parkovanie motorových vozidiel a autobusov sú iba parkovacie plochy na 

Námestí Majstra Pavla. V centre mesta je 148 miest pre motorové vozidlá a 13 miest pre autobusy. 
Spoplatnené parkoviská sú označené a výber parkovného je zavedený celý týždeň, 

vrátane víkendu, prostredníctvom parkovacích automatov a SMS parkingu.

Ročné parkovacie známky si môžu obča-
nia zakúpiť v pokladni Klientskeho cen-
tra Mestského úradu v Levoči.

Ostatné parkoviská sú bezplatné.

Bezplatne môžu parkovať na Námestí 
Majstra Pavla osoby s  ťažkým zdravotným 
postihnutím, a  to nielen na vyhradených 
parkovacích miestach pre zdravotne po-
stihnutých. Podmienkou je preukaz ŤZP 
a  Parkovací preukaz so znakom Európskej 
únie, ktorý je nutné umiestniť v  prednej 
časti vozidla tak, aby bol jasne viditeľný 
za účelom kontroly. Parkovací preukaz je 
akceptovaný v  súvislosti s  prepravovanou 
osobou, ktorá je jeho držiteľom. Bezplatné 
parkovanie sa nevzťahuje iba na preukaz 
ŤZP bez Parkovacieho preukazu.

Zájazdové autobusy s osobami zdravotne 
ťažko postihnutými (s preukazmi ZŤP, ZŤ-
P/S), bez označenia autobusu Parkovacím 
preukazom Európskej únie, je potrebné na-
hlásiť na Mestskej polícii +421 911 151 159 
(štátna poznávacia značka, typ, farba).

 Vzor Parkovacieho preukazu

Rozmiestnenie parkovacích automatov 
na Námestí Majstra Pavla v Levoči:
1. SEVERNÝ PARK pri parkovisku, Ná-

mestie Majstra Pavla
2. PRIMA PAPIERNICTVO Šefčíková Vie-

ra, Námestie Majstra Pavla 8

3. Levočský Gastrodom – Námestie Maj-
stra Pavla 35

4. SNM SPIŠSKÉ MÚZEUM – RADNICA, 
Námestie Majstra Pavla 2

5. RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD, Ná-
mestie Majstra Pavla 52

SMS parking bez registrácie a bez úhra-
dy kreditu vopred:
• hodinové sadzby parkovného (mini-

málna doba 1 hodina)
• na úhradu parkovného stačí iba zaslať 

SMS na číslo 2200 v tvare LE medzera 
A1 medzera evidenčné číslo vozidla 
(napr. LE A1 LE123AB)

• celodenné parkovné je možné uhradiť 
iba cez parkovací automat, nie cez SMS

• SMS parkovanie bez registrácie je ur-
čené iba pre paušálnych zákazníkov 
slovenských mobilných operátorov 
T-Mobile, O2, Orange a 4ka

• parkovanie je možné zaplatiť euromin-
cami alebo platobnou kartou

Ďalšie dôležité informácie:
• ak do pár sekúnd po odoslaní SMS 

nedostanete potvrdzujúcu správu, 
parkovné nebolo uhradené. Ak zašlete 
SMS v správnom tvare, informujeme 
Vás o tom. Nemusíte sa preto báť, že 
odošlete sms a nebudete mať zaplate-
né parkovné.

• 10 minút pred vypršaním doby par-
kovania vám zašleme SMS správu, 
ktorá vás upozorní na túto skutočnosť. 

Odoslaním pôvodnej SMS parkovanie 
predĺžite o rovnaký interval.

• pri parkovaní bez registrácie si môžete 
vytlačiť daňový doklad prostredníc-
tvom našej stránky www.smslistky.sk/
parking uvedením kódu vášho parko-
vacieho lístka.

Na parkovací režim dohliada mestská polí-
cia.

Mesto Levoča spustí do užívania nové zá-
chytné parkovisko, ktoré sa nachádza pred 
objektom Košickej brány pred vstupom do 
mesta vpravo v  hradobnej priekope, kde 
bolo vytvorených 75 nových parkovacích 
miest, z  toho sú tri miesta vyhradené pre 
ťažko zdravotne postihnutých. Jedná sa 
o parkovisko, ktoré má vjazd aj výjazd chrá-
nený závorami, kde aj napriek skutočnosti, 
že do konca roka 2021 bude parkovanie na 
parkovisku pre vodičov zdarma, je potreb-
né si vziať z terminálu pri vjazde parkovací 
lístok a pri odjazde z parkoviska opätovne 
tento lístok použiť, a  to pre potrebu evi-
dencie počtu a dĺžky státia zaparkovaných 
vozidiel. Na zabezpečenie odstavených 
motorových vozidiel bude parkovisko mo-
nitorované kamerovým systémom mest-
skej polície.
Parkovisko má priniesť odľahčenie dopravy 
z centra mesta, pričom zámerom je, aby po 
spustení slúžilo návštevníkom nášho mesta 
a  v  neposlednom rade zamestnancom � -
riem a organizácií so sídlom v centre mesta, 
ktorí využívajú vozidlo na cestu do práce.

jednotka zákl. dane DPH 20 %  cena

poplatok za 1 hodinu
osobné hod. 0,83 0,17  1,00 EUR

autobus hod. 5,83 1,17  7,00 EUR

poplatok 1 deň
osobné deň 2,50 0,50  3,00 EUR

autobus deň 10,00 2,00 12,00 EUR

ročná parkovacia známka
rok 58,33 11,67 70,00 EUR

1/2 rok 29,17 5,83 35,00 EUR

Cenník parkovacích služieb
Parkovanie v centre mesta – Námestie Majstra Pavla

Parkovanie počas jarmokov, trhov, púte – celé územie mesta

jednotka zákl. dane DPH 20 %  cena

osobné motorové vozidlo deň 1,67 0,33  2,00 EUR

autobus deň 8,33 1,67 10,00 EUR

obytný automobil, príves deň 8,33 1,67 10,00 EUR
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Dlhodobo sa v  programe Mestského za-
stupiteľstva v  Levoči vyskytujú návrhy na 
uznesenia týkajúce sa obnovy hradobného 
opevnenia v Levoči. Obyvatelia neraz vidia, 
ako sa zub času podpísal na historickom 
opevnení. Častokrát sa vypadnuté hradby 
stali lacným stavebným materiálom pre nie-
ktorých obyvateľov, prípadne sa pričinením 
vandalov dostali do ešte horšieho stavu. 
Nedbanlivosť niektorých dokonca spravila 
z  určitých častí hradieb skládku odpadov. 
Je jednoduché na to poukazovať fotením 
a  vystavovaním smetí na obdiv cez so-
ciálne siete. To však nie je cesta, ako nášmu 
mestu pomôcť. Navyše, nie všetky verejné 
priestranstvá sú vo vlastníctve mesta a týka 
sa to aj pozemkov v  hradobnom opevne-
ní. Naštastie Levoča má aj uvedomelých 
obyvateľov, TSML, Zelenú hliadku a dobro-
voľníkov, ktorým tento stav vadí a sami sa 
pričinia o  to, aby sme mali krajšie okolie. 
Neváhajú zohnúť sa a tento stav zmeniť. Za 
to im veľmi pekne ďakujeme!

Mesto Levoča v  rámci správy NKP rieši aj 
havarijné stavy hradobného opevnenia. 
Aktuálne sú tri miesta, kde je nevyhnutná 
oprava vypadnutého múru, prípadne iných 
technických problémov. Poradie, v ktorom 
sa im v  tomto článku venujem, neurčuje 
prioritu, všetky opravy sú rovnako dôležité. 

Prvou je odstránenie havárie hradobné-
ho múru pri Košickej bráne v Levoči. V lo-
kalite napravo od Košickej brány na začiat-
ku Kukučínovej ulice, kde 23.3.2021 došlo 
k zrúteniu časti hradobného múru. Posled-
ná väčšia údržba bola na týchto miestach 
vykonávaná približne pred 40 rokmi. Pred-
pokladaná rozpočtovaná cena opravy sa 
pohybuje cca v sume 78 tisíc eur. 

Druhou je statické zabezpečenie hra-
dobného a  parkánového múru na seve-
rovýchodnej strane mestského opev-
nenia, v  úseku medzi Košickou bránou 
a Remenárskou baštou v Levoči, vrátane 
bezpečnostnej bariéry pri novozriade-
nom parkovisku. Po porážke osmanských 
vojsk pri Viedni opevnenie stratilo svoj ob-
ranný význam, a  tak bolo v  priebehu 18. 
a 19. storočia na južnej strane mesta kom-
pletne zrušené. Do dnešných čias sa zacho-
vali len malé zvyšky zakomponované do 
novej zástavby. Priekopa a parkán boli roz-
parcelované a rozpredané súkromníkom so 

záväzkom, že budú opevnenie udržiavať. 
To sa ale nestalo, tak sa začal parkánový 
aj hradobný múr postupom času rozpadá-
vať. Preto sa zachovala len časť pôvodných 
hradieb, zďaleka nedosahujúca pôvodné 
rozmery. Úprava na prelome 60. a 70. rokov 
minulého storočia mala konzervačný cha-
rakter s cieľom zastaviť chátranie pamiatky. 
Bola tu snaha zachytiť v  tom čase preuká-
zateľný tvar. Obdobným spôsobom budú 
vedené sanačné práce i v tomto projekte. 

Projekt bol dodatkovaný. Predmetom do-
datku je návrh bezpečnostnej, záchytnej 
bariéry umiestnenej v svahovitom priesto-
re bývalého parkánu, na úpätí ktorého bolo 
zriadené nové parkovisko pre osobné autá 
návštevníkov mesta. Úlohou dočasnej ba-
riéry bude zabezpečiť pod svahom zapar-
kované autá pred prípadným poškodením 
padajúcimi kameňmi uvoľnenými z  nad 
svahom situovaného múru. Návrh predpo-
kladá, že stavebné práce budú vykonávané 
z  Baštovej ulice a  že zábrana bude využí-
vaná iba krátkodobo, po dobu rekonštruk-
čných prác a  bude budovaná postupne, 
po záberoch dlhých 10 – 20 metrov, v súla-
de s postupom opravy hradobného múru. 
Predpokladaná rozpočtovaná cena projek-
tu, vrátane bariéry, sa pohybuje cca v sume 
147 tisíc eur. 

Treťou je ostránenie havarijného stavu 
ohradového múru v hradobnej prieko-
pe na severozápadnej strane mestského 
opevnenia v Levoči. Ulička spájajúca Baš-
tovú a Uhoľnú ulicu s lokalitou Schiessplatz, 
východne od bašty Pracháreň. Od prieko-
py je oddelená z kameňa vymurovanými 
plotmi, na západnej strane múrom. Vý-
chodný múr bol pôvodne ukončený šind-
ľovou pultovou strieškou. Táto strieška už 
neexistuje a múr sa rozpadáva. Na dvoch 
miestach sa zrútil. Začína byť pre okolie 
nebezpečný, ohrozuje funkčnosť do uličky 
položeného potrubia vodovodu a plyno-
vodu. S ohľadom na stupeň a rozsah roz-
rušenia múru bolo rozhodnuté jestvujúci 
múr zbúrať a nahradiť ho múrom novým, 
obdobného typu. Táto ulička predstavuje 
jediný prístup pre peších na Schiessplatz 
a do úradovne TSML, preto bude cez prie-
kopu zriadený dočasný náhradný chodník 
prístupný z Baštovej ulice. Predpokladaná 
rozpočtovaná cena projektu sa pohybuje 
cca v sume 46 tisíc eur – 66 tisíc eur.

Mesto Levoča zároveň pracuje v jednot-
livých fázach na projekte Obnova NKP – 
mestské opevnenie a jeho zapojenie do 
infraštruktúry mesta Levoča. 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na 
podporu projektov systematického prístu-
pu k ochrane národných kultúrnych pamia-
tok, projektov prípravy a realizácií obnovy 
alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedič-
stva a projektov identi� kácie, dokumentá-
cie, prezentácie, interpretácie, publikovania 
a využitia pamiatkového fondu v súlade 
s ich pamiatkovými hodnotami. Uvedená 
výzva umožňuje získanie � nančných pro-
striedkov na architektonicko - historický 
a archeologický výskum. 

Predmetná obnova celého mestského 
opevnenia v meste Levoča pozostáva 
z týchto fáz projektovej prípravy: 

1. fáza (2018 - marec 2021): 
• výškopisné a polohopisné zameranie 

a spracovanie prípravnej dokumentá-
cie, stavebno - technických posudkov 
zameraných na statiku alebo vlhkosť 
zrealizované v rámci programu Ob-
novme si svoj dom 2018, 

• architektonicko – urbanistická štúdia 
2020 – marec 2021 

2. A fáza = 2 etapy (2021-2022): 
• architektonicko - historický výskum 

I.etapa 
• archeologický výskum I. etapa 2021, 

II.etapa 2022 
2. B fáza (fáza 2023):
• projekt pre územné rozhodnutie 
• dopracovanie k štúdii 
3. fáza (2023-2024): 
• projekt pre stavebné povolenie, 
• projekt pre realizáciu stavby. 

Predmetom predkladaného projektu je ar-
chitektonicko-historický výskum I. etapa 
v lokalite severná časť mestského opevne-
nia, západná časť mestského opevnenia 
a archeologický výskum I. etapa severozá-
padná časť mestského opevnenia, západná 
časť mestského opevnenia a juhozápadná 
časť mestského opevnenia. 

Lucia Babejová,
Mesto Levoča

Na slovíčko ohľadne investičných akcií 
v meste Levoča 05/2021

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

jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva.
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V  mesiaci máj 2021 začne druhá fáza sčíta-
nia obyvateľov – asistované sčítanie. Podľa 
rozhodnutia predsedu Štatistického úradu 
Slovenskej republiky vydaného na základe 
stanoviska Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky asistované sčítanie 
obyvateľov, resp. dosčítavanie na zabezpe-
čenie asistovaného sčítania bude prebiehať 
v čase od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. 

Asistované elektronické sčítanie je určené 
pre tých obyvateľov (povinné osoby), ktorí 
z  akýchkoľvek dôvodov neabsolvovali elek-
tronické samosčítanie v období od 15. 2. 2021 
do 31. 3. 2021. V  súčasnosti už nie je možné 
sa týmto spôsobom (elektronickým samosčí-
taním) sčítať. 

Na úvod krátka rekapitulácia výsledkov elek-
tronického samosčítania v meste Levoča.
Elektronický sčítací formulár na www.scitanie.
sk vyplnilo a  platne odoslalo 11  303 povin-
ných osôb, čo je 77,33 % z  celkového odha-
dovaného počtu 14 617 povinných osôb. Na 
3314 povinných osôb tak čaká asistované 
sčítanie, ktoré musia povinne, pod san-
kciou pokuty, absolvovať.

Zopakujeme, že povinnou osobou v  zmysle 
ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a  b) zákona 
č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov 
je obyvateľ, o  ktorom sa údaje zisťujú, a  zá-
konný zástupca obyvateľa.
Ako teda môže povinná osoba využiť služby 
mesta na zabezpečenie asistovaného sčíta-
nia, ak sa chce vyhnúť možnej sankcii? Má dve 
možnosti:

1. Povinná osoba môže využiť služby staci-
onárneho asistenta sčítania v  kontakt-
nom mieste zriadenom mestom Levoča. 
Kontaktné miesto sa nachádza v  budove 
Mestského úradu Levoča, Námestie Maj-
stra Pavla 4/4, 054 01 Levoča vo vyhrade-
nom priestore vestibulu. Budova a  vyme-
dzený priestor budú označené nápisom: 
„SODB 2021 – KONTAKTNÉ MIESTO PRE 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV“, logom pre sčítanie 
a informáciou o čase prevádzky.

 Prevádzkové hodiny kontaktného mies-
ta sú určené takto:

 

Postup asistovaného sčítania v  kontak-
tnom mieste:

 V  prevádzkových hodinách kontaktného 
miesta bude povinnej osobe umožnené 
sčítať sa vyplnením a  odoslaním elektro-
nického sčítacieho formulára alebo ju na 
jej požiadanie po preukázaní jej identity 
občianskym preukazom sčíta prítomný sta-
cionárny asistent sčítania vyplnením elek-
tronického sčítacieho formulára. Stacionár-
ny asistent sčítania zadá do aplikácie pre 
sčítanie obyvateľov údaje, ktoré mu povin-
ná osoba ústne poskytne.

 
 Opatrenia na ochranu verejného zdravia 

v priebehu asistovaného sčítania v kon-
taktnom mieste z hľadiska povinnej oso-
by: 

  Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistova-
ného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky 
právne predpisy týkajúce sa nariadených 
opatrení pri ohrození verejného zdravia 
v súvislosti s ochorením COVID-19.

 Vstup do priestoru kontaktného miesta 
bude umožnený len osobám s  prekrytými 
hornými dýchacími cestami respirátorom 
FFP2; povinnosť prekrytia horných dýcha-
cích ciest platí pre všetky osoby v interiéri.

 Počet osôb v  jednom okamihu v  priestore 
kontaktného miesta bude obmedzený (je-
den obyvateľ na 15 m2 plochy). Pri vchode 
do priestoru kontaktného miesta bude 
vstupujúcim osobám aplikovaná dezinfek-
cia na ruky dezinfekčným prostriedkom 
s  virucídnym účinkom. Bude nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 
2 m. 

2. Povinná osoba môže využiť služby mobil-
ného asistenta sčítania, ktorý povinnú 
osobu sčíta na mieste, kde sa zdržiava. 
O službu mobilného asistenta sčítania je 
potrebné požiadať!

 Postup zadávania žiadosti o asistované 
sčítanie s pomocou mobilného asistenta 
sčítania:

 Požiadavka sa zadáva telefonic-
ky na telefónnom čísle mesta Levoča: 
+421534190517 alebo +421534514014 
klapka 117, alebo na telefónnom čísle call 
centra Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky, ktoré je zverejnené na jeho webo-
vom sídle.

 Požiadavku je potrebné zadať v  období 
prvých dvoch týždňov asistovaného sčí-
tania, t. j. v období od 3. 5. 2021 do 16. 5. 
2021. Požiadavky zadávané po tomto ob-
dobí sú možné, no spôsobia nové preroz-
delenie virtuálnych asistenčných obvodov 
– prerozdelenie už pridelených požiadaviek 
na mobilnú asistenciu sčítania medzi jed-
notlivých mobilných asistentov sčítania. 

 Požiadavka na službu mobilného asis-
tenta sčítania musí obsahovať:

 - meno a priezvisko povinnej osoby,
  - ulicu,
  - súpisné číslo,
  - orientačné číslo,
  - číslo bytu,

- telefónne číslo, prostredníctvom  
ktorého môže povinnú osobu kon-
taktovať mobilný asistent sčítania 
a dohodnúť si s ňou termín návšte 
vy a realizácie úkonu sčítania. 

   
 Opatrenia na ochranu verejného zdra-

via v  priebehu asistovaného sčítania na 
mieste, kde sa povinná osoba zdržiava:

 Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistova-
ného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky 
právne predpisy týkajúce sa nariadených 
opatrení pri ohrození verejného zdravia 
v súvislosti s ochorením COVID-19.

 Asistent sčítania bude disponovať potvrde-
ním o  negatívnom výsledku RT-PCR testu 
alebo potvrdením o  negatívnom výsledku 
antigénového testu na ochorenie COVID-19 
nie starším ako 7 dní.

 Na miesto, kde sa povinná osoba zdržia-
va, vstupuje asistent sčítania podľa do-
hody s povinnou osobou. 

 Povinné je prekrytie horných dýchacích 
ciest respirátorom FFP2 pre všetky osoby 
prítomné na mieste, kde sa povinná osoba 
zdržiava; asistent sčítania vyzve všetky prí-
tomné osoby, aby si prekryli horné dýcha-
cie cesty, ak tak neurobili. Asistent sčítania 
si pred vstupom na miesto, kde sa povinná 
osoba zdržiava, vykoná dezinfekciu rúk 
dezinfekčným prostriedkom s  virucídnym 
účinkom.

 Pred realizáciou návštevy miesta, kde sa po-
vinná osoba zdržiava, požiada asistent sčí-
tania povinnú osobu o informáciu, či nemá 
nariadené karanténne opatrenie; v  opač-
nom prípade vykoná službu asistovaného 
sčítania na mieste až po skončení karantény 
povinnej osoby.

 Na mieste, kde sa povinná osoba zdržia-
va, bude nevyhnutné počas vykonávanej 
asistencie sčítania dodržiavať bezpečnú 
dištančnú vzdialenosť 2 m a vetrať mies-
tnosť.

 Povinná osoba po odchode asistenta sčíta-
nia z miesta dezin� kuje kľučky a dotykové 
plochy, ktorých sa dotýkal, účinne vyvetrá 
priestor a vydezin� kuje si ruky.

V prípade akýchkoľvek nejasností Vám na po-
žiadanie poskytneme vysvetlenie a  požado-
vané informácie. Kontaktná osoba pre sčítanie 
obyvateľov v meste Levoča:
Ing. Jarmila Lisoňová
Email: jarmila.lisonova@levoca.sk
Telefón: 0911617444

Ing. Jarmila Lisoňová
vedúca oddelenia organizačného 

a vnútornej prevádzky 

Sčítanie obyvateľov 2021
prechádza do druhej fázy

Pondelok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00

Utorok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00

Streda 8.00 – 11.30 13.00 – 16.00

Štvrtok 8.00 – 11.30 13.00 – 15.00

Piatok 8.00 – 11.30 ---



Salón u Janky opäť otvorený
Námestie Majstra Pavla 50

 - kavitácia

- pedikúra

- Rolletic

-lymfodrenáž a iné

Kontakt: 0903 579 205

SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Významné životné jubileá v mesiaci
máj 2021 oslávia:

87 rokov
Jozef Kacej

86 rokov
Mária Bičová

85 rokov
Anna Starigazdová

84 rokov
Helena Matvejová

81 rokov
Ján Petrek

Anna Štefaňaková

80 rokov
Mária Ambrózyová

76 rokov
Mária Hámorová

Veronika Jenkutová
Peter Kacej
Ján Komara

75 rokov
Aladár Novák

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie

 a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Samuel Faltin
Viliam Klein

Dáša Štepitová
Jakub Tancár

Alex Tomaškovič
Rafael Valocka

Manželstvo uzavreli
Matúš Tondra a Veronika Bajlová

Ján Šimonič a Sandra Čonková
Lukáš Pollák a Sára Dudušová

Matej Džubák a Veronika Guzlejová

Opustili nás:
Marta Tureková, rok nar. 1931

Vladimír Polanský, rok nar. 1937
Žofi a Driziová, rok nar. 1938

Regina Dravecká, rok nar. 1939
Viliam Kaleja, rok nar. 1941

Mária Jarabincová, rok nar. 1945
Emil Polák, rok nar. 1950

PhDr. Gabriela Virová, rok nar. 1951
Ľubomír Panik, rok nar. 1952
Júlia Dudušová, rok nar. 1953

Bc. Mária Majerská, rok nar. 1953
Gabriel Bajla, rok nar. 1964

Miroslav Čeremuga, rok. nar. 1967
Martin Rabada, rok nar. 1993

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

1. 5. 8:00 - 19:00 ZELENÁ LEKÁREŇ

2. 5. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

3. – 7. 5. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

8. 5. 8:00 - 19:00 Nemocničná lekáreň

9. 5. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

10. – 14. 5. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

15. – 16. 5. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

17. – 21. 5. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

22. – 23. 5. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

24. – 28. 5. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

29. – 30. 5. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

31. 5. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
MÁJ 2021 – OKRES LEVOČA

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

ZELENÁ LEKÁREŇ (Železničný riadok 2)
tel. 053/451 02 22, 0905 351 178

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti, Blok C,
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

(Probstnerova cesta 2)
tel. 053/391 33 11

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE, PLATENÁ INZERCIA, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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HISTÓRIA

Lekárnictvo v Levoči 
má bohatú a cennú históriu (časť 2.)

V roku 1848 nastupujú do lekárne 
U Leva spolu bratia Samuel a Ján Bar-
toš. Ján Bartoš v roku 1855 zomiera. 
V roku 1864 je lekárnik Jozef Skalický. 
V roku 1868 vedúcim je Jozef Karácso-
ni. V roku 1869 ďalším bol Július Pyr-
ker. V roku 1871 nový vlastník je Ištván 
Ecller. V roku 1872 je novým majiteľom 
Borostványi Béla. V roku 1876 vstúpil 
do Spolku lekárov a lekárnikov Spiša. 
V roku 1879 v Lekárni U Leva je le-
kárnikom Mihály Tanács. V roku 1879 
je už Samuel Honty. Lekáreň mala 
svoj nábytok potiahnutý čiernou ko-
žou, nové sklenené a porcelánové sto-
jatky. Sú uložené v mestskom múzeu 
v Levoči. Názvy liekov sú ozdobené 
levmi.

Lekárnik Honty vstúpil do Spolku 
v roku 1877. V roku 1882 Honty vo veľ-
mi mladom veku zomiera. Ešte pred 
smrťou lekáreň predáva Kolomanovi 
Tóthovi z Debrecína za 20 000 � . V roku 
1883 majiteľom je Endre Mátyus. Do 
Spolku vstúpil v roku 1885. V roku 1883 
založil sódovkáreň.

V roku 1892 predal lekáreň Bélovi Moli-
torisovi. Vstúpil do Spolku v roku 1895. 
Béla Molitoris pracuje v lekárni U Leva 
do roku 1919. Následne Emerich Fest 
kúpil lekáreň, ktorý už v roku 1928 
pracuje v Spišskom Podhradí. Od roku 
1928 je lekárnik Gejza Münnschendor-
fen, po ňom do roku 1940 Štefan Ko-
lek, ďalej nasledujú Mikuláš Friedman, 
Chládek, Čontoš, Ferjenčík, od roku 
1947 Elemír Weis z Levoče, ktorý U Leva 
pracoval do roku 1959, kedy odišiel do 
Košíc. 

Dňa 1. júla 1959 vedúcim lekárne 
U Leva na námestí č. 23 sa stal PhMr. 
Juraj Wyda. Jeho pričinením dochádza 
v Levoči k presťahovaniu lekárne, kto-
rá bola už vo veľmi nevyhovujúcom 
stave. Dňom 31. októbra 1961 prestalo 
sa v tejto lekárni pracovať. Dňom 1. au-
gusta 1962 bola lekáreň presťahovaná 
na Námestie mieru č. 61. V tejto lekárni 
PhMr. Wyda pracuje do 31. marca 1971. 

Od 1. apríla 1971 pracuje ako vedúca 
lekárne na Námestí mieru č. 61 promo-
vaná farmaceutka Odette Petrociová. 
RNDr. doktorát prírodných vied získala 
28.9.1978 na Karlovej univerzite v Pra-
he – Rerum naturalium doctoris.

V roku 1987 objekt, v ktorom bola 
v prenájme lekáreň U Leva od roku 
1962, bol ponúknutý na predaj OÚNZ 
v Spišskej Novej Vsi. Cena celej budovy , 
2 poschodia + priestranné pivnice, bola 
124 000 Kčs. Okresný lekárnik RNDr. 
Zoltán Černík odmietol kúpiť tento 
objekt. V januári 1988 odkúpilo mesto 
tento objekt a bezplatne ho odovzda-
lo Štátnemu archívu. Tým bola lekáreň 
U Leva v Levoči zlikvidovaná. V mes-
te ostala v činnosti len jedna lekáreň. 
Mesto nenašlo žiadny objekt ani na do-
časné vysťahovanie lekárne. Na návrh 
kolegyne PhMr. Heleny Štubňovej zo 
Spišskej Novej Vsi som bola 20. októbra 
1992 menovaná ministrom zdravot-
níctva doktorom Viliamom Soboňom 
riaditeľkou Lekárenskej služby okresu 
Spišská Nová Ves.
V prvom rade bolo potrebné sa ve-
novať ekonomike. Všetky recepty 

v okrese za celý posledný rok bolo nut-
né spracovať počítačovo. Recepty sa 
spätne účtovali na lekárenskej službe. 
Zapojila som do spracovania receptov 
i MVDr. Jozefa Petrociho, môjho syna. 
Bolo potrebné vzhľadom na budúcu 
privatizáciu všetkým lekárňam v okrese 
(v počte 13) upraviť majetkoprávne 
vzťahy v katastri, do ktorých lekárne 
patrili. Prijala som dvoch Ing. v odbore 
katastra, ktorí všetky lekárne spracova-
li. Bolo to náročné. Vyvlastnené lekárne 
v roku 1950 sa pôvodným majiteľom 
vrátili. Spracovali sa inventúry liekov 
všetkých lekární.

Minister Dr. Soboňa dal pokyn lekáren-
skému oddeleniu, že je možné nemoc-
niciam vystornovať všetky pohľadávky. 
To mi prišlo veľmi vhod. Vystornovala 
som všetky pohľadávky NsP v okrese 
a vyzvala som všetky lekárne v okrese, 
aby prebytočné zariadenia i lieky, všet-
ko spísali a dodali do Levoče. Všetky ne-
mocnice i polikliniky na Slovensku mali 
svoje lekárne, výnimka bola iba Levoča 
so svojimi vyše 500 lôžkami. Prosila 
som vtedajšieho riaditeľa NsP MUDr. 
Mariána Papcuna, aby uvoľnil priestory 
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a ja dodám zariadenie i lieky, ktoré som 
si ešte i doobjednala. Riaditeľ MUDr. 
Marián Papcun uvoľnil prízemie slobo-
dárne i nový vchod, a tak sa všetko sťa-
hovalo. Keď som spočítala oddlženie, 
zariadenie i lieky do nových priestorov, 
bolo cca 6 miliónov Kčs. Ako okresná 
lekárnička som sa i na jeho návrh stala 
vedúcou tejto lekárne. Všetci pracovní-
ci z lekárne 06 sa stali pracovníkmi NsP 
Levoča. Bola som nesmierne spokojná, 
že i NsP Levoča konečne mala svoju 
lekáreň. Nemocničná lekáreň v Levoči 
bola otvorená 1.3.1993.

31. augusta 1993 minister MUDr. So-
boňa zrušil všetky okresné lekárenské 
služby. Všetky lekárne vrátane celého 
majetku prešli do NsP Spišská Nová 
Ves. Zároveň nastala možnosť odkúpe-
nia lekárne. Zariadenia a zbytok liekov 
po zlikvidovanej lekárni, mimo nábytku 
v o� cíne, som odkúpila od NsP Spišská 
Nová Ves za 600 000 Kčs. Snažila som sa 
už presťahovanú lekáreň do nášho súk-
romného domu umiestniť blízko polik-
liniky. Našla som objekt za poliklinikou 
vo vlastníctve pani Čarníkovej. Musela 
som komplet zaviesť elektrickú energiu 
a vybudovať rozvody elektrickej ener-
gie a vody, pretože neboli vyhovujúce 
kontrole. 1.10.1993 zástupca ŠÚKL od-
súhlasil činnosť lekárne. Po privatizácii 
praktických a odborných ambulancií na 
poliklinike sa uvoľnili priestory po cen-
trálnej karte pacientov, čím sa vytvorili 
priestory na vytvorenie lekárne. Kom-
plexne sme urobili rekonštrukciu elek-
triny, kúrenia, vody, zníženia stropov 
a kompletne podlahy, pretože bola vy-

sypaná zemou a prikrytá znehodnote-
nou drevenou dlažbou. Lekáreň U Leva 
sme otvárali 27. júna 1994. Boli spokoj-
ní pacienti i lekári, tak ako to bolo na 
každej poliklinike na Slovensku.

Lekáreň na poliklinike pôsobila do 
31.decembra 2006. Nedostali sme sú-
hlas na prenájom na ďalšie obdobie, 
pretože na poliklinike plánoval otvoriť 
činnosť Okresný súd v Levoči. Nesta-
lo sa tak. Objekty na Námestí Majstra 
Pavla 23 a 24 ponúkol na prízemí na 
prenájom Ing. Kováč. Poschodia chcel 
prebudovať na byty. Keďže byty sa ne-
zrealizovali, ponúkol na predaj obidva 
objekty. Nám vyhovoval menší objekt. 
Rozhodli sme sa pre kúpu objektu č. 
24 za 1 116 000 Sk. Budova bola v de-
zolátnom stave a začali sme ju podľa 
návrhu Ing. arch. Janovskej prerábať na 
lekáreň. Lekáreň U Leva sme otvorili 25. 
januára 2007.

Lekáreň „K Hadovi“ sa nachádza na 
námestí č. 13. Od 30-tych rokov až do 
roku 1860 pracoval v nej lekárnik Šte-
fan Rochlitz, pochádzajúci z Prešova. 
Býval v dome na námestí č. 13, v ro-
koch 1846 až 1858. 

V lekárni Štefana Rochlitza visel v ro-
koch 1844 – 1848 nad dverami vchodu 
z vnútornej strany širák. Bol to širák po-
vestného gemerského zbojníka Vdov-
číka (obesený v Nižnej Slanej). Vdovčík 
na Popovej pri Vernári prepadol mladé-
ho a silného lekárnika Rochlitza. Roch-
litz ho v pasovačke premohol a zahnal 
do lesa. Pri pasovačke Vdovčík stratil 

spiežovými gombíkmi vybíjaný širák. 
Rochlitz si ho vzal na pamiatku ako tro-
fej. Širák požičal študentovi levočského 
gymnázia Rosiarovi na divadelné pred-
stavenie „Kocúrkovo“, ktoré sa konalo 
na Kohlwalde.

V roku 1860 kúpil lekáreň od Štefana 
Rochlitza lekárnik Johan Victor To-
pertzer. Vlastnil lekáreň do roku 1881. 
V roku 1881 predal lekárnik Johan 
Victor Topertzer lekárnikovi Štefanovi 
Skičákovi lekáreň. 15. septembra 1884 
lekárnik Topertzer zomrel ako 50-ročný. 
Lekárnik Skičák predáva lekáreň v roku 
1884 za 18 000 � orénov lekárnikovi En-
gelbertovi, ten ju už v roku 1885 predá-
va Jozefovi Mülochitskému. Tento pre-
dal lekáreň v roku 1886, a to Oskarovi 
Hanischovi. V roku 1889 je vlastníkom 
už lekárnik Du� ek Frigyes. Vstúpil do 
spolku v roku 1889. 15.6.1912 predáva 
lekáreň „K hadovi“ lekárnikovi Koloma-
novi Jureckému. V lekárni s ním pra-
cuje jeho syn PhMr. Koloman Jurecký, 
pracuje ako vedúci do roku 1952. Le-
káreň mu bola vyvlastnená. Pracoval 
v nej PhMr. Jozef Dudinský. V roku 1993 
sa im lekáreň vrátila. Ich vnuk RNDr. 
Burdáč predal lekáreň RNDr. Allanovi 
Dudinskému. 

V súčasnosti je v Levoči 8 verejných le-
kární.

Spracovala: 
RNDr. Odette Petrociová

Lekáreň U Leva, Levoča
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SPOLOČNOSŤ, KULTÚRA

Sté výročie existencie DHML 
(mojimi očami II.) - časť 2.

Sto rokov existencie ( ofi ciálne datovaných) je úžasná vec. Ťažké začiatky – hypotéka 
na nákup nástrojov, platenie za vyučovanie, zháňanie skladieb do repertoáru. Snaha 
uplatniť sa „na trhu“. Existencia viacerých hudieb v meste. Muzikanti, ktorí hrali už 

i pred rokom 1921, agrárnici, remeselníci. Množstvo hodín strávených skúšaním, 
nácvikmi. No a po vzniku 1. ČSR stála vojenská hudba – samozrejme najlepšia. 

Hralo sa čo bolo moderné...na rôznej 
kvalitatívnej úrovni. Ľudia si chceli po-
sedieť pri muzike, zatancovať, alebo 
zaplesať. Boli zvedaví na de� lé armády. 
Dychovky toto všetko zabezpečovali. 
Boli to pôvodné skladby, ale aj úpravy 
z opier, či operiet. A tak sa stalo, že sa 
hralo, až kým neprišlo rozbitie 1. ČSR. 
V  medzivojnovom období do roku 
1938. Nástroje sa skrývali. Vznikom 
Slovenského štátu Česi museli opustiť 
Slovensko. Za desaťročia však členovia 
posádkovej hudby vychovali pár skve-
lých „elévov“ – mladých chlapcov, kto-
rí boli zaradzovaní do hudby a učili sa 
hrať na dychových nástrojoch (jedným 
z  nich bol napr. manželkin 
strýko František Olekšák – 
hral na lesný roh, prežil život 
v  Dubnici, celý život hrával 
v dychovkách). Po skončení 
II. sv. vojny (počas ktorej nie-
koľkí členovia DHML – Ján 
Fľak st. , Ján Toman, J. Cho-
vanec hrávali vo vojenských 
hudbách) bola dychovka 
v meste obnovená. 

No a teraz nastupuje obdo-
bie, ktoré mám už ako tak 
uchované v  pamäti. Zdá 
sa mi dôležité zaznamenať 
mená muzikantov, ktorí sú 
aktuálne pôsobiaci. Flauta 
– A. Pačnárová (Sp. N. Ves), 
klarinety Mgr. M. Dubco-
vá (pôvodom z  Kežmarku), 
pán M. Comba. Krídlovky 
– Ing. J. Babej (staršia ge-

nerácia), Mgr. p. Kováčik (Sp. N. Ves), p. 
M. Pacenda, D. Gura DiS. art, tenor – R. 
Fľak (nestor DHML, dlhoročný predse-
da), barytóny – Ľ. Strážik, Npor. Bc. J. 
Glodžák (UHMV+Akadémia umení BB) 
Bukovinka, pozauna – G. Chalupecký 
(Konzervatórium Košice, Timonova ul.), 
tuba – L. Lisovszki, bicie – M. Dravecký, 
ml., p. S. Paľonder. Bývalí muzikanti ži-
júci mimo Levoče – klarinet – Š. Hasaj, 
trúbky – M. Lipták, R. Chovanec, P. Lip-
ták ml. Príležitostne vypomáhajú muzi-
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kanti – páni Mgr. P. Matúš, klarinet Es + 
spev (Sp. N. Ves), J. Mičko DiS. art – po-
zauna (ŠF Košice – Prešov), Ľ. Čuban – 
barytón, Poprad, p. J. Fľak st. – pozauna 
a  tenor, K. Kovalčík – trúbka a  jeden 
z najstarších – P. Lipták – trúbka . Bolo 
by veľkým nevďakom nespomenúť 
dlhoročných kultúrnikov p. Ing. Emila 
Labaja – klarinet a Laca Péchyho – tiež 
klarinet. Príležitostným bubeníkom je 
p. J. Lang z okresu Galanta. 

Na zájazdoch do Litomyšle spoluúčin-
kovali páni: A. Horkel – trúbka (Prešov), 
Mgr. art. P. Slávik – trúbka (zást. riadi-
teľa na konzervatóriu na Timonovej ul. 
v  Košiciach), Mgr. M. Majoroš- trúbka 
(Prešov) a M. Tujvel – pozauna (ŠD Ko-
šice). 

DHML okrem pravidelných koncertov 
v  severnom parku účinkovala v  dru-
žobných mestách v  Česku (Litomyšl), 
v  Poľsku (Lancut, Kalwaria Zebrzy-
dowska, Tarnow, Zakliczyn, Jodtowa, 
Stary Sacz...). 

Na festivaloch DH v Trstenom pri Hor-
náde, v Košiciach, v Sp. N. Vsi, v Sp. Vla-
choch, v Ordzovanoch. 

V  repertoári sú i  skladby liturgického 
charakteru a  piesne hrávané na Ma-
riánskej hore. Najvýznamnejšia prezen-
tácia takéhoto charakteru bola návšte-
va sv. Jána Pavla II. v Levoči, na ktorej sa 
spolupodieľali aj hudobníci z Ordzovan 
a Bijacoviec. 

Repertoár je širokospektrálny, obsahu-

je polky, valčíky, tangá, foxtroty, rôzne 
zmesi tých najvýznamnejších i  menej 
známych autorov, včítane rôznych só-
lových skladieb. 

Napriek Covidu-19 bolo práve minulé 
leto 2020 pre DHML celkom pozitívne. 
Hralo sa, čo bolo dobré, aj keď viace-
rí členovia boli pozitívni a  bolo dosť 
komplikované vyskladať obsadenie 
dychovky. 

Napodiv návštevnosť bola veľmi sluš-
ná. (Viacerí domáci boli skeptickí k ne-
deľnému termínu koncertov v altánku, 
jeden prehlásil: „v nedzeľu vam nifto 
nepridze“...“no ta budzeme hrac pre 
sebe“ – bola moja reakcia.) Ale prišli. 

Pri oslavách predchádzajúcich výročí 
DHML zašla na cintorín a zahrala „ded-

kom“, ktorí nás predišli do večnosti pár 
chorálov. 

Ak sa situácia s  pandémiou zlepší 
a bude možné, určite sa opäť vyberie-
me zahrať všetkým, ktorí sa do mojej 
úvahy nezmestili nie preto, že by som 
nechcel, ale hlavne pre moju pamäť. 
Týmto však vzdávam úctu všetkým, 
ktorí za celú storočnú históriu v meste 
i okolí rozdávali svojim muzicírovaním 
radosť okolo seba. 

Hlboko sa skláňam.
A ešte jedna myšlienka na záver.

Pán Gurka báči bol vždy pol hodinu 
pred skúškou na chodníku pred skú-
šobňou- oholený, vyštafírovaný – chla-
pec jak mašlička... (asi mal dopredu 
posunuté hodinky, či?) Čo na to povieš 
pán Miroslav Dvořák – dlhoročný bary-
tonista? Veď si jeho vnuk ...

Želám zdravie všetkým, ktorí v  DHML 
účinkovali, účinkujú a  dúfam, že ešte 
dlho budú účinkovať!

Je pre mňa cťou byť kapelníkom DHML.

Spracoval:
Mgr. Vladimír Tomko

KULTÚRA, SPOLOČNOSŤ
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Príbeh Gašpara Haina sa začal písať 17. feb-
ruára v  roku 1632 v  Košiciach. Bol synom 
bohatého kupca Mikuláša Haina z  Norim-
berka. Jeho starý otec, Gašpar Cramer, bol 
levočským richtárom. Aj vďaka rodinnému 
zázemiu mohli Hainovci svojim synom, 
Gašparovi a  mladšiemu Viliamovi, dopriať 

kvalitné vzdelanie. Gašpar navštevoval 
slávnu wittenberskú univerzitu, kde zís-
kal vzdelanie a  titul literatus. Po skončení 
štúdií sa vrátil naspäť do Levoče, kde bol 
v roku 1658 jednohlasne zvolený za rekto-
ra levočskej školy. Túto funkciu, tak ako to 
zapísal do svojej kroniky,... po dobu šiestich 

rokov svedomite a  s  veľkou trpezlivosťou 
vykonával. Zastával aj funkciu senátora, 
notára a  dokonca bol aj richtárom. Mesto 
Levoča reprezentoval aj navonok v  kon-
takte so susednými mestami, alebo v iných 
potrebných záležitostiach. Tak ako to bolo 
v  prípade, kedy spolu s  notárom Matejom 
Gosznovitzerom navštívili sedmohradské 
knieža Františka I. Rákocziho. Záujmy mesta 
sledoval aj v Banskej Štiavnici, kde sa spo-
lu s  radnými pánmi Georgom Gerstnerom 
a Jozefom Alaudom zaslúžili o návrat iného 
Levočana, lekára, banského podnikateľa 
a  neskoršieho niekoľkonásobného levoč-
ského richtára Dávida Spillenbergera st., 
syna nie menej známeho levočského lekára 
Samuela Spillenbergera a osobného lekára 
Márie Séčiovej, známej skôr pod menom 
muránska Venuša. 

Ako 28 ročný si Gašpar Hain založil rodinu. 
Jeho manželkou sa stala vdova po Jánovi 
Glatzovi. Postupne sa im narodili dvaja sy-
novia a dve dcéry. 

Možno práve jedna z  tých funkcií, ktoré 
Hain zastával, ho priviedla na myšlienku 
písať kroniku mesta, v ktorom žil a pôsobil. 
Mesto Levoča má kroník viacero, no tá jeho 
je najznámejšia a najpodrobnejšia. Zároveň 
sa radí k najbohatším popisom dejín mesta 
v  bývalom Uhorsku. Vo väčšine prípadov 
bola kronika dielom jedného pisateľa, ktorý 
podrobne zaznamenával pre budúce gene-
rácie udalosti, ktoré sám prežil, o  ktorých 
počul alebo o ktorých sa dozvedel z  iných 
zdrojov. Preto každá kronika je ovplyvnená 
osobou kronikára. Nereferuje o veciach ob-
jektívne, ale zo svojho zorného uhla. Infor-
mácie vpísané do kroník odrážajú postoje, 
názory, záujem či dokonca nezáujem svo-
jich tvorcov. Tak je to aj v  prípade kroniky 
Gašpara Haina. Vo svojej kronike sa preja-
vuje jeho lokálpatriotizmus, keď opisuje, 
ako sa mesto preslávilo svojím mimoriadne 
dobrým pivom, ktoré nemá páru v  celom 
Uhorsku. Bez konkurencie je aj tunajšie 
mäso a chlieb. 

O tých, čo zanechali svoju stopu

Gašpar Hain (1632 – 1687)
Spišská alebo Levočská kronika a dobový opis, ktorý spísal a pre milých 

následníkov ako správu zanechal Gašpar Hain... toto sú úvodné slová najznámejšej 
a najobsažnejšej kroniky mesta Levoča.

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÉ 
MÚZEUM
SPIŠSKÉ 
MÚZEUM 
V LEVOČI

Otvárame múzeum

MÁJ 2
02
1

snmspisskemuzeum
spisskyhrad_official

SNM-Spišské múzeum v Levoči

Nám. majstra pavla 40, Levoča 
www.spisskemuzeum.com, / www.snm.sk
+421 53 4512786 / info@spisskemuzeum.com   
Zmena programu vyhradená

Objavte 

nás opäť 
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Napriek subjektívnemu charakteru zázna-
mov sú kroniky cenným zdrojom informácií. 
V prípade dejín Levoče o to viac, že mestský 
archív spolu s  radnicou zhoreli pri požiari 
mesta roku 1550. Hainova kronika zazna-
menáva obdobie od roku 744 do roku 1684. 
Z uvedeného časového rozsahu je zrejmé, 
že Hain nemohol byť svedkom všetkých 
udalostí, ktoré zapísal. Zaznamenal aj uda-
losti dávno pred svojím narodením. Jeho 
rozprávanie, najmä o  pôvode spišských 
Nemcov, je zaujímavé, no z hľadiska histo-
rickej hodnovernosti nepresné. Na druhej 
strane práve v týchto záznamoch vidieť, ako 
rozhľad a  vedomosti kronikára ovplyvňujú 
kvalitu jeho diela. Niet pochýb o  Hainovej 
vzdelanosti a znalosti dobovej literatúry. Za-
choval sa inventár kníh z pozostalosti Gaš-

parovho syna Jána Mikuláša, ktorý zomrel 
počas morovej epidémie v  roku 1710. Ten 
po sebe zanechal vyše štyristo kníh. Mnohé 
z nich vlastnil a  dobre poznal jeho otec 
Gašpar. K záznamom o starších udalostiach 
čerpal Hain informácie z  diel Jordanesa, 
Aenea Sylvia Picolominiho, súčasníka cisára 
Žigmunda Luxemburského a Antonia Bon-
� niho. Okrem nich čerpal z kroník a zápisov 
starších levočských kronikárov, zo zázna-
mov svojho starého otca Gašpara Cramera, 
ako aj svojho otca Mikuláša Haina. Vďaka 
tejto kronike poznáme postup pri voľbe le-
vočského richtára, mnohé údaje o  cenách, 
informácie o mnohých závažnejších trest-
ných činoch a občianskych sporoch a v ne-
poslednom rade sú v  kronike aj záznamy 
o významných osobnostiach, ktoré mestom 

prechádzali alebo tu krátko pobudli. 

Gašpar Hain zomrel v roku 1684, no vo ve-
rejnom živote mesta ne� guruje už po roku 
1683. Predpokladá sa, že sa z  verejných 
funkcií stiahol, možno aj preto, aby sa ve-
noval prepisovaniu svojej kroniky. Posledný 
záznam, ktorý do nej zapísal je datovaný 1. 
novembrom roku pána 1684. 

Vďaka domu, v  ktorom žil a  ktorý dodnes 
stojí na námestí, ako aj vďaka ulici, ktorá ne-
sie jeho meno, ostáva v pamäti Levočanov 
dodnes.

Zuzana Demčáková
Spišské múzeum v Levoči

Milí občania !

Prichádza jar, ktorá nám so sebou priná-
ša teplé a suché počasie, počas ktorého 
je zvýšené nebezpečenstvo vzniku po-
žiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu 
požiarov v prírodnom prostredí.

Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, 
najčastejšou príčinou vzniku požiarov 
je človek. Väčšina požiarov vznikla z ne-
dbanlivosti a  neopatrnosti pri manipu-
lácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní 
suchej trávy, fajčením v prírode. Nebez-
pečenstvo požiarov v  jarnom období, 
počas suchého a  teplého počasia, stále 
trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnos-
ťou prírody.

Všetci občania sú preto povinní dodržia-
vať zásady ochrany pred požiarmi, najmä 
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiarov, plniť príkazy a  dodržiavať 
zákazy na označených miestach, nesmú 
vypaľovať porasty bylín, kríkov a  stro-
mov alebo zakladať oheň na miestach, 
kde by mohlo dôjsť k  jeho rozšíreniu 
alebo spaľovať horľavé látky na voľnom 
priestranstve.

Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyv-
ňujú v  tomto období najmä požiare 
v  prírodnom prostredí, ako sú požiare 
lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli 

v  priamej súvislosti s porušovaním zá-
kona o ochrane pred požiarmi. Občania 
svojim nezodpovedným a ľahkovážnym 
konaním ohrozujú seba, svoje okolie, 
majetok a hlavne majetok susedov a prí-
rodu. Vypaľovanie trávy je každoročne 
sa opakujúcim javom, a  preto Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a  záchranného 
zboru v Levoči upozorňuje na rešpekto-
vanie Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v  znení neskorších pred-
pisov a občanov týmto vyzýva, aby : 

• nevypaľovali trávu ani iné suché 
porasty, 

• nezakladali oheň v prírode na 
miestach, kde sú horľavé látky 
a odkiaľ sa môže rozšíriť,

• nefajčili v lesoch, 
• na kladenie ohňa v prírode vyu-

žívali len ohniská na to určené,

a tiež nezakladali oheň priamo 
v lese,

• aby pri odchode ohniská dôklad-
ne uhasili.

Za vypaľovanie porastov bylín, krí-
kov, stromov a  zakladanie ohňa 
v priestoroch alebo na miestach, kde 
by mohlo dôjsť k  jeho rozšíreniu, je 
možné uložiť pokutu až do výšky 
331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje 
nemalú � nančnú hodnotu. 

Vážení občania, chrániť lesy a  prírodu 
prislúcha nám všetkým, a preto dodržia-
vajme predpisy o ochrane pred požiarmi 
a správajme sa k prírode zodpovedne, je 
predsa pre nás a naše deti.

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Levoči

O Z N A M
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Milí Levočania, priatelia, návštevníci,

uvoľňovanie opatrení súvisiacich s 2. vlnou 
koronavírusu nám dovoľuje vrátiť sa po-
stupne k bežnému režimu. Naše múzeum 
svoju bránu návštevníkom opäť otvorilo 
s veľkou radosťou. Nakoľko sme však mú-
zeom, ktoré je založené predovšetkým na 
interaktívnom zážitku, spojeným 
s aktívnou prácou s exponátom, 
je nutné dodržiavanie prísnych 
hygienických štandardov. V súvis-
losti s hygienickými opatreniami 
sme upravili vstupy do múzea 
v rozsahu každých 90 minút. Po 
každej prehliadke bude prebiehať 
dezinfekcia. Samozrejmosťou je 
pre návštevníkov aj zamestnancov 
respirátor a  návštevníci sa musia 
preukázať negatívnym výsledkom 
antigénového alebo PCR testu, 
nie starším ako 7 dní. Maximálny 
povolený počet návštevníkov na 
1 vstup je 6 osôb, vrátane detí. Tie-
to opatrenia budeme aktualizovať 
v  súlade s  prijatými uzneseniami 
Vlády SR a  zverejňovať na web 
stránke múzea www.msslevoca.
sk a  sociálnych sieťach Facebook 
a Instagram.
Pripomíname, že okrem stálej in-
teraktívnej expozície, máme pre 
vás pripravené zážitkové, múzej-
né, edukatívne programy, určené 
nielen školským skupinám, ale aj 
rodinám s deťmi vo veku od 5-tich 
rokov. 

Ponúkame tieto programy:
 – Braillovo písmo, ako ho ne-

poznáme – svet nevidiacich 
a slabozrakých;

 – Prekročme bariéru ticha – 
svet nepočujúcich;

 – Pochopme svet ticha a tmy – 
predstavenie hluchoslepoty 
a  života ľudí s  týmto postih-
nutím;

 – Inakosť bez hraníc – svet 
mentálne postihnutých;

 – Prečo nevidíme a  nepočuje-
me (oko a ucho).

V prípade akýchkoľvek otázok, ale 
aj prípadných rezervácií nás môže-

te kontaktovať telefonicky alebo mailom. 
• telefonicky: +421 53  451 28 63, 

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

Kolektív Múzea špeciálneho školstva 
v Levoči, CVTISR

 M Á J
v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 
www.msslevoca.sk, e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: 
+421 53 451 2863 alebo +421 918 625 285

Múzeum otvorené od 12:00 do 21:00 hod.
45-minútové vstupy každú hodinu, začiatok o 12:00 hod., posledný vstup o 20:00 hod.

PROGRAM
lektorované prehliadky interaktívnej expozície
zážitkové aktivity pre rodiny s deťmi
zahrajme si nadrozmerné Človeče, nehnevaj sa!
živé vysielanie na Facebooku a Instagrame

12:00 - 21:00 hod.





HISTÓRIA

Naša Levoča je obklopená nádhernou prí-
rodou. Pre jej obyvateľov bolo a  je úplne 
samozrejmé a  prirodzené tráviť v  nej svoj 
voľný čas a  využívať aj existujúce rekreač-
né zariadenia. Najobľúbenejšími miestami 
vychádzok Levočanov boli kúpele Peklo 
a po ich zániku Levočské kúpele, ktoré mali 
podstatne bližšie k  mestu. Boli to klima-
tické kúpele a nachádzali sa 5 km severne 
od Levoče, v  strednej časti Levočskej doli-
ny. Predchodcom kúpeľov bola továreň na 
drôt, ktorú založil v roku 1847-1848 Fridrich 
Fuchs, jeden zo spoluzakladateľov Uhor-
ského karpatského spolku.  Napriek kvali-
te výrobkov začala po dvadsiatich rokoch 
výroby továreň postupne upadať a  krátko 
na to v roku 1863 zanikla. Jej objekty sa 
začali využívať na usporiadanie majálesov 
a  tanečných zábav. V  máji 1889 prišli do 
Levoče generál Juraj Klapka a  Michal Já-
noska a dali podnet k vybudovaniu nových 
kúpeľov Peklo s  modernou kúpeľnou bu-
dovou, hotelom s 50-timi izbami, reštaurá-
ciou a  ostatným príslušenstvom. Spojenie 

s  mestom mala zaisťovať železničná trať, 
ktorú chceli tiež postaviť títo dvaja páni. 
Peniaze však nemali, a tak sa veci ujal roku 
1891 viedenský stavebný podnikateľ Július 
Krüger, ktorý si ale od mesta na 35 rokov 
prenajal pozemok v okolí továrne na drôt. 
Zaviazal sa postaviť na ňom kúpeľný dom 
s parnými a teplými kúpeľami a potrebným 
zariadením pre liečbu studenou vodou, po-
schodovú reštauračnú budovu s  jedálňou, 
čitárňou,  tanečnou sálou a  50-timi izbami 
pre hostí. Mal  sa tiež zaviesť do kúpeľov 
vodovod so železným potrubím z kúpeľov 
Peklo. Pre tieto kúpele sa zaužívalo po-
menovanie Levočské kúpele. Kúpele mali 
otvoriť už v roku 1892 a po uplynutí nájom-
nej doby mali bezodplatne prejsť do majet-
ku mesta. Z poverenia Krügera začal staviteľ 
Anton Müller so stavbou hotela a prestav-
bou dovtedajšej manufaktúrnej budovy 
na kúpeľnú budovu. Z  neznámych príčin 
však Krüger od zmluvy odstúpil. Prevzal ju 
na seba Müller spolu s Dr. Jánom Alexym. 
V  roku 1893 dokončili a  otvorili hlavnú 

kúpeľnú budovu a 21. júla 1895 slávnost-
ne otvorili celý areál kúpeľov. Čoskoro sa 
stali obľúbenými pre svoje pekné okolie 
a  nízke ceny. K  ich rozmachu mal prispieť 
i prameň z bývalých kúpeľov Peklo, no keď 
neskoršie rozbory ukázali, že nemá liečivé 
vlastnosti, zaviedli v  kúpeľoch vodoliečbu, 
umelé uhličité kúpele, masáže a elektrolieč-
bu na liečenie nervových chorôb a chorôb 
dýchacích ciest. V  roku 1900 sa cena izby 
vrátane obsluhy pohybovala od 3, 10 zl. 
do 9,10 zl. týždenne, plná penzia na deň 
stála 1,20 zl. Boli to najlacnejšie kúpele na 
Spiši. Hlavná ubytovacia budova, tzv. „Veľká 
vila“ bola trojpodlažná a ponúkala 49 izieb. 
Hlavný kúpeľný dom bol pred prestavbou 
prízemnou budovou, len v  strednom trak-
te, kde sa nachádzali štyri izby, mal dve 
podlažia. Poštu doručovali dvakrát denne 
a  medzi kúpeľmi a  mestom v  sezóne pre-
mávali � akre. Cesta do Levočských kúpe-
ľov stála 3 koruny, tam aj späť 4 koruny. Už 
v  roku 1896 mali kúpele 50 stálych a  221 
prechodných hostí. Prichádzali sem hostia 
nielen z okolia, ale aj z Budapešti, Szegedu, 
Trenčína, Košíc, dokonca z Haliče a Egypta. 
Ležali v  rozsiahlom parku, ktorého stre-
dom pretekal Levočský potok. Kúpeľní 
hostia mali príležitosť poľovať v  okolitých 
hustých lesoch, prípadne chytať ryby. Sú-
časťou areálu bola kolkáreň, tenisové kurty 
a kúpele mali svoj vlastný vodovod. V roku 
1902 prešla celá zmluva na Antona Müllera.
Počas prvej svetovej vojny boli kúpele za-
tvorené v  roku 1915 a 1916, po vojne ob-
novili riadnu prevádzku až v  roku 1924. 
Nájomná zmluva A. Müllerovi vypršala 
31. augusta 1927 a mesto vypísalo novú 
súťaž. Záujemcovia však konštatovali, že 
kúpele boli v  značne zanedbanom stave 
a vyžadovali si vysoké investície. A tak rok 
1928 prežili kúpele bez návštevníkov. Na-
priek podrobnej a  jasnej nájomnej zmluve 
viedol A. Müller spor s  mestom, ktorý sa 
však do jeho smrti nepodarilo vysporia-
dať. Až v roku 1935, tri roky po jeho smrti, 
mesto prehralo spor o  Levočské kúpele.
Dostalo síce do vlastníctva svoje letovis-
ko, ale muselo vyplatiť Müllerovým dedi-
čom 250 000 Kč a na úrokoch 120 000 Kč.
Mestu sa podarilo na jar 1930 podpísať 
novú prenájomnú zmluvu s  Jaroslavom 
Jaroměrským z  Košíc a  jeho manželkou 
Máriou Jaroměrskou rod. Kühlerovou na 25 
rokov. Nájomcovia sa zaviazali, že zariadia 
kúpeľné izby a jedáleň primeraným nábyt-
kom, okrášlia park, zabezpečia autobusové 
spojenie a elektrické osvetlenie, ako aj tele-
fonické spojenie na svoje náklady. Aj všet-
ky potrebné investície pri zavedení zimnej 
sezóny - vybudovanie nových komínov, 

Levočské kúpele
– podtatranská perla

Veľká vila v Levočských kúpeľoch

Reklama na Levočské kúpele z roku 1930

Levočské kúpele. Hlavná ubytovacia 
budova tzv . Veľká vila(zdroj: E. Rusnák)



dvojitých okien, mali znášať sami, bez po-
moci mesta. Mesto Levoča prepustilo ná-
jomcom užívanie sírnatej vody v Peklisku 
a  v  Smrdiacich mlákach a  zabezpečilo im 
právo na výlučné odpredanie vody z tých-
to prameňov. Kapacita kúpeľov sa zvýšila 
na 100 hostí, celkovo bolo v  kúpeľoch 62 
obytných izieb, reštauračná budova a  kú-
peľný dom so šiestimi kúpeľnými kabína-
mi. Veľké investície nájomcov � nančne 
vyčerpali a namiesto 25 rokov trval nájom 
len do roku 1934, kedy súd nariadil mimo-
konkurzné vyrovnanie veriteľov a  mesto 
zrušilo platnosť prenájomnej zmluvy. Dve 
sezóny potom bezvýsledne vypisovalo 
súťaž na verejný nájom. Na letnú sezónu 
1936 prenajalo kúpele Protituberkulóz-
nemu spolku zamestnancov riaditeľstva 
štátnych železníc v  Košiciach pre účely 
prázdninovej zdravotnej detskej osady.
Až v máji  roku 1937 získal prenájom Áron 
Grünhut z  Bratislavy, ktorému sa podarilo 
kúpele povzniesť. Keď sa začalo schyľovať 
k 2. svetovej vojne, bolo 22. augusta 1939 
oznámené manželke nájomcu, ktorá riadila 
kúpele, že je v záujme kúpeľných hostí, aby 
ich opustili. A tak 240 detí nachádzajúcich 
sa v  kúpeľoch muselo ihneď odcestovať. 
V  nasledujúci deň bola v  celej podtatran-
skej oblasti vyhlásená pohotovosť. Veliteľ 
Hlinkovej gardy Kolek z Levoče a predseda 
miestnej nemeckej strany (DeutschePartei) 
Ladislav Jurán, mestský nadlesný, zaistili 
Levočské kúpele a prehlásili ich za zabave-
né.  Anna Grünhutová aj so správcom mu-
seli kúpele pod tlakom pomerov opustiť. 
Počas nemeckého ťaženia na Poľsko v sep-
tembri malo byť v  kúpeľoch umiestnené 
vojsko, ktoré postupovalo na Poľsko cez 
slovenské územie. Okresný úrad uviedol, 
že kúpele boli zaistené pre tábor utečen-
cov a na prechodné ubytovanie vojska 
počas mimoriadnych pomerov, keďže iné 
vhodné miesto, čo sa týkalo zásobovania 

a hromadného ubytovania, sa v Levoči ne-
našlo. Či sa tak stalo, nevieme. A. Grünhut 
v októbri požiadal o zrušenie nájmu nielen 
pre nedávne nepríjemné udalosti, ale aj 
preto, lebo Krajinský úrad mu neudelil kon-
cesiu pre Levočské kúpele a stratil tak mož-
nosť vyhovieť zmluvným podmienkam. 
Celý komplex kúpeľov si prenajal od janu-
ára 1940 posledný nájomca Juraj Groch zo 
Spišského Podhradia, predtým nájomca 
kúpeľov Sivá Brada. Zamestnával 25 ľudí 
(kuchár, pekár, mäsiar) a  jednu úradníčku. 
V dobových úradných listoch odosielaných 
z kúpeľov sú Levočské kúpele označované 
ako „podtatranská perla“. Vo vojnovom ob-
dobí boli v kúpeľoch ubytovávané deti z Ne-
mecka, hlavne v letnej sezóne, ktorá trvala 
od 1. júna do 30. septembra. Do prechodu 
frontu v  januári 1945 boli v  úplnom po-
riadku, ale front ich značne poškodil. Juraja 
Grocha spolu s jeho dvomi synmi deporto-
vala sovietska armáda do pracovného tábo-
ra v Nuzale, odkiaľ sa vrátil až v roku 1948. 
Manželka Gizela počas jeho neprítomnosti 

sama zabezpečila najnutnejšie opravy. 
Keď sa nájomca kúpeľov Juraj Groch vrá-
til zo zajatia v  Sovietskom zväze, požiadal 
mesto v  januári 1949 o  predĺženie nájom-
nej zmluvy. Mesto ale nemohlo nájom pre-
dĺžiť, lebo Povereníctvo zdravotníctva roz-
hodlo o  znárodnení Levočských kúpeľov. 
Proti znárodneniu sa ale Levoča ohradila. 
Levočské kúpele boli totiž iba rekreačnými 
klimatickými kúpeľmi, nie liečivými. V roku 
1949 sa stali nakoniec rekreačným stredis-
kom pod správou Pohostinného komunál-
neho podniku. V  roku 1951 sa tam naprí-
klad rekreovali vo viacerých turnusoch deti 
zamestnancov Obvodného národného 
výboru z  Prahy. Aj nasledujúce desaťročia 
tu bol umiestnený pioniersky tábor Minis-
terstva vnútra. V roku 2006 ich nový majiteľ 
takmer úplne zbúral a  ich existenciu pri-
pomínajú už len dobové fotogra� e, spo-
mienky Levočanov a  archívne dokumenty.

PhDr. Slávka Sámelová
Spišský archív v Levoči

Kúpeľný dom v Levočských kúpeľoch
(zdroj: Sp. archív v Levoči)

Levočské kúpele v nájme Juraja Grocha, r. 1942



Tak, ako sme avízovali, Mestské 
kultúrne stredisko mesta Levoča 
spustilo od 1. 4. 2021 vysielanie 
novej relácie zameranej na pred-
stavenie komunít – eLEj talk-
show. Naším cieľom je v časoch 
takmer nulovej socializácie pri-
blížiť aktivity, život a plány zaují-
mavých a inšpiratívnych ľudí pô-
sobiacich v našom meste a okolí. 

Ako prví pozvanie do relácie pri-
jali mladí hudobníci, s ktorými dl-
hodobo spolupracujeme v rámci 
rôznych podujatí a projektov, akými 
sú napr. projekt H.U.D.B.A., divadelné 
predstavenie Džabi a mnoho iných. 
Úplne prvým hosťom predstaveným 
v našej retro obývačke (mimochodom 
šatňa kina Úsmev), ktorého vyspovedal 
moderátor Oliver Urda, bol hudobník 
a pedagóg Kamil Bartko. Ďalšími dvo-
ma hosťami boli ďalší výborní mladí 
hudobníci – Eduard Kostelník a Gregor 
Chalupecký. Obaja o. i. intenzívne spo-
lupracovali pri tvorbe zvučky – za čo 
im patrí veľká vďaka. Nakoniec sme sa 
museli pri ťažkom výbere rozhodnúť 
len pre jednu  a vybrali sme Grego-
rovu verziu adaptácie našej miestnej 
„hymny” – A okolo Ľevoči. Myslíme si, 
že lepšiu zvučku sme do relácie vybrať 
nemohli...

8. apríl je dňom Rómov, preto sme sa 
ďalšiu časť relácie rozhodli venovať im. 
Pozvanie prijali Kamila Kokyová, Boris 
Kočko a Igor André, ktorý síce nie je 

Róm, no intenzívne sa venuje práci 
s touto komunitou. Určite si rozhovory 
s týmito inšpiratívnymi ľuďmi pozrite, 
na záver dokonca zaznie - tentokrát 
rómska hymna - v podaní hudobných 
hostí Alexa Kokyho a Jaroslava Chudí-
ka. Sme hrdí na šikovných Rómov, kto-
rých v našom meste máme a mnoho-
krát o nich ani netušíme. 

V treťom diele relácie "eLEj talk-show", 
sa Oliver s hosťami rozprával o projekte 
Am� k Levoča s ľuďmi stojacimi za myš-
lienkou navrátiť tomuto miestu svoju 
zašlú slávu. O tom, komu a kedy skrsla 
táto myšlienka, čo už bolo zrealizova-
né, ale aj aké sú plány do budúcna viac 
prezradili Samo Gibala, Alex Kling a Vik-
tória Adamkovičová. 

Apríl je mesiacom lesov, 22. 4. tiež slá-
vime Deň Zeme, a preto štvrté vydanie 
relácie nemohlo patriť nikomu inému, 
než ľuďom, ktorí majú k lesom najbliž-

šie. Naše pozvanie prijali riadi-
teľ Lesov mesta Levoča Ján Tan-
cár, Peter Olekšák ako zástupca 
ochranárov a vedúci kancelárie 
Obvodnej poľovníckej komory  
v Levoči Pavol Papcun.

Doporučujeme (nielen) Levo-
čanom pozrieť si i  túto časť, je 
zaujímavá množstvom infor-
mácií o prírode v okolí Levoče, 
ale i  pútavých príbehov, zážit-
kov a plánov. 

Veríme, že si i vy vyberiete z na-
šej ponuky a ak nie, určite vám 

ulahodíme nejakou z ďalších plánova-
ných relácií. Aby vám žiadna neunikla, 
nezabudnite nám dať odber na našom 
youtube kanáli – Kultúra v Levoči. Bu-
deme radi, ak nám pošlete i  tipy na 
zaujímavých hostí, alebo nimi môžete 
byť práve vy. 

Viac nájdete a aktuálne informácie sa 
dozviete vždy na našich sociálnych sie-
ťach.

Kultúra v Levoči

sledujte

Kultúra v Levoči

@kulturavlevoci

#eLEjtalkshow



19

N
O

V
É K

N
IH

Y N
A

 M
ESIA

C M
Á

J

Beletria
Allende, Isabel: Sépiový portrét
Altan, Ahmet: Už nikdy neuvidím svet
Bolavá, Anna: Do tmy
Feldman, Debora: Unorthodox
Fricke, Lucy: Dcery
Hauck, Rachel: Písací stôl
Hozar, Nazanine: Aria
Jeno� , Pam: Stratené dievča v Paríži
Jerofejev, Venedikt: Moskva - Petušky
Martin, Charles: Strážca vody
Pačutová, Iveta: Vykupiteľ duší
Shafak, Elif: 10 minut 38 vteřin
Slimani, Leila: Krajina iných
Stein, Garth: Umenie pretekať v daždi
Škultéty, Verona Štrba: Denník Uršuly Crohnovej
Waxman, Abbi: Knihomoľský život Niny Hillovej
Yanagihara, Hanya: Lesní ľudia

Romány pre ženy
Blšáková, Mária: Hľadá sa chlap s veľkým…
Ďuricová, Ivica: Detektív z minulosti
Gabaldon, Diana: Outlander 5 – Ohnivý kríž
Havranová, Ivana: Keď umrie láska
Monošová, Martina: Klišé
Ondriová, Ivana: Nezvestný
White, Roseanna M.: Číslo lásky

Detektívky a trilery
Carter, Chris: Sochár smrti
Craven, M. W.: Čierne leto
Dahl, Alex: Nevinná hra
Christie, Agatha: Vraždiť je hračka
Krefeld, Michael Katz: Vyšinutí
Pérez-Reverte. Arturo: Krátke dni na zabíjanie
Pettrey, Dani: Studený výstrel
Swallow, James: Nomád

Sci-�  a fantasy
Bardugo, Leigh: Povstanie ničoty 
Black, Holly: Skazený kráľ 
Clarke, Susanna: Jonathan Strange & pán Norrel
Poznanski, Ursula: Erebos 

Literatúra pre deti a mládež
Arnold, Marsha Diane: Najkrajšia záhrada na 
svete
Ennis-Hill, Jessica: Tajná skrýša 
Johnson, Pete: Ako si updatovať rodičov
Knudsen, Michelle: V knihovně je lev
Lunde, Maja: Strážkyňa slnka
Maple, Daphne: Psie záchranárky 6 – Nálada 
pod psa
McBratney, Sam: Budeš môj kamarát?
Melišová, Jana; Mertinko, Marek: Slušné správa-
nie – V škôlke
Nagaj, Ondrej; Nagajová, Viera: Kocúr Žabo 
s bielou bradou
Percival, Tom: Malé legendy – Strom Príbehov
Sagnier, Christine: Nech žije rodina 1.-5. diel
Sarah, Linda; Lumbers, Fiona: Záhrada v obla-
koch
Solomons, David: Môj brat je superhrdina 
Strekowska-Zaremba, Małgorzata: Dom z iného 
sveta
Thydell, Johanna; Ramel, Charlotte: Máme 
v škôlke prasiatko

Náučná literatúra pre deti a mládež
Arslan Šinková, Petra: Mami, oci, objímte ma 
French, Jess: Tajomstvá hmyzu
Haraštová, Helena: Za dobrodružstvami sveta 
s cestovateľkou Lenkou
Minecraft: Staviame – Krajina zombíkov
Tůma, Tomáš: Encyklopédia zvierat pre malých 

čitateľov

Náučná literatúra pre dospelých
Bethke, Je� erson: Do pekla so zhonom
Burjan, Vladimír: Úvahy po zvonení 
Davies, Gill: Tajomná reč stromov
Davies, Simone: Montessori pre batoľatá
Dib, Allan: Takto sa robí marketing
Ferencz, Benjamin; Khomami, Nadia: Slová na 
rozlúčku
Feynman, Richard P.: Vy asi žartujete!
Hof, Wim: Metóda Wima Hofa 
Hylland Eriksen, Thomas: Doba horúca
Kolektív autorov: Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny
Kubátová, Eva: Mexikopedie
Mareš, Milan: Příběhy matematiky
Millman, Dan: Návrat pokojného bojovníka
Mukherhee, Siddharta: Gen 
Navrátil, Martin; Hliničan, Peter: Na kraji sveta
Nocun, Katharina; Lamberty, Pia: Falšovaná 
pravda 
Pédroletti; Michel: Od šplouchání k plavání 
Petr, Jaroslav: Desatero smyslů
Ruiz, Fran: Bowie (Ilustrovaný životopis)
Shrimpton, Sarah: Moderní háčkování od A do Z
Sinclair, David: Konec stárnutí
Šalmon, Tomáš: (Ne)bezpečný internet
Thorwald, Jürgen: Storočie chirurgov

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

kniznicalevoca.sk
Nákup kníh z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia.

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

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

Milí čitatelia,

vďaka uvoľňovaniu opatrení pre vás od 3. 
mája sprístupňujeme aj vstup do jednot-
livých oddelení. Knihy si tak budete môcť 
vybrať priamo v priestoroch knižnice aj 
bez predchádzajúcej objednávky. Službu 
objednávok však budeme poskytovať aj 
naďalej. 

V dôsledku aktuálne platných nariadení 
môžu knižnicu v jednom čase navštíviť ma-
ximálne 6 čitatelia, preto vás prosíme, aby 
ste návštevu knižnice obmedzili na nevy-
hnutný čas. 

Naďalej vás prosíme o dodržiavanie 
všeobecne platných hygienických opatrení. 
Do budovy knižnice je vstup povolený len 
osobám, ktoré nejavia žiadne znaky respi-
račného ochorenia, či iných symptómov 
ochorenia COVID 19, nie sú v karanténe 
a neboli v kontakte s osobou pozitívne 
testovanou na ochorenie COVID 19. Každá 
osoba vstupujúca do budovy knižnice je 
povinná mať prekryté horné a dolné dý-

chacie cesty respirátorom a má povinnosť 
preukázať sa platným negatívnym testom. 
Výnimku majú len osoby uvedené v naria-
deniach ÚVZ SR. Pred vstupom do knižnice 
je návštevník povinný použiť pripravenú 
dezinfekciu a dodržiavať určené rozostupy. 
Súčasne vás prosíme, aby ste sa pri návšte-
ve knižnice riadili podľa usmernení knihov-
níkov.

Všetky výpožičky boli našim čitateľom 
z dôvodu revízie predĺžené do 10. mája. 
Po tomto termíne už nebudú výpožičky 
automaticky predlžované. Ak knihy nestí-
hate alebo z dôvodu karantény nemôžete 
vrátiť do tohto termínu, môžete si ich pre-
dĺžiť cez svoje čitateľské konto v online ka-
talógu, telefonicky alebo mailom.

PODUJATIA
Knižnica v tomto mesiaci pripravila pre 
svojich používateľov a širokú verejnosť 
podujatia a aktivity, ktoré bude realizovať 
v súlade s platnými nariadeniami. Vzhľa-
dom na premenlivosť zdravotnej situácie 
nie je možné vopred zverejniť termíny, ka-

pacitu a program podujatí. Pre aktuálne in-
formácie sledujte webovú stránku knižnice, 
facebook, instagram, prípadne sa informuj-
te telefonicky, mailom alebo osobne.

VÝSTAVA – “MÔJ KNIŽNÝ HRDINA”
Počas celého mesiaca máj nájdete v det-
skom oddelení výstavu súťažných prác na-
šich šikovných čitateľov, ktorí sa zapojili do 
výtvarnej súťaže “Môj knižný hrdina”. 

VÝPOŽIČNÝ ČAS
Od mája budete môcť navštíviť knižnicu 
v upravenej výpožičnej dobe. Prestávka od 
12.00 do 13.00 hod. je vyhradená na dezin-
fekciu priestorov.

KULTÚRA

Pondelok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Streda 13.00 – 17.00

Štvrtok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Piatok 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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Udialo sa ...
ÚSPECHY V  PREDMETOVÝCH OLYMPIÁ-
DACH
Poznanie výnimočnosti a  jedinečnosti pla-
néty Zem, poznávanie javov a  procesov 
prebiehajúcich v prírode, znalosti z histórie 
a dávnych udalostí sú neodmysliteľnou sú-
časťou všeobecného rozhľadu človeka. Naši 
mladí geogra� , biológovia a historici si tieto 
svoje vedomosti preverili novou a netradič-
nou online formou vo februárových okres-
ných kolách. Aj napriek tomu, že všetci 
bojujeme s  neviditeľným nepriateľom už 
takmer rok, naši žiaci sa umiestnili na po-
predných priečkach. 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – kategória C
2. miesto – Nina Pridalová, IX. A (postu-
puje na krajské kolo)
3. miesto – Ivan Pitoňák, IX. A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – kategória E
1. miesto – Nina Pridalová, IX. A (postu-
puje na krajské kolo)

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
3. miesto – Ivan Pitoňák, IX. A – kategória 
C
3. miesto – Vanesa Kopkášová, VI. B – ka-
tegória F

Všetkým umiestneným, ako aj všetkým 
úspešným riešiteľom predmetových olym-
piád blahoželáme k úspechu a postupujú-
cim prajeme bystrú myseľ v  ďalšom kole. 
Sme radi, že stále sa nájde veľa motivo-
vaných žiakov, ktorí sa rozvíjajú v  oblasti 
svojho záujmu. Veľké poďakovanie patrí 
všetkým zúčastneným žiakom za ich zod-
povednú a  samostatnú prípravu, pedagó-
gom, ktorí ich počas dištančnej prípravy 
sprevádzali, a tiež rodičom, ktorí svoje deti 
akýmkoľvek spôsobom podporili.

Mgr. Anna Dzuríková,
učiteľka, ZŠ, Francisciho 11

SOLÁRNY MLYN
Deň Zeme si pravidelne pripomíname už 
niekoľko rokov aj v našej škole. Rôzne ak-
tivity, ako čistenie areálu školy a okolia, sú 
sprevádzané zaujímavými náučnými aktivi-
tami, ktoré nás nútia uvažovať o našej Zemi 
nielen ako o modrej planéte, ale aj o Zemi, 
ktorá prechádza na jednej strane obdobím 
obrovského nárastu odpadu a na strane 
druhej uvedomovaním si využitia energie 
z prírodných zdrojov. 

Samuel Vrabeľ z 5.C triedy sa zaujíma vo 
svojom voľnom čase o túto oblasť nášho ži-
vota. Keď dostal domáce zadanie z predme-
tu technika vypracovať náročnejší výrobok 
z dreva, neváhal ani chvíľku. Hneď vedel, že 
to bude solárny mlyn. 
Výrobok sa v škole stretol s ohlasom, a preto 
sme Samuela oslovili a požiadali, aby nám 
niečo o jeho solárnom mlyne porozprával.
Samko nám prezradil, že výrobok bola skla-
dačka, ktorú dostal od svojej babky, začal 
sa jej venovať a chcel ju poskladať tak, aby 
bola funkčná. Takže myšlienka vzniku solár-
neho mlynu bola na svete.
Samotná realizácia si vyžiadala svoj postup 
a nebolo to naozaj jednoduché, ako sa to 

na prvý pohľad z názvu skladačka môže 
zdať. Samko si musel svoju prácu rozdeliť 
na niekoľko častí, ktoré potom menil na 
výrobok. Najskôr si vymeral dĺžku a tvar 
jednotlivých dielov. Nasledovalo vyrezáva-
nie a poskladanie dielov do celku. Všetky 
diely bolo potrebné zlepiť a počkať pokiaľ 
všetko nezaschne. Keď si bol istý, že už sa 
to nerozlepí, prišli na rad ďaľšie komponen-
ty, a to solárny panel a motorček. Na záver 
výrobok ešte očistil od nečistôt a solárny 
mlyn bol pripravený pracovať. Samko uvá-
dza, že skladanie a lepenie boli nenáročné 
práce, no vyrezávanie z dreva - konkrétne 
lopatiek na mlyn – bolo veľmi náročné a tu 
mu musel pomôcť vyrezávať ocko, pretože 
si to vyžadovalo vyrezávanie s kotúčovou 
pílou na drevo.

Pri práci na solárnom mlyne sa Samko za-
mýšľal a uvedomil si, že solárna energia je 
dôležitá a má veľký význam pre ľudstvo, 
pretože dokáže spraviť rôzne veľké veci: 
napríklad pohnať automobil bez benzínu, 
pričom takáto energia nezaťažuje životné 
prostredie, ktoré je čoraz vzácnejšie.
Samko sa sám snaží chrániť životné pro-
stredie ako je to len z jeho strany možné. 
Separuje odpad a zo skautingu sa naučil aj 
správať sa voči prírode zodpovedne. 

V mesiaci apríl 2021 sme si pripomenuli už 
51. výročie Dňa Zeme, a preto sme sa Sam-
ka opýtali, čo by odkázal pri tejto príležitos-
ti kamarátom, spolužiakom a známym?
Samka zaujali slová jedného indiánskeho 
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Hľadáte vhodnú základnú školu či materskú školu pre svoju dcéru alebo syna so  zdravotným znevýhodnením  ?  
Venujeme sa deťom a žiakom s  

narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím, telesným postihnutím, 
mentálnym postihnutím, autizmom.  

Srdečne Vás pozývame na  

ZZÁÁPPIISS  DDOO  ŠŠPPEECCIIÁÁLLNNEEJJ  MMAATTEERRSSKKEEJJ  ŠŠKKOOLLYY  
 pre školský rok 2021/2022 

MÁJ 2021 v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod. 
 

Prihlášky na zápis dieťaťa do Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka internátnej je možné doručiť osobne alebo elektronicky na e-mailovú 
adresu skola@ssjvile.org v mesiaci Máj 2021 v stanovenom čase. 

 

Súčasťou spojenej školy je: 
školský internát,  školský klub detí, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Výdajná školská jedáleň.   
Spojená škola má bezbariérový prístup (plošina, výťah). 
Všetky učebne predmetov sú moderne zariadené, vybavené špeciálnymi pomôckami, v triedach máme interaktívne tabule, počítače, tablety.  
Výučba prebieha v triedach a špeciálnych učebniach: 

 
Pri osobnom doručení prihlášky dieťaťa do špeciálnej materskej školy sa zápisu zúčastní zákonný zástupca bez prítomnosti žiaka. Je potrebné 
priniesť so sebou  rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                           PaedDr. Monika Husková, riaditeľka spojenej školy 

 Logopedická a relaxačná miestnosť  Dielne na prácu s drevom a kovom  
 Rytmicko-pohybová miestnosť  Multisenzorická miestnosť  
 Učebňa výtvarnej výchovy a keramiky  Aula, Funtronic – interaktívna podlaha 

  

 

                                                                                            

 

 

 

Kontakt: +421 53 451 2334,  +421 911 890 075      www.ssjvile.edupage.org 
                      

náčelníka, ktoré si pre všetkých pripravil:
"Až zrúbete posledný strom,
až otrávite poslednú rieku,
až ulovíte poslednú rybu,
prídete na to, že peniaze sa nedajú jesť!"
Zaujímavé, že? Veríme, že Vás prerozpráva-
né slová zaujali a že si ich všetci vezmeme 
k srdcu. Záverom dodáme, že Samko sa 
chystá pripraviť ďalší zaujímavý výrobok 
z dreva a ako nám prezradil, bude to opäť 
mlyn - no tentoraz bude vodný. 

Samuel Vrabeľ, 5.C trieda,
ZŠ, G. Haina 37, Levoča

NIKOLAJ ŠUTÝ – ÚSPEŠNÝ ŠTUDENT 
GYMNÁZIA JANKA FRANCISCIHO-RI-
MAVSKÉHO
Druhý polrok každého školského roku je 
sprevádzaný predmetovými olympiádami. 
Tento školský rok boli súťaže organizované 
vzhľadom na situáciu online. Našťastie ne-
boli súťaže zrušené, ako tomu bolo v pred-
chádzajúcom školskom roku, pretože náš 
študent Nikolaj Šutý by nemohol ukázať 
svoje vynikajúce vedomosti a  schopnos-
ti, ktorými disponuje v  oblasti prírodných 
vied. Aj online verzia teoreticko-praktickej 
kategórie biologickej olympiády bola veľmi 
náročná, preverila vedomosti, schopnosť 

logicky uvažovať, prepájať vedomosti z prí-
rodných vied, aplikovať ich a pozorne čítať 
rozsiahle zadania úloh.

Nikolaj je výborným študentom, čo potvr-
dil už na  chemickej olympiáde v  prvých 
rokoch štúdia na gymnáziu. Na základe 
výsledkov bol pozvaný absolvovať letnú 
chemickú školu. Neskôr sa rozhodol vy-
meniť chemickú olympiádu za biologickú, 
na ktorej potvrdil svoje kvality. V krajskom 
kole sa umiestnil na 2.mieste, postúpil do 
celoslovenského kola. V  celoslovenskom 
kole v kategórii A sa umiestnil na 5. mieste. 
Týmto umiestnením sa stal najúspešnejším 

študentom východného Slovenska. 
 
Nikolaj je ambiciózny, má jasnú predstavu, 
čo chce v budúcnosti dosiahnuť.
My, jeho učitelia z Gymnázia JFR, mu želá-
me, aby sa všetky jeho plány naplnili a stal 
sa tak úspešným aj v budúcom povolaní, 
ktoré súvisí s  prírodnými vedami, najmä 
biológiou. 
Nikolaj a  ostatní študenti sú dôkazom, že 
Gymnázium JFR je škola na pravom mieste. 
Škola, ktorá vzdeláva, vychováva a  napre-
duje. 

B. Procházková,
Gymnázium JFR
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Z dejín ránhojičstva v Levoči
Poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa v stredoveku a ranom novoveku na našom území zaoberalo 

niekoľko kategórií pracovníkov. Predovšetkým to boli lekári, vyučení na lekárskych fakultách 
univerzít (medzi ktorými boli spočiatku kňazi – zväčša do renesančného obdobia), príslušníci 

liečiteľských reholí, lekárnici, odborne neškolené pôrodné baby, ľudoví liečitelia, kúpeľníci, 
poprípade holiči, a tiež ránhojiči (felčiari), volaní aj chirurgovia.

Dnes chirurgiu vnímame ako samozrejmú 
súčasť medicíny, no nebolo to vždy tak. 
V  stredoveku bola chirurgia odčlenená od 
lekárskych vied, lekárom vyštudovaným na 
univerzitách bolo povolené vykonávať iba 
nekrvavé zákroky, teda v  ich kompeten-
ciách bolo len liečenie vnútorných chorôb. 
Chirurgia bola degradovaná na úroveň 
remesla, chirurgické zákroky mohol vyko-
návať iba neškolený zdravotnícky perso-
nál. Spočiatku niektoré vnútorné zákroky 
vykonávali samoukovia z  ľudu, v  mestách 
najčastejšie spomenutí holiči (barbieri), 
kúpeľníci, prípadne niektorí kati. Neskôr 
začali vznikať cechy poskytujúce zdravotnú 
starostlivosť – existovali tri druhy takýchto 
cechov – cechy kúpeľníkov, holičov, chirur-
gov (felčiarov, ránhojičov) alebo ich kom-
binácie. Do konca 18. storočia nemuseli 
chirurgovia-ránhojiči na území dnešného 
Slovenska študovať na vysokej škole – vy-
sokoškolské štúdium (kurzy) so skúškami 
bolo zavedené v roku 1770. Až následne sa 
chirurgia stala vysoko špecializovaným od-
borom univerzitného štúdia. 
Na území dnešného Slovenska vznikali ce-
chy poskytujúce zdravotnú starostlivosť od 
16. storočia. Uhorské, ale napr. aj nemecké 
cechy tohto druhu sa v prvom rade zame-
riavali na ochranu hospodárskych záujmov 
príslušníkov cechu, zabezpečovanie od-
bornej úrovne bolo až na druhom mieste. 
Remeslo ránhojičov sa považovalo skôr za 
podradné – na Spiši synov felčiarov do kon-
ca 17. storočia neprijímali do žiadneho iné-
ho cechu, no keďže vzdelaných lekárov bol 
u nás nedostatok, medzi obyčajným ľudom 
mali svoje miesto. 
V Spišskom archíve v Levoči sa zachoval od-
pis potvrdenia pravidiel fungovania cechu 
(artikúl) ránhojičov a kúpeľníkov levočským 
magistrátom z roku 1655. Za učňa tohto ce-
chu mohol byť prijatý iba adept nemeckej 
národnosti, ktorý sa narodil v manželskom 
zväzku, vedel čítať a  písať. Po absolvovaní 
štyroch učňovských rokov sa z  učňa stal 
tovariš. Jeho povinnosťou bolo dvojroč-
nou vandrovkou nadobudnúť skúsenosti 
v  ránhojičských cechoch v  iných mestách 
alebo krajinách Európy. Po návrate sa tova-
riš mohol uchádzať o povýšenie na majstra 
a  získať tak oprávnenie na vykonávanie 
chirurgického remesla, pričom musel spl-
niť niekoľko náležitostí. Najpodstatnejšou 
z  nich bolo zloženie majstrovskej skúšky 
– v prípade levočského cechu to bolo zod-

povedanie niekoľkých teoretických otázok 
o  priebehu pomoci pri určitých porane-
niach alebo ochoreniach a výroba tzv. maj-
strovského kusu, ktorým bolo vyhotovenie 
10 kusov náplastí, mastí alebo balzamov. 
Felčiari svoje remeslo prevádzkovali v  chi-
rurgickej dielni – tzv. o� cíne. Vo všeobec-
nosti mali povolené liečiť choroby nachá-
dzajúce sa na povrchu tela. V  artikulách 
levočského cechu sú priamo zmienené 
poranenia hlavy, očí, uší, nosa, úst, porane-
nia hlavy s  porušením lebečnej kosti – až 
k mozgovým obalom, vonkajšie a vnútorné 
poranenia hrudníka, zranenia chrbta alebo 
brucha (aj také, pri ktorých z  brucha trčali 
črevá), zranenia žalúdka, pečene, pľúc, sle-
ziny, močového mechúra alebo obličiek, 
zranenia rúk a nôh, ako aj vykĺbenia a zlo-
meniny, postrelenia a  priestrely, odreza-
né končatiny, poranené kĺby, v  ktorých je 
„voda“, zápaly a opuchy. Na základe artikúl 
vieme, že liečili aj � stuly, vredové ochore-
nia, choroby hrdla či genitálne bradavice. 
K  zdravotníckym úkonom poskytovaným 
ránhojičmi patrilo aj trhanie zubov, no v ar-
tikulách levočského cechu sa tento zákrok 
nespomína. Z  poskytovaných zákrokov sa 
v pravidlách cechu kúpeľníkov a  felčiarov 
v Levoči spomína tiež zastavovanie krváca-

nia a púšťanie žilou. Ako vyzeral samotný 
priebeh ošetrovania, alebo prípadné po-
stupy liečenia, sa v artikulách neuvádza. 
Dozvedáme sa z  nich iba o  používaní ne-
špeci� kovaných liekov (medikamentov), 
liečivých náplastí, mastí či balzamov. 
V  cechových štatútoch sa spomína aj po-
moc felčiarov pri morových epidémiách, 
ktoré Európu v  stredoveku a  ranom novo-
veku postihovali pomerne často a vyžiadali 
si veľké straty na životoch. Napr. v roku 1622 
zomrelo v Levoči na mor viac ako 1650 ľudí, 
zakrátko nato v  roku 1645 to bolo okolo 
2200 osôb. Presné počty obyvateľov mes-
ta sa z  daného obdobia nezachovali, po-
čas morových epidémií však v  niektorých 
mestách klesol počet obyvateľov niekedy 
aj o tretinu. V mestách existovala tiež funk-
cia mestského lekára. Lekári však neboli 
poverení bojom s  nákazou, pri morových 
epidémiách mestá opúšťali, lebo ich život 
sa považoval za príliš cenný. 
Ako už bolo uvedené, hoci v náplni chirur-
gov nebolo liečenie vnútorných chorôb, 
táto zásada nebola vždy dodržiavaná. Zme-
na nastala až po vydaní nariadenia Márie 
Terézie v roku  1742, na základe ktorého 
bola legislatívne vymedzená pôsobnosť 
a  povinnosti ránhojičov. Veľa nejasností je 
aj vo vymedzení  kompetencií medzi jed-
notlivými príslušníkmi cechov ránhojičov, 
kúpeľníkov a  holičov. Levočskí felčiari boli 
v cechu združení spolu s kúpeľníkmi. Rán-
hojič musel prejsť niekoľkoročným učením, 
aby sa vyučil remeslu, stal sa majstrom 
a  získal povolenie na vykonávanie chirur-
gického remesla. Ak si chcel zriadiť kúpeľnú 
komoru na prevádzkovanie teplého a  stu-
deného kúpeľa, musel si navyše zadovážiť 
povolenie od mestského magistrátu. 
Hoci bola činnosť ránhojičov spočiatku 
pravdepodobne považovaná za podrad-
nú, svojou činnosťou splnili zdravotnícke 
poslanie určené vtedajšou dobou. Absen-
cia lekárov vzdelaných na univerzitách, 
nepostačujúca hygiena, nedostatočná 
a nekvalitná strava, nadmerné pracovné za-
ťaženie, nejestvujúca účinná ochrana proti 
nákazlivých chorobám – to všetko viedlo 
k vysokej úmrtnosti a zlému zdravotnému 
stavu obyvateľstva, o ktorého zlepšenie sa 
felčiari aspoň sčasti snažili. 

Mgr. Michaela Kurinovská, PhD.
Spišský archív v Levoči

Amputácia nohy u  chirurga podľa publikácie Márie Bo-
kesovej-Uherovej Zdravotníctvo na Slovensku v  období 
feudalizmu



23

ZDRAVOTNÍCTVO

Cesta najvzácnejšej tekutiny 
od darcu po príjemcu 

Viete, čo všetko sa deje s vašou krvou 
po darovaní?

Pravidelní darcovia krvi vedia, čo ich čaká na 
transfuziologickom oddelení Nemocnice AGEL Levoča 
a ako prebieha proces darovania krvi. Noví darcovia sa 
to naučia už pri prvom odbere. Čo sa však deje s krvou 
potom? Aká je cesta krvi po darovaní? Prevedieme vás 

celým procesom a ukážeme vám, kde putuje vaša krv po 
jej darovaní na transfuziologickom oddelení.

„Darovanie krvi a jej zložiek je činom 
humanity a solidarity. Príjemcami krvi 
sú často obete nehôd, onkologickí 
a hematologickí pacienti, pacienti 
pri chirurgických zákrokoch, či osoby 
s chronickým zlyhávaním obličiek a pe-
čene,“ hovorí MUDr. Lucia Potančoková. 

ČO SA DEJE PRED ODBEROM KRVI 
Darcovia pred odberom absolvujú le-
kárske vyšetrenie a odpovedajú na 
otázky, ktorých cieľom je rozhodnúť, 
či je odber krvi bezpečný pre darcu 
a jeho krv vhodná na prípravu transfúz-
nych liečiv. V rámci predodberového 
vyšetrenia sa odmeria telesná teplota, 
tlak krvi, zistí sa hladina červeného krv-
ného farbiva, hemoglobínu, prípadne 
sa vyšetrí celý krvný obraz. Lekár s dar-
com bližšie prejde otázky z dotazníka, 
ktorý pacient vyplní a fyzikálne vyšetrí 
akciu srdca a dýchanie.

ČO SA DEJE POČAS ODBERU KRVI
Pri odbere sa do sterilnej súpravy va-
kov odoberá 450 ml krvi. Tieto sú odbe-
rovou váhou sústavne premiešavané 
s protizrážavým roztokom v odbero-
vom vaku. Váha automaticky zastaví 
odber pri dosiahnutí určenej hmotnos-
ti. Odobratá krv potom chvíľu odpočíva 
pri izbovej teplote. Súčasťou odberovej 
sústavy vakov je aj � lter na vychytá-
vanie bielych krviniek, � ltráciou tak 
získavame deleukotizovanú krv. Jej 
výhodou je menšia imunitná odpoveď 
u príjemcu transfúzie.

ČO SA DEJE PO ODBERE KRVI
Krv ďalej putuje do centrifúgy, kde sa 
odstredivou silou pri vysokých otáč-
kach oddelí erytrocytárna masa (čer-
vené krvinky) od tekutej krvnej plazmy. 
Plazma sa potom separuje do samo-

statného vaku na poloautomatickom 
lise. Počas lisovania sa do erytrocytár-
nej masy pridáva živný roztok, ktorý 
umožní prežitie červených krviniek, 
a tie skladované pri teplote 2 – 6°C, sú 
použiteľné nasledujúcich 6 týždňov. 
Vak s krvnou plazmou sa zmrazuje 
v šokovom zmrazovači pri teplote 
– 76°C a skladuje sa pri teplote pod – 
30°C. Takto pripravená čerstvá mrazená 
plazma sa môže podávať do 3 rokov od 
výroby.
Laboratórne ďalej vyšetrujeme u dar-
cu funkciu pečene a protilátky proti 
hepatitíde B, C, sy� lisu a HIV, ktoré sú 
prenosné krvou. Spracovaná a vyšet-
rená krv a plazma sa označí ako hoto-
vý transfúzny liek a je pripravená na 
podanie pacientom. Plazma je navyše 
v 6 mesačnej karanténe, kde sleduje-
me výsledky vyšetrení u darcu pri na-
sledujúcom odbere o pol roka. Takáto 
karanténna plazma sa podáva imuno-
kompromitovaným pacientom (napr. 
onkologickí pacienti alebo pacienti po 
transplantáciách). 
„V súčasnosti prebieha darovanie krvi 
za prísnych podmienok a v súlade s kri-
tériami ohľadom  epidemiologickej si-
tuácie. V  našej nemocnici prebiehajú 
odbery krvi každý utorok, stredu a štvr-
tok od 07:00 hod. Darcovia sa objedná-
vajú telefonicky na čísle 053/39 13 370, 
a  to na konkrétny čas, aby nedošlo 
k zhromažďovaniu väčšej skupiny 
osôb. V prípade otázok sa môžete ob-
rátiť na vyššie uvedené telefónne číslo,“ 
informuje primár HTO oddelenia MUDr. 
Rastislav Osif.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Zisťovanie o domácom výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v  roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike ces-
tovného ruchu Zisťovanie o  domácom a  výjazdovom cestovnom ruchu 
(CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvate-
ľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 690 obcí, medzi nimi 
aj naše mesto. Do zisťovania CR je v  celej Slovenskej republike zaradených 
8 200 domácností.

V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestna-
nec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný 
preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a ná-
zory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, 
nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dô-
verných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatisti-
ke a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných úda-
jov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Za ochranu 
dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o  všetkých štatistických 
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese 
www.statistics.sk alebo telefonicky na t.ž. 051/7735 321 – Ing. Iveta Popovco-
vá, vedúca oddelenia

NAMIESTO UZNANIA
- DEVASTÁCIA

Výbor Miestneho odboru Matice sloven-
skej v  Levoči 14.11.2019 s  hrdosťou vítal 
prvých návštevníkov “Altánku“ pri dvojkríži 
na Strompeši (nad Lidlom), ktorý bol posta-
vený s  cieľom ponúknuť Levočanom a  ich 
priateľom miesto oddychu , pohody a pôžit-
ku s výhľadom na našu krásnu Levoču a jej 
okolie. 

ŠKODA !

Bolo to želanie nielen matičných nadšen-
cov a  ich sympatizantov, ktorí bez ohľadu 
na čas, počasie a  � nancie pracovali niekoľ-
ko týždňov, aby toto dielo vzniklo. Každého 
člena MO MS, sympatizantov, rodičov, ktorí 
so svojimi ratolesťami chodievali pokochať 
sa prírodou v  okolí altánku čakalo nemilé 
prekvapenie. Tí, pre ktorých to bolo určené, 
hlavne mládež, žiaľ ukázali, že ešte nedo-
speli kultúrne či inteligenčne, aby si vedeli 
vážiť prácu iných a  pochopili, že i  to, čo je 
zadarmo môže mať svoju cenu a poslanie. 

Dnes je to miesto s odpadkami, WC, t.j. na-
miesto uznania – devastácia. 

Výbor MO MS
Posúďte sami: 



OZNAMY, PLATENÁ INZERCIA

Vážení priatelia turisti,

dňa 15.4.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o verejnej zbierke na roz-
hľadňu ktorá sa začala stavať na vrchole Javoriny – Marčuliny v Levočských vrchoch. 
Podľa odstavca 6 rozhodnutia č. SVS-OVS2-2021/012326-002 sme dali uvedenú 
informáciu aj na web Združenia turizmu Levoča, ktoré je investorom výstavby tej-
to vyhliadkovej veže. Celková výška rozhľadne bude 35,7 metra, bude zhotovená 
z lepených hranolov a kovového schodišťa. Celkový rozpočet na výstavbu bude 
do 200.000,- €. S výstavbou veže sa začalo v mesiaci október 2020. Bude najvyššie 
postavenou vyhliadkovou vežou na Slovensku a aj jednou z najvyšších.

Na 1. etapu prác v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľ-
sko-Slovensko 2014-2020, nám bol v rámci mikroprojektu "Rozvoj infraštruktúry 
na Jakubskej ceste" schválený príspevok vo výške 49.995,90 €, pričom celkové vý-
davky sú 61.746,21 €. Pretože je potrebné zabezpečíť spolu� nancovanie vo výške 
rozdielu prostriedkov, vytvorilo naše združenie účet na verejnú zbierku.

Číslo účtu je: SK36 0900 0000 0051 7765 8177.

V súčasnej dobe boli podané žiadosti na 2. a 3. etapu prác, ktoré sa budú realizo-
vať v tomto kalendárnom roku. Aj tu je podmienka spolu� nancovania vo výške 
20% rozpočtu stavby. Ukončením prác na týchto dvoch etepách sa dostaneme 
už do výšky 23 metrov a veža už bude prístupná verejnosti. S plánovaným ukon-
čením prác sa počíta v roku 2022. Ak môžte, pripejte a podporte výstavbu tohto 
turistického objektu, ktorý isto bude vyhľadávaným v budúcnosti.

Pošlite túto informáciu aj Vašim ďalším kolegom a priateľom turistiky.

Ernest Rusnák

Predám garáž na ulici Za sedriou v Levoči.  T. č.: 0948 466 786
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky 
    a poďakovania

„Odišla náhle a niet jej medzi nami,
ale v našich srdciach žije spomienkami. “

Žofi a Zajacová
Dňa 25. júna 2021 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila mamka 
a babka Žofi a Zajacová. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú modlitbu a spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Jana a syn Štefan s rodinou. 

„Človek odišiel, ale všetko dobré čo nám dal, ostalo v nás.
Čas uplynul, spomienky ostávajú.“ 

Michal Brincko
21.05.2021 uplynie 30 rokov , čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 
svokor, dedko, pradedko a ujo Michal Brincko. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

1. mája – SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA.
– FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej 
hore so začiatkom o 9.30 hodine.
Májové pobožnosti počas týž-
dňa o 19.00 hodine, v soboty, nedele 
a sviatky o 18.50 hodine.
2. mája – PIATA VEĽKONOČNÁ NE-
DEĽA.
Na Mariánskej hore májová pobož-
nosť o 14.20, sv. omša o 14.30 hodine.
3. mája – SV. FILIPA A JAKUBA, 
APOŠTOLOV, sviatok.
7. mája – PRVÝ PIATOK V MESIACI 
MÁJI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom vo 
štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého 
piatku navštívime v piatok od 8.00 ho-
diny dopoludnia.
9. mája – ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NE-
DEĽA. 
Na Mariánskej hore májová pobož-
nosť o 14.20, sv. omša o 14.30 hodine.
10., 11. a 12. mája – PROSEBNÉ DNI 
– pondelok, utorok a v stredu.
V Bazilike sv. Jakuba prosebné modlit-
by v pondelok o 5.45 hodine.
13. mája – SLÁVNOSŤ NANEBO-
VSTÚPENIA PÁNA. 
Cirkevne prikázaný sviatok s povin-
nosťou účasti na sv. omši.
Na Mariánskej hore májová pobož-
nosť o 14.20, sv. omša o 14.30 hodine.
14. mája – SV. MATEJA, APOŠTOLA, 
sviatok.
– Začiatok novény k duchu sväté-
mu.  
16. mája – SIEDMA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA. 
Na Mariánskej hore májová pobož-
nosť o 14.20, sv. omša o 14.30 hodine.
19., 21. a 22. mája – LETNÉ KÁNTRO-
VÉ DNI.
V stredu, piatok a v sobotu sú letné 
kántrové dni.
Úmysel letných kántrových dní – Za 
jednotu kresťanov.
22. mája – VIGÍLIA SLÁVNOSTI ZOS-
LANIA DUCHA SVÄTÉHO. 
V sobotu večer budeme sláviť dve 
sv. omše – o 19.00 a 21.00 hodine 
v Bazilike sv. Jakuba.
Sv. omša o 21.00 hodine bude s vlast-
nými prvkami vigílie Zoslania Ducha 
Svätého.
23. mája – SLÁVNOSŤ ZOSLANIA 
DUCHA SVÄTÉHO – TURÍCE. 
O 10.00 hodine bude v našej farnosti 
vysluhovanie sviatosti birmovania.
Dnešnou slávnosťou sa končí veľko-
nočné obdobie a začína obdobie cez 
rok.

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

Margita Suranovská
Dňa 17.05.2021 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka, 
babka, prababka a svokra Margita Suranovská.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spo-
mienku.

Smútiaca rodina.

Helena Vdovjaková
Dňa 18.5.2021 uplynú tri roky, čo nás po ťažkej chorobe opustila moja 
mamka Helena Vdovjaková.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu.

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

„Oči sa slzou zarosili, srdce zaplakalo 
bôľom, keď sme stáli nad tvojim hrobom.
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.“

František Janščák st.

František Janščák ml.
Dňa 5.5.2021 uplynú 4 roky od smrti môjho otca Františka Janščáka a 19.5.2021 uplynú 2 roky od 
smrti môjho brata Františka Janščáka.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou spomína Anička s rodinou.



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

Martin Rabada
Dňa 23. marca 2021 sme odprevadili na večnosť  nášho syna, brata, vnuka, strýka, synovca, 
bratranca, krstného syna, príbuzného a priateľa Martina Rabadu. Touto cestou vyjadrujeme 
úprimné poďakovanie Mons. prof. Františkovi Dlugošovi Phd., a d.p. Mgr. Miroslavovi Lettri-
chovi za odslúženie zádušnej bohoslužby a pohrebných obradov. Zároveň ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, kolegom a známym za účasť na poslednej rozlúčke a tiež aj za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

„Čas ubieha a nevracia, čo vzal,
 len láska, úcta a spomienky 

v srdciach zostávajú i naďalej.“

Anna Kleinová

Ján Klein

Dňa 7. mája 2021 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš ocko a dedo Ján Klein, 9. marca 2021 
sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej mamky a babky Anny Kleinovej a 14. júla 2021 
si pripomenieme 6 rokov od jej smrti.

Spomeňte si na nich v myšlienkach a modlitbách.

S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

24. mája – TURÍČNY PONDELOK. 
27. mája – SVIATOK NÁŠHO PÁNA 
JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO 
A VEČNÉHO KŇAZA. 
28. mája – PIATE VÝROČIE KONSE-
KRÁCIE OBETNÉHO OLTÁRA A BA-
ZILIKY SV. JAKUBA – SLÁVNOSŤ. 
30. mája – SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJ-
ŠEJ TROJICE (NEDEĽA)
Na Mariánskej hore májová pobož-
nosť o 14.20, sv. omša o 14.30 hodine.
31. mája – V univerzálnom cirkev-
nom kalendári sa v dnešný deň slávi 
sviatok Navštívenia Panny Márie. 
Na Slovensku tento sviatok slávime 
2. júla.
V tento deň si pripomenieme 35. vý-
ročie úmrtia dlhoročného dekana 
a farára v Levoči Vdp. Štefana Klu-
berta.

Zmena programu vyhradená.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Máj – formujme sa láskou Panny Márie

Drahí Levočania, 

uvedomujem si, že viacerí nerozume-
jú modlitbe litánií a  celkovo potrebe 
dlhšej modlitby. Jej význam si môžeme 
priblížiť na príklade kvalitného vzde-
lania. Vieme, že čím ma človek lepšie 
vzdelanie, o  to účinnejšie môže pra-
covať, pomáhať druhým. Zvyšuje sa 
produktivita, zárobok,... Oplatí sa teda 
veciam rozumieť, vedieť správne uspo-
riadať, riešiť problémy dobre a s čo naj-
menšou námahou. 

Je veľkým požehnaním, keď máme 
pri sebe niekoho, kto by nás viedol, 
usmernil. Keď sme boli deti, boli to naši 
rodičia, starí rodičia, potom aj učitelia... 
Aj neskôr neraz potrebujeme poradiť. 
Ježišovi učeníci boli tri roky v „škole“ 
svojho Majstra. Keď od nich odchá-
dzal, vyzval ich, aby očakávali posilu 
zhora. A  oni zotrvávali na modlitbách 
s  Pannou Máriou. Modlitba je stálym 
potvrdzovaním svojho „áno“ Bohu, je 
ďakovaním za každé dobro, je vyproso-

vaním dobra pre seba a iných, je skrát-
ka vstupovaním do harmónie s  našim 
Stvoriteľom. Podobne športovci opa-
kujú isté pohyby, aby vošli do harmó-
nie, ktorá im umožní podať čo najlepší 
výkon. Tak ako oni potrebujú vzor, pre 
modliaceho je výborné, keď má pred 
očami Pannu Máriu, ktorá je v dokona-
lej harmónii s Najsvätejšou Trojicou. 

Drahí priatelia, v mesiaci máj si pripo-
míname a v chráme aj sprítomňujeme 
turíčny dar Ducha Svätého (čomu je 
zasvätený aj náš kostol). Pozývame Vás 
či už priamo, alebo prostredníctvom 
internetu na túto slávnosť, ako aj na 
májové pobožnosti. V  nich ospevova-
ním svätosti Panny Márie obdivujeme, 
k akému vznešenému životu je povola-
ný každý z nás. Tak sa prizeráme nášmu 
ideálu, a to by nám malo pomôcť živo-
tu viac rozumieť, lepšie si ho usporadú-
vať a zároveň ľahšie riešiť problémy.

Brat Martin Mária Kolár,
OFMConv.

OZNAMY NA APRÍL:

Sväté omše
pondelok – piatok 7:00, 15:50
sobota 7:50, 18:00 (s  platnosťou na 
nedeľu) 
nedeľa 9:00 (najmä pre seniorov), 
11:00 (pre rodiny s deťmi), 16:00, 18:00
Sviatosť zmierenia
pondelok – piatok 15:15 -15:45, nede-
ľa 14:00 – 16:00

Poklona Sviatosti oltárnej
pondelok – piatok 7:30 – 15:45, nedeľa 
14:00 – 16:00

Prostredníctvom internetovej stránky 
levoca.minoriti.sk vysielame z nášho 
chrámu sväté omše v  soboty o  7:50, 
v nedele o 11:00, v ostatné dni o 15:50, 
ako aj májové pobožnosti. 
Májové pobožnosti – v  soboty po 
rannej svätej omši, v  ostatné dni 
o 15:30
Novéna pred sviatkom svätého 
Antona – počas 9 utorkov v kázňach 
svätých omší o  15:50 predstavujeme 
život a  myšlienky sv. Antona; po svä-
tých omšiach budú krátke pobožnosti

13. 5. – Nanebovstúpenie Pána – 
15:00 posvätný ruženec, 15:30 májová 
pobožnosť, 15:50 svätá omša
22. 5. – Vigília Zoslania Ducha Sväté-
ho – o 18:00 svätá omša s  rozšírenou 
liturgiou slova
23. 5. – Zoslanie Ducha Svätého – od-
pustová slávnosť
30. 5. – koncert bratislavskej Schola 
Minor o 17:00
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac MÁJ 2021.
 – Sväté liturgie v týždni: 

pondelok, streda (csl.), štvrtok, piatok 16:30
utorok, sobota   07:30

 – Sväté liturgie v nedeľu:
 10:00 v slovenskom jazyku

Sviatky v mesiaci máj:

11. 5. 2021 – utorok
Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci 
biskup
13. 5. 2021 – štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
23. 5. 2021 – nedeľa
Päťdesiatnica – Zpslanie Svätého Ducha
24. 5. 2021 – pondelok
Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšia Trojica

Akékoľvek zmeny času slúženia sv. liturgií budú 
oznámené pri nedeľných oznamoch.

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

EVANJELICKÁ CIRKEV 
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Slovo povzbudenia z Písma svätého 
Lebo u Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo 
vidíme. Zachovaj svoju priazeň tým, čo Ťa znajú, a svo-
ju spravodlivosť ľuďom úprimného srdca.

 Žalm 36,10-11 

Milí bratia a  sestry, po uvoľnení opatrení sa služby 
Božie v  mesiaci máj budú konať v  ev. kostole na 
námestí. Ďalšie oznamy budú vyhlasované v  kos-
tole pri bohoslužbách. Ak by došlo k zmene danej 
situácie, budeme vás informovať formou zborových 
oznamov vyvesených na farskom úrade. 

Prehľad služieb Božích v mesiaci máj

2. 5. 2021 - 4. nedeľa po Veľkej noci, Sl. Božie o 8.30 
hod. v kostole 
9. 5. 2021 - 5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek, 
Sl.Božie o 8.30 hod. v kostole
13. 5. 2021 - Vstúpenie Krista Pána na nebo, Sl.Božie 
v kostole o 17.00 hodine 
16. 5. 2021 - nedeľa po Vstúpení, Božie o 8.30 hod. 
v kostole
23. 5. 2021- 1. slávnosť svätodušná, Sl.Božie o 8.30 
hod. v kostole 
24. 5. 2021- 2. slávnosť svätodušná, Sl. Božie o 17.00 
hod. v kostole
30. 5. 2021- Svätá Trojica, Sl.Božie o 8.30 hod. v kos-
tole 

V  prípade otázok, nejasností, alebo záujme o  du-
chovné zaopatrenie a prislúženie Večere Pánovej sa 
môžete informovať na tel. čísle: 0918/ 624 814

Spomienky 
    a poďakovania

Za PhDr. Gabrielou Virovou

PhDr. Gabriela Virová, rodená Ševecová, 
sa narodila 21.3.1951 v Košiciach a vyras-
tala v  Moldave nad Bodvou. Po vysoko-
školských štúdiách na UPJŠ v  Prešove 
v  odbore Slovenský jazyk a  literatúra 
a  Výtvarná výchova 1.9.1977 začala vy-
učovať na Strednej pedagogickej škole 
v  Levoči. Bola vydatá za MUDr. Štefana 
Viru. V  manželstve sa im narodila dcéra 
Viktória a syn Štefan. V roku 2000 rodi-
nu postihla veľmi smutná udalosť, ktorou 
bola tragická smrť manžela a otca. Od roku 
1991 s krátkou prestávkou až do roku 2017 
pracovala vo funkcii zástupkyne riaditeľa 
školy. V posledných rokoch jej robili radosť 
3 vnúčatá. V  statočnom boji s  ochorením 
prehrala svoj boj 9.4.2021.

Vždy, keď z tohto sveta odchádza človek, pýtame sa s úzkosťou: Prečo?

Toto Prečo? je základnou fi lozofi ckou otázkou ľudskej existencie... Prečo sme sa 
narodili, prečo žijeme, prečo zomierame... Aký zmysel má jedna ľudská bytosť, 
ktorá napokon splynie s vesmírom? V čom spočíva jej neopakovateľnosť? Prečo 
človek odchádza spomedzi živých v utrpení? Prečo prichádza na svet s krikom 
a všetci ho vítajú, no na druhý svet odchádza so stonom na perách a v poslednej 
minúte je väčšinou sám?

Moja drahá bývalá kolegyňa už odpoveď pozná. My ostatní na ňu čakáme, alebo 
ju – posilnení vierou – tušíme. Všetko v živote je po prvýkrát – od narodenia až 
po smrť. Iba bolesť sa opakuje a stupňuje...

Aj Gabika zažila bolesť v toľkých obmenách, že si už zaslúži večný pokoj a od-
dych. Doprajme jej ho! Z diaľky sme sledovali jej boj s chorobou, chystali sme 
sa blahoželať jej k životnému jubileu, veriac v jej víťazstvo. Ako veľmi milovala 
život! Nie ten románový, ktorý síce hltala v knihách, ale každodenný, obyčajný, 
materinský, babičkovský. Mala rada dni prosté. Milovala knihy, umenie, príro-
du, kvety.

Pre mňa bola skvelou zástupkyňou, kolegyňou, ale i kamarátkou a dôverníčkou. 
Bola veľkou profesionálkou, držala kolektív pokope, veľa záležitostí a vecí vyba-
vila a urobila bez toho, aby nám to vôbec pripomenula. Nenápadná prítomnos-
ťou, no veľká duchom a skutkami. Až keď odišla z funkcie, vtedy nastal čas, kedy 
sme si uvedomili jej profesionalitu, ľudskosť a  láskavosť. Myslím, že i ona do 
posledných dní cítila, ako ju máme radi, ako na ňu myslíme.

O tom je život – o tom je smrť. Pred vyše dvetisíc rokmi zvolal iný umierajúci 
na Golgote svoje: Prečo si ma opustil, Otče? Zvolal to i napriek tomu, že poznal 
zmysel svojho poslania a utrpenia. Odpoveď na večnú otázku ľudstva je jediná. 
Všetko to trápenie je tu asi preto, aby sme po poslednom výdychu dokázali ab-
sorbovať tú obrovskú lásku, svetlo a konečný pokoj od pozemského trápenia za 
bránou smrti.

Milá moja Gabika, priateľka, kolegyňa, skvelá žena! Nech Ti na ceste vesmírom 
svieti večné svetlo pokoja a lásky. Nech pochopíš slová evanjelia nie v ich prí-
behovej, ale vo fi lozofi ckej rovine: Môj priateľ Lazár spí, ale pôjdem a prebudím 
ho.

Dobré ráno, Gabika!

Česť Tvojej pamiatke!

Mgr. Gabriela Meluchová

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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„Neviem ani vysloviť ten veľký žiaľ,
keď krutý osud mi ťa vzal.
Žijem život bez teba
– len láskou v srdci a spomienkou s tebou spojená. 
Spi sladko svoj dlhý sen, ja s tebou stále som, každý deň."

Jozef Jurčík ml.
Dňa 6. mája 2021 uplynie 9 rokov, čo sa navždy zatvorili oči môjho milovaného manžela Jožka 
Jurčíka. 

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

Čas plynie, bolesť ostáva. 

S láskou na teba spomína manželka Jana, mamka Helena a všetci, čo ťa milovali. 

„Ó, Pane, stala sa vôľa tvoja.
Zhasli oči, dotĺklo srdce, stuhli ruky nášho otca. 
Odišiel ubolený snívať svoj večný sen,
nám ostal smútok a spomienky len."

Jozef Jurčík st.
Dňa 4. mája 2021 uplynie 5 rokov odchodu do večnosti nášho drahého manžela, otca a dedka 
Jozefa Jurčíka.

S modlitbou na perách spomína manželka Helena,
synovia Rastislav a Miroslav s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

ĎAKUJEME
Levočský kreatívny spolok, 

občianske združenie, 
Námestie M. Pavla 2 

v Levoči, IČO 50046080, 

ktoré združuje kreatívnych 
ľudí mesta Levoča na 

Jarmoku pod radnicou 
Vám ďakuje za podporu 

a poukázanie 2 % 
z Vašich daní.

Štefan Slebodník
Dňa 25.05.2021 si pripomenieme rok, čo nás náhle opustil manžel, 
otec, dedko, svokor, príbuzný.

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

Smútiaca rodina. 

,,Mama je láska,
lebo aj Boh je láska"
/M. Rúfus/

Mária Bendžalová

Dňa 25.05.2021 uplynie 10 rokov od smrti našej drahej mamky, babky, prababky, tety, krstnej 
mamy, švagrinej a príbuznej Márie Bendžalovej, rodenej Vitkovej. 

S úctou a láskou spomínajú deti,
vnúčatá, pravnúčatá a celá ostatná rodina.

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

Daniela Gallíková

Dňa 15.apríla uplynul rok, čo nás navždy opustila moja milovaná mama, sestra.

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

Syn Mario s rodinou a sestra Mária.

ZŠ, Gašpara Haina 37, Levoča

POĎAKOVANIE
Vážení rodičia a  naši budúci 
prváci,

veľmi sa Vám chceme poďako-
vať za to, že ste si vybrali našu 
školu a zapísali ste sa k nám do 
prvého ročníka. Veľmi ste nás 
svojím zápisom potešili. Už 
dnes sa môžete tešiť na ško-
lu, ktorá je modernou levoč-
skou školou plnou vzdeláva-
nia, humoru, dobrých kama-
rátov a voľnočasových aktivít. 
Ešte pár mesiacov a stanete sa 
súčasťou našej veľkej školskej 
TRIDSAŤSEDMIČKY.

Dovidenia v septembri!

Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
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CHOVNÝ REVÍR BICÍR

Keďže na pstruhových vodách sa už 
v tomto mesiaci loví, radi by sme Vám 
predstavili náš chovný potok Bicír. Nie 
všetci Levočania poznajú tento po-
tok a  ani nevedia, ktorý potok 
to vlastne je. Natrafíte na neho 
pred Levočou v smere od Popra-
du a pretína ho most smerom na 
Kurimany. Pramení nad obcou 
Bukovinka, potom tečie cez Sta-
rý mlyn, chvíľu popri starej ceste 
č.18 a ďalej smerom na Spišskú 
Novú Ves až sa nakoniec vlieva 
do Levočského potoka nad osa-
dou Levočské Lúky. Je to menší 
potôčik s prirodzeným korytom 
dĺžky cca 11km a viacerými prí-
tokmi, v  minulosti, ale aj dnes, 
veľmi dobre zarybnený, v  kto-
rom sa nachádzali rôzne druhy 
rýb a  iných živočíchov. Je skoro 
po celej svojej dĺžke obrastený 
stromami, väčšinou vŕbou, jel-
šou, ale na niektorých jeho čas-
tiach nájdeme aj ihličnaté stro-
my. Na viacerých miestach sú 
v  potoku popadané stromy, čo 
robí z  neho ideálne miesto pre 
život vodných živočíchov, ale aj 
hniezdenie vtákov a ako zdroj vody 

pre rôzne zvieratá. Ryby tam tak majú 
prirodzené miesta pre život.

Prečo sa to označuje vlastne ako chov-
ný revír? Chovný revír de� nujeme tak, 
že je to potok, ktorý slúži na odchov 
rýb, najčastejšie pôvodných druhov. 
Dodržiava sa tak zákon, ktorý hovorí, že 
rybárstvo je súhrn činností zameraných 
na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu 
genofondu, najmä pôvodných druhov 
rýb a  optimálne využívanie produkcie 
ichtyofauny ako prírodného bohatstva 
Slovenskej republiky. Ako sa vôbec 
ryba dostane do umelo vytvorených 
nádrží ako naša Levočská priehrada, 
ktorú sme si predstavili minulý mesiac?

Okrem zakúpenia rýb, či už v lovnej 
miere, alebo ich násad, sa využíva aj 
odlov rýb, ktoré sa vychovajú priamo 
u nás v prírodnom prostredí (Bicír). Nie 
sú kŕmené granulovaným, ani iným kr-
mivom. Vyrastajú po nasadení plôdika 
sami, bez pričinenia človeka. Po do-
siahnutí lovnej mie-
ry sa odlovia, potom 
sa v okysličených 
kadiach presunú na 
miesto, ktoré určí 
rybársky hospodár 

a následne sa tam vypustia. Na tento 
účel nám slúži aj tento mesiac predsta-
vovaný chovný rybársky revír, ktorý od 
nepamäti voláme Bicír. V  minulosti sa 
v potoku Bicír nachádzalo veľké množ-
stvo rakov, čo svedčilo o  jeho čistote. 
Žiaľ, ľudskou ľahostajnosťou, možno 
nepozornosťou alebo nevedomosťou, 
bol tento potok pravidelne vytrávený 
chemikáliami z  polí, a  tiež vylievaním 
močovky buď priamo do potoka alebo 
stekaním z  polí. Tento fenomén síce 
v  posledných rokoch nepozorovať, no 
následky sú prítomné doteraz. Raka by 
ste v  potoku Bicír veru hľadali márne. 
Stojí to za to zamyslieť sa.

V posledných rokoch sa objavili na na-
šich tokoch bobry. Jedna taká rodinka 
žije aj na našom potoku Bicír pri Starom 
mlyne, kde si vytvorili mohutné hrádze 
a voda sa vylieva a vytvára jazierko až 
k hlavnej ceste. Táto ich činnosť, žiaľ, 
veľmi sťažuje obhospodarovanie poto-
ka, bystrú vodu spomaľuje, prehrieva 

a znemožňuje v jesennom ob-
dobí migráciu pstruhov túžia-
cich po rozmnožovaní. Je to však 
zákonom chránený živočích ...

Dôležitá poznámka: v chovnom 
revíri je klasický rybolov zakáza-
ný!!! Robia sa len odlovy elektro-
agregátom užívateľom revíru, 
teda našou organizáciou.

V budúcom čísle si predstavíme 
revír Levočské Lúky. 

Za MOSRZ Levoča spracovali:
Ing. Štefan Zuščák 

a Mgr. Branislav Klein, MPH

Predstavujeme revíry Slovenského rybárskeho zväzu Levoča

Bicír pri Starom mlyne obteká bobriu hrádzu. 
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#eLEjvmájin
ekosí

Iniciatíva 
#elejvmájinekosí

Predstavte si, že sa ráno zobudíte strašne hladní. Bežíte do kuchyne – nič. Otvoríte chladničku – práz-
dna. Nemáte čím nasýtiť svoju rodinu, ani seba. Takto nejako sú na tom naše opeľovače, keď sa na  jar ocitnú 

na nakrátko pokosených, chemicky ošetrených trávnikoch.

„Nám ľuďom sa môže pekne zostrihnutý trávnik javiť ako upravený, ale, bez preháňania, pre včely  a motýle 
to musí vyzerať tak trochu ako apokalypsa. Akoby sme sa vracali na pustú zem a naše potravinové plodiny by 

boli vyhubené….“ píše Dr. Úna Fitzpatrick z írskeho Národného dátového centra pre biodiverzitu.

„eLEj v máji nekosí“ nadväzuje na celosvetovo čoraz populárnejší „NoMowMay“ (Máj bez kosenia) s cieľom 
poskytnúť na začiatku sezóny potravinové zdroje pre včely a ďalšie opeľovače, ktoré sa v tomto období ob-
javujú, najmä v mestských lokalitách, keď je k dispozícii málo kvetinových zdrojov. Iniciatíva od nás nežiada 
veľa. V skutočnosti žiada, aby sme neurobili vôbec nič … Stačí zamknúť kosačku 1. mája do kôlne na štyri 

týždne a nechať divé kvety kvitnúť a trávu rásť, čo zaistí  potravu pre našich hladných opeľovačov.

Touto iniciatívou sa Levoča pripojí k svetovým metropolám, ako sú Viedeň, Londýn, New York, ale aj mno-
hým mestám na Slovensku, Zvolenu, Trnave, Bratislave, Košiciam, Malackám a ďalším.

„eLEj v máji nekosí“ je aktivita komunitná, nepolitická, environmentálna a dobrovoľná. Ak máš motiváciu, 
chápeš nutnosť podpory biodiverzity a máš zmysel pre experiment, pridaj sa! Na každom trávni(č)ku záleží! 

Okamžitou odmenou nám bude aj vzniknutý voľný čas, ktorý by sme inak venovali koseniu.

Spolu, široká verejnosť (teda my všetci), jednotlivci, rodiny, občianske združenia, školy i mesto, ktoré už vy-
členilo jednu plochu mimo centra a jednu symbolickú v centre, môžeme bez veľkej námahy urobiť 

svet o niečo zdravším a lepším miestom. Pre motýle i pre seba.

Sleduj internetovú stránku a facebook mesta, dozvieš sa podrob-
nosti. A možno bude i súťaž a cena!

Vaše mesto Levoča


