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Vážení obyvatelia,

Mesto Levoča začína s ďalšou etapou rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Dňa 
10.5.2021 bola podpísaná zmluva s  dodávateľom, ktorý vyšiel z  verejného ob-
starávania a začali sa práce na ďalšej etape rekonštrukcie historického námestia. 
Predmetom bude komplexná rekonštrukcia infraštruktúry, vodovodu, kanalizácie, 
silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, ako aj verejného osvetlenia. Súčas-
ťou týchto prác bude archeologický prieskum slúžiaci na zdokumentovanie vecí 
historického významu, ktoré sa nachádzajú pod povrchom. Následne tak, ako to 
bolo v predošlej etape, kontinuálne bude pokračovať položenie kameňa na cestu 
a chodník, ktorý chceme rekonštruovať a predĺžiť až po Mäsiarsku ulicu. Zmenou 
oproti pôvodnému projektu je, že sme z plochy kde sa nachádzajú vzrastlé stromy, 
akceptovali stanovisko obyvateľov mesta a odstránených bolo 28 stromov, ktoré 
sú po novom dendrologickom posúdení určené na výrub. Výhodou mesta je, že 
víťazom vo verejnom obstarávaní bola firma Eurovia SK, a.s., ktorá bola dodáva-
teľom prestavby predošlej časti námestia. S  jej prácou a  kvalitou sme spokojní,  
a to dáva predpoklad, že aj táto časť rekonštrukcie, ktorá je technicky náročná 
bude realizovaná úspešne. 

Celkový náklad stavby je 1 211 tis eur. Prostriedky na túto investíciu sme získa-
li z MF SR, kapitoly na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Predpokladané 
ukončenie prác je december 2021. 

Realizácia prác prinesie v  časti dopravy určité obmedzenia, preto prosíme 
všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta o trpezlivosť a pochopenie. 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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Nový riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča,
Ing. František Lešundák: 

,,Bez oddaných a profesionálnych pracovníkov nikto nič nedokáže“

Ste novým riaditeľom Nemocnice 
AGEL Levoča od 5. mája. Čo pre Vás 
prijatie tohto postu znamená? 

Toto je veľmi sugestívna otázka, vzhľa-
dom na skutočnosť, že pre mňa to zna-
mená návrat po 18 rokoch opätovne 
na východ Slovenska z Prahy, kde žijem 
už 18 rokov. Je to pre mňa veľmi sen-
zitívne vzhľadom na to, že otec pochá-
dza zo Svitu (resp. Batizovce), mama 
zo Šariša, ja som žil vo Svite, následne 
i  v  Prešove a  cez Levoču som prechá-
dzal, okolo nemocnice, minimálne 100 
krát a nikdy ma nenapadlo, že tam raz 
budem riaditeľom. Samozrejme, je to 
pre mňa veľká výzva a zodpovednosť. 

Aké sú Vaše najdôležitejšie priority 
pre najbližšie obdobie? 

Priority sú viac menej načrtnuté medi-
cínskym vedením skupiny AGEL SK a ja 
sa ich budem snažiť naplniť. Ide o prin-
cíp posilňovať v  nemocniciach to, čo 
je dobré a  citlivo sa snažiť postupne 
reprofilizovat slabšie oblasti. Nemoc-
nica AGEL Levoča má silné postavenie 
a  výborné meno vo viacerých oblas-
tiach, či už je to neurológia, dlhodobá 
intenzívna starostlivosť, psychiatria, ale 
aj ďalšie medicínske odvetvia. 

V  akej celkovej kondícii sa levočská 
nemocnica nachádza? Čo sú jej naj-
silnejšie stránky? 

Veľmi ťažko je hovoriť o silnom poznaní 
daného stavu v tak krátkom čase. Skôr 
sa zoznamujem so situáciou. Je potreb-
né ale povedať, že mám silnú podporu 
tak medicínskeho, technického vede-
nia AGEL SK, ako aj ostatných podpor-
ných odborov a útvarov. K silným strán-
kam v  každom prípade patria ľudia. 
Bez oddaných a  v prípade nemocnice 
i profesionálnych pracovníkov nikto nič 
nedokáže. Ešte možno za zmienku stojí 
areál nemocnice, myslím tým park.

 Pripravujete pre najbližšie obdobie 
nejaké zásadné zmeny v rozsahu po-
skytovanej zdravotnej starostlivos-
ti? 

Najväčšia zmena bude v  spustení ur-
gentného príjmu v  nových krásnych 
priestoroch s  moderným prístrojovým 
a  technologickým vybavením. Po-
stupne napĺňaním vízie medicínskeho 
vedenia AGEL SK, by mala byť aj užšia 
spolupráca nemocníc „na Spiši“. K tomu 
ale potrebujem ešte získať viac infor-
mácií. 

Obyvatelia Levoče a  spádovej ob-
lasti čakajú na dokončenie nového 
urgentného príjmu. Kedy by prví pa-
cienti mohli nové moderné priestory 
začať využívať?

Spustenie urgentného príjmu ako 
takého, so všetkým čo k  nemu patrí, 
nie je úplne v  našich rukách. Musíme 
byť zaradený do zoznamu urgent-

ných príjmov MZ SR (čo v  tomto ešte 
stále covidovom období nie je úplne 
jednoduché) a  musíme mať výkony 
zmluvne zaistené u  zdravotných pois-
ťovní, na čom pracujeme. Chcem ale 
potešiť obyvateľov Levoče a  spádovej 
oblasti, že aj napriek tomu intenzívne 
pripravujeme krásne nové priestory 
na využitie pre ambulantný sektor. Pôj-
de o presun súčasných ambulancií zo 
starých budov, konkrétne ambulancií 
všeobecného lekárstva, pohotovostnej 
služby, ako aj ambulancií internej a chi-
rurgickej najneskoršie k  1. júlu 2021. 
Prehodnocujeme i možnosti spustenia 
Ústavnej pohotovostnej služby (ambu-
lancií internej a chirurgickej po pracov-
nej dobe a v čase sviatkov a víkendov). 
Našou snahou je čo najskôr a v najväč-
šom rozsahu využívať túto jedinečnú 
investíciu. 

Nie je tajomstvom, že jeden z  naj-
väčších problémov nemocníc je ne-
dostatok lekárov a  sestier. Aká je 



momentálna situácia v levočskej ne-
mocnici, ktoré pozície potrebujete 
urgentne obsadiť?

Odpoviem na otázku otázkou, ktorá 
nemocnica má dostatok zdravotného 
personálu? Z lekárov by sme určite pri-
vítali pracovníkov na OIAM. U sestier je 
nedostatok permanentný, či už z dôvo-
du bežnej alebo prirodzenej fluktuácie 
- odchod do dôchodku, na materskú 
dovolenku a pod. 

Podmienky vyhlášky MZ SR o  zabez-
pečení zdravotnej starostlivosti samo-
zrejme spĺňame, ale tieto vyhláškou 
stanovené počty nie vždy zabezpečujú 
starostlivosť, akú by si pacienti predsta-
vovali a našou snahou je, aby boli spo-
kojní. Spolupracujeme však so školami, 
ako v  regióne tak v  kraji a  táto spolu-
práca sa bude ešte prehlbovať.

Máte skúsenosti z pôsobenia v zdra-
votníctve na Slovensku aj v  Če-
chách, čo je pre obe krajiny spoločné 
a v čom je najväčší rozdiel? 

Áno, pôsobil som tak v Českej republi-
ke, ako aj na Slovensku. Na prvý pohľad 
sa zdajú obe krajiny podobné, ale pri 
detailnejšom poznaní veci, sú rozdiely 
vcelku veľké, od mentality ľudí, cez ur-
čité rozdiely v hodnotách, až po riade-
nie zdravotníctva. V ČR je financovanie 
nemocníc zabezpečené prostredníc-
tvom tzv. Úhradovej vyhlášky, ktorá 
sa vydáva každý rok a jasne stanovuje, 
koľko sa zaplatí za dané výkony. Fakult-
né nemocnice (na Slovensku Univer-
zitné nemocnice) sú takisto vo vlast-
níctve štátu a riadi ich MZ ČR, nemajú 
dlhy. Dlh UNB vo výške 250 mil. eur je 
na úrovni celoročných výnosov-tržieb 
cca 3. v poradí najväčšej českej FN (je 

ich tam 9).

V ČR sú pomerne silné krajské nemoc-
nice, ktoré vlastnia kraje a  prosperujú 
veľmi dobre. Ide dokonca o  krajské 
nemocnice na úrovni FN s počtom za-
mestnancov 3 – 5 tisíc (České Budejo-
vice, Liberec, Pardubice, Zlín, Jihlava). 
Platová úroveň zamestnancov je na 
trochu vyššej úrovni ako na Slovensku. 
Neplatí tam platobný automat, ktorým 
je zabezpečené rovnostárstvo. Je to 
viac diferencované a často sa využíva-
jú aj zmluvné mzdy. Toto je veľká téma 
nielen z pohľadu porovnania, ale aj in-
špirácie pre našu prácu. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK
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Základná umelecká škola, Námestie Majstra Pavla 48, 054 01  Levoča

o z n a m u j e , 

že v dňoch 14. a 15. júna 2021 (pondelok a utorok) od 14.00 hod. do 16.30 hod. 
sa uskutočnia prijímacie talentové skúšky v  Základnej umeleckej škole v Levoči 

v týchto odboroch:

- hudobný odbor, č. dverí 39
(klavír, organ, akordeón, gitara, flauta, trúbka, pozauna, lesný roh, bicie,

saxofón, cimbal, kontrabas, husle, violončelo, spev)

- výtvarný odbor, č. dverí 42
(priniesť vlastné práce)

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

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

Prijímacích talentových skúšok sa môžu zúčastniť:

- talentované deti z materskej školy (predškoláci)
- v školskom roku 2021/2022 žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ 

- starší žiaci 

Elektronickú prihlášku na štúdium nájdete na web stránke školy: 
www.zus.levoca.sk 

Mgr. Dušan Kamenický
riaditeľ školy
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

V mesiaci máj oslávila 
životné jubileum:

88 rokov
Irena Pittnerová

Významné životné jubileá v mesiaci
jún 2021 oslávia:

90 rokov
Mária Antošová

87 rokov
Anna Dvorčáková, Alžbeta Kertisová,

Ján Kramarčík, Mária Stanková

86 rokov
Ján Griger

Helena Stanková

85 rokov
Klára Štramová

84 rokov
Peter Fľak

83 rokov
Ján Talpaš

80 rokov
Anna Ľasoková

79 rokov
Mária Šofranková

78 rokov
Anna Považanová, Zora Rovderová,

Mária Semanová

76 rokov
Brigita Albertová

Ľudmila Kollarčíková

75 rokov
Milan Šefčík

70 rokov
Anna Brodová, Elena Jankulárová,
Júlia Lasoková, Janka Močiliaková,

Ján Vrlák

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie

 a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Tobiáš Farkašovský

Richard Griger
Timea Labudová

Sofia Vajková

Manželstvo uzavreli
Roman Kaleja a Kateřina Baráková
Lukáš Zvalený a Nika Nemergutová

Opustili nás:
Michal Rovder, rok nar. 1940

PhDr. Jozef Labuda, rok nar. 1950
Ladislav Žiga, rok nar. 1951

Vladimír Fabian, rok nar. 1954

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

1. – 4. 6. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

5. – 6. 6. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

7. – 11. 6. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

12. – 13. 6. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

14. – 18. 6. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

19. – 20. 6. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

21. – 25. 6. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

26. – 27. 6. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

28. – 30. 6. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
JÚN 2021 – OKRES LEVOČA

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

Novootvorená

KARDIOLOGICKÁ  
AMBULANCIA

MUDr. KATARÍNA GORBÁROVÁ

Kukučínova 3, Levoča (oproti nemocnici)

Zmluvné vzťahy so všetkými ZP: VšZP, Dôvera, Union

0948 317 379

ZMENA ZASTÁVOK MHD LEVOČA:
V dôsledku pokračujúcej rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla 

sa od 17.05.2021 dočasne zrušila zastávka MHD Levoča – pri 
Pošte, ktorá bola dočasne umiestnená pri Bazilike sv. Jakuba.

Pri vstupe a výstupe z mesta MHD Levoča zastavuje len na  
zastávke Košická ul. (č. domu 3) smerom von z mesta. 

Táto zmena potrvá až do ukončenia pokračujúcej prestavby 
Námestia Majstra Pavla.
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Primátor mesta Levoča v zmys-
le ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a § 5 zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje
výberové konania na obsadenie funk-
cie riaditeľa/ky

Materskej školy,
Ulica Jána Francisciho 8/1674, 

054 01 Levoča,

Materskej školy,
Ul.Gašpara Haina 1237/36,

 054 01 Levoča,

Materskej školy,
Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 

054 01 Levoča,

Materskej školy,
Predmestie 832/26,

054 01 Levoča.

1. Kvalifikačné predpoklady a oso-
bitný kvalifikačný predpoklad: 

• vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa požadovaného študijného 
odboru pre materské školy alebo 
vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa alebo úplné stredné od-
borné vzdelanie požadovaného 
študijného odboru pre materské 
školy v zmysle zákona č. 138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. 
z., o kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických zamestnancov  
a odborných zamestnancov, 

• najmenej päť rokov pedagogickej 
praxe ku dňu uskutočnenia vý-
berového konania, podľa § 3 ods. 
5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe a školskej samospráve  
a o doplnení niektorých zákonov, 

• dosiahnutie kariérového stupňa 
pedagogický zamestnanec s prvou 
atestáciou podľa § 28 ods. 2 písm. 
c) v zmysle zákona č. 138/2019 Z. 
z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch  
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov. 

2. Iné kritéria a požiadavky: 
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť, 
• ovládanie štátneho jazyka, 

• spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu, organizačné a ria-
diace schopnosti

• znalosť legislatívy v oblasti pra-
covno-právnych vzťahov, ekono-
mických vzťahov a riadenia zák-
ladnej školy.

3. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná vlastnoručne podpísaná 

žiadosť o zaradenie do výberového 
konania,

• profesijný životopis v štruktúrova-
nej forme,

• úradne osvedčená kópia dokladu  
o najvyššom dosiahnutom poža-
dovanom vzdelaní, 

• overené kópie dokladov o dosiah-
nutom vzdelaní, o  vykonaní 1. 
atestácie a v  prípade absolvova-
nia funkčného vzdelávania alebo 
funkčného inovačného vzdeláva-
nia podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. 
z. aj doklad o jeho absolvovaní,

• úradne osvedčená fotokópia do-
kladu o dosiahnutí kariérového 
stupňa pedagogický zamestna-
nec s prvou atestáciou podľa § 28 
ods. 2 písm. c) v zmysle zákona 
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a  odborných za-
mestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,

• potvrdenie o požadovanej dĺžke 
výkonu pedagogickej činnosti,

• čestné prehlásenie o bezúhonnos-
ti (údaje potrebné na vyžiadanie 
výpisu z registra trestov podľa § 10 
ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 
Z. z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na 
účel preukázania bezúhonnosti 
podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších pred-
pisov poskytne fyzická osoba za-
mestnávateľovi pred uzatvorením 
pracovnoprávneho vzťahu),

• potvrdenie o zdravotnej spôsobi-
losti - telesnej a duševnej spôso-
bilosti pre výkon učiteľa a vedúce-
ho pedagogického zamestnanca, 
vydané lekárom so špecializáciou  
v špecializačnom odbore všeobec-
né lekárstvo,

• vlastnoručne podpísané čestné 
vyhlásenie o ovládaní štátneho ja-
zyka,

• vlastnoručne podpísané čestné 
vyhlásenie o spôsobilosti na práv-
ne úkony v plnom rozsahu,

• písomný návrh koncepcie rozvoja 
materskej školy,

• Informácie pre dotknutú osobu 
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho 
parlamentu a  rady (EÚ) 2016/679 
z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a  o  voľnom pohybe ta-
kýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné na-
riadenie o ochrane osobných úda-
jov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 
Z. z. o  ochrane osobných údajov 
a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov sa nachádzajú na webo-
vom sídle mesta www.levoca.sk.

• Vytlačený a uchádzačom podpísa-
ný text informácie pre dotknutú 
osobu je potrebné doručiť spolu 
so žiadosťou o účasť vo výberovom 
konaní.

4. Platové podmienky: 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  
o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov je funkčný 
plat od 1066,50 Eur. 

5. Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasti na výberovom konaní: 

Uzávierka prijímania žiadosti je 
07. júna 2021 (pondelok) o 14,00 
hod.

Upozornenie: rozhodujúci je dá-
tum a  hodina doručenia, nie dá-
tum poštovej podacej pečiatky! 

Žiadosť o účasť na výberovom ko-
naní spolu s požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke označenej heslom: 
Výberové konanie – MŠ, (adresa 
sídla) – NEOTVÁRAŤ na adresu: 
Mestský úrad Levoča
Oddelenie školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva, Školský úrad
Námestie Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča 
alebo 
doručiť osobne v zalepenej obálke 
do podateľne Mestského úradu  
v Levoči, Námestie Majstra Pavla 
4, Levoča. 
Na oneskorene doručené a neúpl-
né žiadosti o účasť na výberovom 
konaní sa nebude prihliadať.
Dátum a miesto uskutočnenia 
výberového konania bude uchá-
dzačom, ktorí splnia podmienky, 
oznámené najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením. 

Zverejnené: dňa 17. 05. 2021

VÝBEROVÉ KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY
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V  mesiaci jún 2021 končí druhá fáza sčítania 
obyvateľov – asistované sčítanie.  Asistované 
sčítanie obyvateľov, resp. dosčítavanie na zabez-
pečenie asistovaného sčítania začalo 3. 5. 2021 
a skončí 13. 6. 2021. 

Ku dňu uzávierky mesačníka z  3314 povinných 
osôb absolvovalo asistované sčítanie obyvateľov 
1255 ľudí.  

Sčítať sa je výlučne právom a  povinnosťou 
obyvateľa. Nesplnenie tejto povinnosti zákon č. 
223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a by-
tov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov hodnotí 
ako správny delikt sankcionovaný zo strany mes-
ta pokutou.

Mesto Levoča vytvorilo vhodné podmienky, aby 
sa každý obyvateľ mohol vo fáze asistovaného 
sčítania sčítať, a  to buď návštevou kontaktného 
miesta v  budove Mestského úradu Levoča, Ná-
mestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča, alebo 
zadaním telefonickej požiadavky na mobilnú 
asistenciu sčítania na telefónnom čísle mesta 
Levoča: +421534190517 alebo +421534514014 
klapka 117, alebo na telefónnom čísle call centra 
Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré je 
zverejnené na jeho webovom sídle.

Jednou z  chýb pri samosčítaní bolo, že rodičia 
zabudli sčítať svoje neplnoleté dieťa/deti, len ho/
ich uviedli v počtoch a vo vzťahoch, s kým žijú na 
mieste svojho súčasného pobytu. Upozorňuje-
me Vás, že každé maloleté dieťa musí byť sa-
mostatne sčítané pod jeho vlastným rodným 
číslom. Na nápravu takejto chyby z prvej fázy sčí-
tanie je potrebné absolvovať asistované sčítanie.

Tiež prosíme rodinných príslušníkov povinných 
osôb, ktoré sa aktuálne zdržiavajú v  zahraničí 
a dosiaľ si nesplnili svoju povinnosť sčítať sa, aby 
nás telefonicky kontaktovali.

Vyzývame všetkých 2059 povinných osôb, 
ktoré si ku dňu uzávierky mesačníka nesplnili 
svoju povinnosť sčítať sa, aby tak bezodklad-
ne, najneskôr však do 13. 6. 2021, urobili.
 
V  nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad poč-
tov nesčítaných obyvateľov podľa jednotlivých 
adresných bodov.

Ulica Súpisné 
číslo

Orientačné 
číslo

Počet 
nesčítaných 
obyvateľov

Baštová ulica 1170 5 3

  1167 2 3

  661 1 4

Bottova ulica 1347 16 1

  1182 11 2

  255 10 1

  258 7 1

  256 9 1

  260 5 7

  259 6 2

  655 19 3

  264 1 1

  654 18 2

Dlhá ulica 235 1 1

  277 6 1

  253 32 1

  266 31 2

  246 21 1

  275 11 3

  272 17 0

  271 19 1

  274 13 6

Gerlachovská ulica 1400 9 8

  1183 11 6

Gymnaziálny priechod 279 1 5

Hradby 759 3 1

  771 16 1

  770 15 12

  767 12 9

  764 8 10

  768 13 5

Kasárenská ulica 194 9 2

  191 14 1

  161 8 2

  163 12 10

Kežmarská cesta 721 19 2

  1324 4 2

  716 9 1

  717 11 0

Kežmarská ulica 1129 4 1

  853 1 1

Kláštorská ulica 543 27 1

  522 7 1

  565 49 1

  534 19 5

  528 13 4

  546 30 1

  527 12 3

  549 33 1

  547 31 1

  529 14 13

  568 52 1

  530 15 3

  570 54 2

  558 42 4

  526 11 1

  572 56 2

  552 36 1

Košická ulica 87 23 1

  68 4 1

  66 2 2

  72 8 1

Kukučínova ulica 641 4 2

Lesná ulica 1754 4 2

Levočská Dolina 1040 15 1

  1054 29 1

  1052 27 2

Levočské kúpele 1331 5 2

Levočské Lúky 3269 28 2

  1665 54 1

  1633 59 2

  1101 46 3

  1634 60 3

  1073 9 2

  3367 64 2

  3268 27 10

  1098 42 3

  1133 49 4

  1629 55 4

  3267 26 16

  1332 51 7

  1099 43 4

  1094 37 2

  1090 33 4

  1078 14 4

  3266 25 11

  1630 56 2

  1087 23 6

  1092 35 1

  1072 8 5

  1071 7 9

Lomnická ulica 3162 29 1

  898 6 2

  901 14 4

Lúčna ulica 1709 18 1

  1693 21 1

  1363 22 1

  1525 28 1

  1467 3 1

  1757 8 1

  1724 13 2

  1767 16 2

  1748 14 1

  1742 7 2

  1342 23 1

Mäsiarska ulica 281 1 1

  293 13 1

  303 23 2

  306 26 1

  302 22 2

  1654 32 1

  291 11 2

  301 21 1

  285 5 23

  295 15 2

  1321 36 5

  309 29 1

Móricova ulica 208 12 4

Nad tehelňou 1751 44 9

  1418 14 16

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 
končí v tomto mesiaci
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  1586 36 3

  1460 32 9

  1407 4 8

  1406 3 3

  1430 26 9

  1411 8 11

  1688 47 4

  1667 38 7

  1423 19 11

  1419 15 5

  1414 11 3

  1409 6 18

  1412 9 14

  1422 18 6

  1408 5 10

  1415 12 14

  1420 16 13

  1584 34 10

  1416 13 8

  1424 20 6

  1457 29 9

  1405 2 6

  1587 37 13

  1670 41 51

  1515 33 1

  1668 39 1

  1413 10 19

  1672 43 33

  1410 7 9

  1432 28 16

  1671 42 28

  1585 35 4

  1768 46 36

  1459 31 11

  1421 17 2

  1426 22 1

  1427 23 6

  1429 25 1

Námestie Majstra Pavla 38 38 4

  30 30 1

  31 31 3

  50 50 2

  51 51 4

  45 45 5

  34 34 2

  44 44 2

  33 33 1

  41 41 2

  24 24 1

  63 63 1

  47 47 4

  46 46 1

  26 26 1

Námestie Štefana Kluberta 675 3 2

  676 2 1

Nová ulica 508 74 1

  478 45 1

  454 22 1

  3197 82 1

  498 64 1

  509 75 1

  494 60 1

  464 32 1

  505 71 9

  437 5 1

  434 2 1

  453 21 1

  477 44 5

Nový Dvor 1104 15 4

  725 1 1

  728 4 2

  737 13 4

Okružná ulica 1554 12 1

  1480 45 1

  1479 11 2

Ovocinárska ulica 1685 51 1

  747 64 1

  1792 67 1

  804 25 1

  1003 16 4

  1774 55 3

  1002 18 8

Pod vinicou 1741 64 2

  205 53 2

  205 54 1

  207 59 4

  205 55 1

  207 61 4

  1741 63 10

  206 57 5

  206 58 6

  1543 34 2

  207 60 13

  1532 14 1

  1540 31 1

  1544 35 5

Poľná ulica 1611 31 3

  1615 35 4

  1616 38 7

  1603 23 1

  1462 2 6

  1588 3 2

  1609 29 6

  3393 40 8

  1440 4 7

  1591 10 9

  1605 25 4

  1436 36 18

  1617 39 11

  1599 19 13

  1604 24 16

  1433 5 46

  1602 22 26

  1610 30 2

  1614 34 30

  1463 6 17

  713 26 3

  1434 37 11

  1464 7 13

  1613 33 8

  1461 1 14

  1607 27 10

Popradská cesta 916 11 1

  884 7 4

  881 2 1

  885 8 1

  904 18 2

Potočná ulica 3381 38 4

  724 24 1

  799 29 1

  1759 8 1

  788 27 2

  1785 28 3

  802 26 1

  776 17 2

Predmestie 1150 17 1

  875 39 2

  838 31 1

  1345 1 1

  1494 8 1

  825 10 4

  2870 47 1

  865 36 1

  779 45 2

  864 35 5

  839 33 1

  840 34 2

  1145 22 1

  2880 48 5

  813 44 3

  877 38 3

  819 6 9

  811 14 1

  866 37 1

Prešovská ulica 1715 18 1

  691 9 2

  695 13 5

  212 16 1

  689 7 2

  683 1 2

Pri likérke 966 6 1

  966 2 2

  965 13 2

  966 7 1

Pri podkove 923 5 4

Pri strelnici 1781 5 2

  967 16 2

  3233 30 1

  702 24 1

Probstnerova cesta 668 6 3

  672 10 1

Rozvoj 1116 27 1

  1373 15 2

  1114 22 1

  1110 12 1

  1106 4 2

  1114 23 2

  3314 21A 3

  1181 26 1

  1113 17 2

  1181 25 2

  3314 21B 4

  1107 6 2

  1112 21 3

  1107 7 3

  1106 3 4

  1109 10 6

  1116 28 5

  1108 9 8
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Ruskinovská ulica 3317 3 1

Ružová ulica 117 27 1

  102 12 2

  95 5 1

Sadová ulica 1362 16 1

  1019 4 1

Sídlisko pri prameni 1353 11 2

  1340 6 1

  1313 12 3

  1366 28 1

  1369 20 1

  1358 33 1

  1326 1 3

  1367 26 1

  1366 30 1

  1358 31 1

  1340 7 1

  1369 19 2

  1339 4 2

  1367 27 5

  1369 21 4

  1354 13 2

  1358 32 2

  1339 5 4

Slavkovská ulica 848 1 1

  862 17 16

  869 18 11

  861 16 4

Špitálska ulica 338 28 1

  350 40 5

  329 19 1

  320 10 1

  354 44 3

  317 7 2

  313 3 2

  347 37 5

Staničná ulica 1158 5 1

  1157 4 2

Štúrova ulica 617 20 1

  611 14 1

  626 29 1

  602 5 1

  600 3 1

Uholná ulica 151 17 2

  142 8 5

  139 5 7

  140 6 5

  141 7 2

Ulica Gašpara Haina 623 27 1

  1161 11 2

  1194 43 1

  1162 5 1

  974 14 2

  1163 2 1

  981 23 1

  979 25 1

Ulica Gustáva Hermanna 219 3 1

  223 7 1

Ulica Jána Francisciho 3440 24A 1

  1689 26 2

  780 36 1

  1648 7 3

  782 41 1

  154 30 2

  781 38 1

  1723 18 4

  170 32 2

  1779 46 1

  1779 47 2

  154 31 2

  780 37 2

  1621 5 3

  1702 27 5

  1779 48 3

  1773 42 2

  3313 23A 1

  1649 3 6

  1727 17 6

  1524 2 4

  1699 23 6

  1697 24 6

  3313 23B 3

  1676 14 7

  1701 22 8

  1673 13 9

  1690 25 7

  1729 28 6

  1677 15 9

  1506 4 8

  1722 19 10

  1731 29 7

  1683 21 10

  1620 6 12

  1684 20 8

  204 34 8

Ulica Jozefa Czauczika 1646 5 3

  1491 2 5

  1644 4 6

  1492 3 6

  1647 6 7

  1514 9 4

  1323 7 3

  1323 8 5

  1490 1 6

Za sédriou 1260 22 1

  1268 32 2

  682 46 1

Ulica Michala Hlaváčka 166 4 1

  1193 30 1

  1205 29 1

  173 18 5

  1652 26 3

  186 9 2

Ulica M. R. Štefánika 1376 5 1

  1377 7 2

  1376 4 2

  1377 8 4

  1288 15 2

  1300 29 2

Ulica športovcov 681 2 1

  1146 3 2

  681 1 4

Ulica Viktora Greschika 1747 5 2

  1736 1 2

  1743 4 3

  1738 2 3

  1749 6 4

  1739 3 4

Vetrová ulica 132 11 1

  128 7 1

  123 2 1

Vodárenská ulica 1469 4 2

  1662 8 3

Vysoká ulica 375 21 1

  3132 38A 1

  360 6 1

  369 15 1

  399 45 5

  390 36 3

  394 40 4

  387 33 6

  415 61 2

  401 47 3

  426 72 2

  418 64 2

  385 31 4

  424 70 11

  658 67A 13

  393 39 5

  429 75 1

  384 30 1

  358 4 1

  371 17 1

  420 66 6

  431 77 10

  422 68 13

Ždiarska ulica 1318 1 1

Železničný riadok 1221 8 1

  1144 10 3

  955 18 1

  1223 11 5

  2559 25 1

  1222 9 4

  942 1 6

  957 20 3

  1220 5 2

  3418 22 2

  1417 23 19

  1219 2 1

  945 3 1

Žiacka ulica 584 11 1

  597 25 2

  589 17 2

  3034 31 2

  594 22 4

V  prípade akýchkoľvek nejasností Vám na po-
žiadanie poskytneme vysvetlenie a požadované 
informácie. 

Kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov v mes-
te Levoča:
Ing. Jarmila Lisoňová
Email: jarmila.lisonova@levoca.sk
Telefón: 0911617444

Ing. Jarmila Lisoňová
vedúca oddelenia organizačného 

a vnútornej prevádzky 
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Beletria
Adichie, Ch. N.: Polovica žltého slnka
Auci, Stefania: Floriovci
Bán, Andrej: Slon na Zemplíne
Dovlatov, Sergej: Kufor
Ernaux, Annie: Roky
Fang, Fang: Denník z Wuhanu
Fleming, Jacky: Problémy so ženami
Gary, Romain: Prísľub úsvitu
Houllebecq, Michel: Možnosť ostrova
Hybenová, Katarína: Malé jablko
Keret, Etgar: Porucha na kraji galaxie
King, A. S.: V tejto rodine kopte hlbšie
Lunde, Maja: Kôň Przewalského
Morgenstern, Erin: Nočný cirkus
Mornštajnová, Alena: Listopád
Segovia, Sofia: Bzukot včiel
Skeslien Charles, J.: Parížska knižnica
Stamošić, Saša: Odkiaľ si
Tevis, Walter: Dámsky gambit
Závada, Pál: Prirodzené svetlo

Romány pre ženy
Balogh, Mary: Keď príde láska
Beňová, Emily D.: Pravá tvár šťastia
Caplin, Julie: Pekáreň v Brooklyne
Foley, Gaelen: Nespútaný vojvoda
Kasten, Mona: Začať znova
Repová, Hana: Súkromné problémy – Denis
Rina, Lin: Kroniky prachu
Zamari, Michaela: Priznanie

Detektívky a trilery
Beuglet, Nicolas: Diabolský ostrov
Gray, Lisa: Nezvestná
Grisham, John: Vražda na Ostrove Camino
Hillenbrand, Tom: Diabolský plod
Christie, Agatha: En ten tulipán
Kliesch, Vincent; Fitzek, Sebastian: Auris
Thelen, Marko: Tupilak
Wesolowski, Matt: Šesť príbehov

Literatúra pre deti a mládež
Boyne, John: Úžasná cesta Barnabyho Brocketa 
okolo sveta
Brat, Roman: Tajné písmo
Bula, Oksana: Tukoni

Cavinger, Brian: Avengers – Rukavica nekonečna
Dios, Olga de: Leotolda
Levine, Gail Carson: Začarovaná Ella
Lindgren, Astrid: Pippi s kamarátmi na úteku
McCloud, Scott: Ako rozumieť komiksu
Mizielinska, Aleksandra: Cesta do divočiny
Rippin, Sally: Polly a Buster 2
Sekaninová, Štěpánka: My sa vírusov nebojíme
Schmitz, Silvia: 101 hier na detské oslavy
Schwab, Victoria: Tunel z kostí
Sliacky, Ondrej: Najkrajšie slovenské povesti
Telgemeier, Raina: Sestry
Trukhan, Ekaterina: Veľký výlet
Tyszka, Agnieszka: Žofka z mačacej ulice - V zime

Náučná literatúra pre dospelých
Beck, Tobias: Upracte si vo vzťahoch
Burke, Kirsten: Tajomstvá modernej kaligrafie
Dombrovská, M.; Šindlichovská, Z.: Informační 
detox
Frigeri, Flavia: Ženy umelkyne
Gavend, Nora: Kognitívně-behaviorálné 
přístupy v praxi pedagoga
Gooding, Simone: Ušijte si zvířátka z plsti
Hirons, Caroline: Krásna pleť
Krahulík, David; Brichtová, Eva: Dětská neu-
rochirurgie
Krejčí, Matěj: DigiDetox
Kwik, Jim: Myseľ bez hraníc
Lorenz, Konrad: Život so psom nie je pod psa
Mises, Ludwig von: Lidské jednání
Navrátil, Martin: Okolo sveta 2
Newport, Cal: Hlboká práca
Petlák, Erich: Inovácie v edukácii
Pytlová, Lucie: Barefoot: žij naboso!
Thubten, Gelong: Škola šťastného života
Wolf, Doris: Jak překonat strach, úzkost, paniku 
a fobie

..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

PODUJATIA

Knižnica v tomto mesiaci pripravila pre 
svojich používateľov a širokú verejnosť 
podujatia a aktivity, ktoré bude reali-
zovať v súlade s platnými nariadenia-
mi. Vzhľadom na premenlivosť situácie  
a opatrení sledujte webovú stránku 
knižnice, facebook, instagram, prípadne 
sa informujte telefonicky, mailom alebo 
osobne.

Klub šikovných rúk
10. jún, štvrtok o 14.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prácam mô-
žete aj v knižnici a okrem toho vzájomne si 
poradiť a vyskúšať nové, či staronové ručné 
práce. Nebude chýbať ani prezentácia kniž-
ných noviniek a čítanie z dobrej literatúry.

Knižný klub KJH
17. jún, štvrtok o 17.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry srdeč-
ne pozývame na stretnutie knižného klubu.

Let’s talk!
22. jún, utorok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking skills”, 
oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho 
porozprávať o zaujímavých témach v cu-
dzom jazyku? Pozývame vás na neformálne 
stretnutia Let’s talk! k nám do knižnice.

Čítanie v pyžamkách
25. jún, piatok o 18.00 hod.
Malých aj veľkých čitateľov srdečne pozý-
vame na predprázdninové čítanie v pyžam-
kách. Pyžamko je vítané, nie je však pod-
mienkou. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо всём
28. jún, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka  
a príďte sa k nám do knižnice porozprávať 
o všeličom možnom v ruštine. Vhodné aj 
pre začiatočníkov. Tieto stretnutia nie sú 
kurzom RJ.

Labyrinty literatúry
29. jún, utorok o 18.00 hod. 
v Galérii mesta Levoča
Poetický večer s čerstvými laureátmi Ceny 
a Prémie Klubu nezávislých spisovateľov za 
knihy vydané v roku 2020.
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia..

V KRAJINE KNÍH S...
…Valentínom Šefčíkom
3. jún, štvrtok dopoludnia 
Autor literatúry pre deti a mládež, ktorý 
študoval na Gymnáziu J. F. Rimavského 
v Levoči  bude hosťom našej knižnice  
a predstaví svoju tvorbu žiakom základ-
ných škôl.
...Erikom Grochom
8. jún, utorok dopoludnia
Básnik, knižný grafik a vydavateľ Erik 
Groch sa stretne s detskými čitateľmi pri 
svojej obľúbenej knihe Tuláčik a Klára.
...Markou Staviarskou
10. jún, štvrtok dopoludnia
Spisovateľka Marka Staviarska žiakom 
predstaví svoju knihu Marínka Somarinka, 
v ktorej sa hlavná hrdinka rozhodne nato-
čiť film o námorníkoch.
...Marekom Holešom
10. jún, štvrtok dopoludnia
Ilustrátor Marek Holeša nám porozpráva  
o tom, ako sa ilustruje kniha a na work-
shope si to budú môcť deti aj vyskúšať.
...Matejom Zámečníkom
14. jún, pondelok dopoludnia
Matej Zámečník je autorom kníh pre deti, 
ktoré im majú otvoriť rozprávkové svety 
plné fantázie a ktoré ich učia ohľadupl-
nému správaniu voči prírode a životnému 
prostrediu.
...Petrom Karpinským
18. jún, piatok dopoludnia
Navštívi nás aj spisovateľ Peter Karpinský, 
autor obľúbených detských kníh, ako na-
príklad Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, 
Med z ľadových kvetov, Sedem dní v piv-
nici a veľa ďalších.

Besedy s autormi pre deti sú súčasťou 
projektu Krajina kníh, ktorý z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podpo-
ru umenia.
Všetky tieto podujatia sú organizované a sú 
určené pre žiakov základných škôl. V prípa-
de záujmu o konkrétnu besedu nás kontak-
tujte na telefónnom čísle 0910 788 895

KULTÚRA
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Pána Mgr. Ladislava Ogurčáka sme 
sa opýtali, ako prebiehal tento pro-
ces a čo ho motivovalo najviac. 

Pravdupovediac, nečakal som, že bu-
dem oslovený. Mňa prekvapil telefonát 
od pani Labašovej. Musím povedať, že 
Zuzka Labašová je profesionálka a robí 
pre učiteľské povolanie maximum. Ja 
som najprv zaujal odmietavé stanovis-
ko, s presvedčením, že nemám svetu 
čo ponúknuť, ale práve pani Labašová, 
ktorá ma sledovala od začiatku, mi ho-
vorila, že mám čo ponúknuť a že môj 
osobný príbeh je veľmi silný. Aj s tým, 
že som nebol prijatý na prvýkrát na 
vysokú školu, že moja cesta k učiteľské-
mu povolaniu nebola priamočiara. Tiež 
ju zaujalo, že okrem toho, že samozrej-
me učím, robím s deťmi napr. športové 
prázdniny a rôzne ďalšie aktivity, čo nie 
každý z finalistov robí. V čase pandémie 

téma zdravie je v priamej podpore. Za 
telesnú kultúru, ktorá je dnes zaznáva-
ná a ľudia sa musia vrátiť k hodnotám 
antického Grécka, že nielen poznatky, 
ale aj telo a zdravie je podstatné, som 
bol v Top 10 jediný zameraný na teles-
nú výchovu. V určenom termíne som 
musel ešte vypísať kritériá, všetky pod-
klady sú v angličtine. Nomináciu od 
pani Labašovej som prijal. Všetko šlo  
v spolupráci s Komenského inštitútom. 
Postup je obdobný ako v slovenskej 
podobe ocenenia Učiteľ Slovenska. Je 
tam veľa kritérií, ako napr. osobný prí-
klad. Aká je pridaná hodnota učiteľa  
v dosahu na verejnosť, na konkrétnych 
žiakov, ktorých učí. Pridaná hodno-
ta učiteľa vo vzťahu ku konkrétnemu 
mestu, ku konkrétnej krajine. Aké me-
tódy používa učiteľ na osobný rozvoj. 
Silné príbehy svojich žiakov. Keď sme 
pri tých príbehoch, do súťaže Učiteľ 

Levočský pedagóg nominovaný  
na Global Teacher Prize 2021

„Zmyslom môjho života sú moji žiaci a keď tu už raz nebudem, budú to práve oni, ktorí budú spomínať na 
mňa a moju výzvu, aby sa vymanili z davu priemernosti a stali sa výnimočnými,“ vyznáva sa Ladislav Ogur-
čák, podľa ktorého je každý žiak schopný osvojiť si učivo. A keďže si uvedomuje rozdiely medzi žiakmi, často 
na hodinách telesnej výchovy využíva metódu voľby diferencovaných úloh zameraných na rozvoj individu-
álnej pohybovej výkonnosti. „Nielen prvý, ale aj ten posledný žiak si zaslúži uznanie a sú to práve najslabší 

žiaci, ktorí ma učia trpezlivosti a empatii.“ 

Ocenenie Global Teacher Prize je súčasťou dlhodobého záväzku Varkey Foundation zlepšiť postavenie učite-
ľov. Ide o celosvetové ocenenie, ktoré vychádza z presvedčenia, že nedostatočné vzdelanie je dôležitý faktor 

v pozadí spoločenských, politických, ekonomických a zdravotných problémov, ktorým spoločne čelíme. 
Vzdelávanie má schopnosť redukovať predsudky, chudobu a konflikty, a preto verí v posilnenie roly učiteľa.  
V roku 2016 získal Komenského inštitút v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVI-
CA licenciu na organizovanie národnej ceny, a tak po vzore 40 ďalších krajín realizuje projekt na národnej 

úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska.

Mgr. Ladislav Ogurčák, pedagóg Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči, so zameraním na telesnú 
výchovu a geografiu, po úspechu v treťom ročníku národnej ceny Učiteľ Slovenska 2020, kde sa umiestnil  

v Top 10 čelil nedávno ďalšej výzve, a to nominácii do Global Teacher Prize 2021. 

"Pána Ogurčáka sme oslovili a nominovali do súťaže, nakoľko bol jedným z 10 finalistov ocenenia Učiteľ 
Slovenska 2020. Jeho životný príbeh, niekoľko desaťročí trvajúca učiteľská prax, zapojenie do vecí verejných, 
pozitívne ohlasy jeho bývalých študentov a viac než 7 tisíc hlasov v hlasovaní o cenu verejnosti nás presved-

čili, že by výborne reprezentoval Slovensko na celosvetovej súťaži Global Teacher Prize," uviedla pani Zuzana 
Labašová, manažérka Komenského inštitútu a Ceny Učiteľ Slovenska. "CEEV Živica a Komenského inštitút 

tento rok nominoval 4 výnimočných pedagógov zo Slovenska - pán Ladislav Ogurčák bol jedným z ich. Ďalej 
sme nominovali víťazku ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 Ivetu Barkovú a bývalé finalistky ocenenia Učiteľ 

Slovenska pani Stanu Opátovú a Moniku Podolínsku. Bola pre nás česť pomáhať im s procesom prihlasova-
nia a veríme, že ich vysokú kvalitu, obetavosť pre študentov a tvorivosť a múdrosť, ktorú vkladajú  

do svojej profesie ocenia aj na svetovej úrovni."

SPOLOČNOSŤ
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Slovenska ma prihlásili moji žiaci a ja 
som túto nomináciu prijal. Opísal som 
napr. príbeh jednej mojej žiačky, kto-
rá už nežije a pôsobila v Papua Novej 
Guinei. Pomáhala pri liečbe HIV vírusu 
u malých detí. Ako druhý príklad som 
uviedol chlapca, ktorý nemal seba-
vedomie, mal silné dioptrie, a ja som 
každé ráno chodil s ním trénovať. Ten 
chlapec je dnes muž a veľmi úspeš-
ný tréner v rámci SR, trénuje karate. 
Ja som presvedčený, že nie každý má 
možnosť stavať školy, využívať euro-
fondy, ale skôr je to o osobnom prínose 
pre žiakov. To je o mne. Ďalšia činnosť, 
ktorej sa venujem, je snaha o znižo-
vanie úmrtí spôsobených utopením. 
Štatistiky hovoria, že nám ročne umrie 
218 ľudí na utopenie, a z toho je viac 
ako polovica detí. Dokonca utopenie 
ako faktor úmrtia je druhý najčastejší 
faktor, ešte pred úrazmi. V tejto téme 
spolupracujem s americkou lekárkou 
cez Zoom, pani Jennifer, ktorá zalarmo-
vala celú pediatriu a záchranárov, jej 
syn sa utopil v rámci dovolenky a bol 
to naozaj moment. Prevencia a boj za 
zníženie tejto kvóty úmrtia je pre mňa 
ďaším cieľom. Preto aj učím plávať. 
Nielen, aby deti vedeli plávať, ale aj pri 
nechcenom páde do vody, aby sa ve-
deli udržať na hladine a zachránili sa. 

Aký je ďalší postup a čo Vás v Global 
Teacher Price 2021 čaká?

Do 16. 5. 2021 bolo možné zaslať pri-
hlášky a teraz pre odbornú komisiu na-
stane náročný proces čítania všetkých 
podaných prihlášok, ich vyhodnocova-
nie, posudzovanie a výber top 50 fina-
listov z celého sveta. Odborná komisia 

pozostáva z niekoľkých desiatok vzde-
lávacích expertov, riaditeľov škôl, vyso-
koškolských profesorov, vedcov a do-
konca aj niekoľkých bývalých ministrov 
školstva rôznych krajín sveta. Ich úloha 
bude neľahká, keďže budú musieť vy-
brať 50 top pedagógov z viac než 10 
tisíc prihlásených do tohto ocenenia, 
pochádzajúcich zo 127 krajín sveta. Ur-
čite nás čakajú ďalšie úlohy, možno cez 
Zoom, alebo ak to pandémia dovolí, 
aj osobne. Dostaneme úlohy, na ktoré 
budeme musieť promptne reagovať. 
Človek musí byť aj jazykovo zdatný. Sú 
to veľmi náročné úlohy o ktorých do-
predu nikto nevie, je to naživo, je tam 
nejaký klasifikačný proces a keď sa člo-
vek prebojuje cez tie papiere do finále, 
určite je to náročné, ale našťastie pre-
zentujete svoju prácu a svoju víziu. 

Budeme Vám držať palce, aby ste 

jednak postúpili do finále, ale aj mali 
možnosť v rámci uvoľnených opatre-
ní svoju prácu prezentovať osobne 
na svetovom pódiu. 

To už zachádzame veľmi do budúcnos-
ti. Bol by to neskutočný úspech, nielen 
pre mňa osobne, pre učiteľov, ale aj 
pre Slovensko a pre Levoču. Dostať sa 
medzi svetových finalistov, neviem, či 
si to zaslúžim, uvidíme. Úspech je vždy 
nielen osobný, ale aj tých ľudí, ktorými 
sme obklopení. Ja som prijal výzvu nie 
kvôli sebe a vlastnému úspechu, ale 
kvôli tomuto mestu, ktoré si to zaslú-
ži, kvôli telesnej výchove, ktorá si to 
zaslúži, ale aj kvôli deťom. A som pres- 
vedčený, že musíme spropagovať aj 
proces toho utopenia, lebo tam nám 
odchádza strašne veľa ľudí a zdravie je 
to najdôležitejšie.

Kedy sa dozvieme predbežný výsle-
dok? 

Keďže objem prihlášok je obrovský, 
musíme byť trpezliví. Predpokladáme, 
že vyhlásenie Top 50 finalistov by malo 
prebehnúť začiatkom septembra 2021. 
Následne bude výber toho najlepšieho 
"svetového" učiteľa. Predpokladám, že 
v decembri 2021 by sme mohli poznať 
jej/jeho meno.

Držíme palce a ďakujeme za dôstojnú 
reprezentáciu nielen učiteľského povo-
lania, ale aj nášho mesta!

S nominovaným sa zhovárala:
JUDr. Lucia Babejová

SPOLOČNOSŤ
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Brewerovci. Vavrinec, Samuel a Ján. Tri 
generácie knihárskej a  kníhkupeckej 
rodiny. Levočania, ktorí svoje dobré 
meno postavili na tlačiarenskej čer-
ni a  vôni papiera. Otec, Vavrinec , bol 
zakladateľom Brewerovskej tlačiaren-
skej tradície. Tomuto umeniu sa priučil 
v  Schultzovej tlačiarni, ktorá v  tom 
čase pôsobila v Levoči. Po jej presťa-
hovaní do Košíc, na tom istom mieste 
založil svoju vlastnú tlačiareň, ale po 
smrti matky ju umiestnil do  rodičov-
ského domu na Kláštorskej ulici. V roku 
1630 ju presťahoval do svojho domu 
na hlavnom levočskom námestí (dnes 
hotel Arkáda). Okrem tlače sa dielňa 
zaoberala aj kúpou a predajom kníh 
v medzinárodnom meradle. Svoje skú-
senosti s takýmto druhom obchodu vo 
svojej tlačiarenskej praxi bohato využil. 
Po desaťročných skúsenostiach vedel 
odhadnúť požiadavky a  nároky spot-
rebiteľov. V  prípade populárnych kníh 
nečakal na ponuku, ale sám inicioval 
ich rozličné vydania. Hviezda Brewe-
rovej tlačiarne stúpala prudko nahor. 
V  nemalej miere k  tomu prispelo aj 
Vavrincovo dedičstvo, ako  aj výhodné 
druhé manželstvo, ktoré uzavrel s Mar-
gitou, dcérou Samuela Spillenbergera, 
levočského lekára a majiteľa papiernic-
kého mlyna. Vavrinec sa zapájal aj do 
vecí verejných. Viackrát bol levočskými 
radnými zvolený za richtára a desiatky 
rokov zasadal v  mestskej rade. Tlačia-
renská dielna Vavrinca Brewera mala 
v  mimoriadnej obľube vydávanie ka-
lendárov. Práve tu v  roku 1640 uzrel 
svetlo sveta prvý slovenský kalendár 
vôbec. Táto tradícia pretrvala aj v  ďal-
ších rokoch, pričom to neboli kalendáre 
iba slovenské, ale aj maďarské, nemec-
ké a  latinské. Vavrincova tlačiarenská 
éra sa skončila v  roku 1664. Vedenie 
firmy odkázal svojim potomkom. 

Samuel a  Ján Brewerovci boli Vavrin-
covi synovia z druhého  manželstva. 
Mladší Samuel sa narodil v  Levoči 29. 
januára 1645. Keďže pochádzali z váže-
nej patricijskej rodiny, v ktorej sa dbalo, 
aby pokračovatelia rodu získali dobré 
vzdelanie, oboch ich otec poslal na štú-

dia do Wittenbergu. Ján 
študoval medicínu a po 
ukončení štúdií sa stal 
lekárom v Košiciach, no 
už v  roku 1673 zomrel. 
Otcovu tlačiareň vie-
dol Samuel. V  doku-
mentoch sa spomína 
ako TYPOGRAPHUS ET 
LITERATUS. Samuel sa 
v roku 1669 zasnúbil so 
Žofiou, dcérou levoč-
ského obchodníka Jána 
Sontága. V  otcových 
šľapajách pokračoval 
nielen vo vedení rodin-
nej tlačiarne, ale jeho 
príklad nasledoval aj vo 
verejnom živote. V roku 
1685 sa stal levočským 
richtárom. 

Pod jeho vedením, 1664 – 1699, bola 
Brewerovská tlačiareň na vrchole. Vy-
tlačilo sa v nej 394 kníh a drobnejších 
príležitostných tlačív. K  tým najvzác-
nejším, ktoré uzreli svetlo sveta pod 
vedením Samuela Brewera patrí Ko-
menského štvorjazyčný „Orbis Pictus“. 
Okrem obsahu je vzácne a  zaujímavé 
aj umelecké prevedenie samotného 
diela. Je vyzdobený drevorezmi Jonáša 
Bubenka (1650 – 1705) z Ochtinej. Ilus- 
trácie v knihách ani v  tých časoch ne-
boli ničím výnimočným, ale tieto sú pre 
nás vzácne. Sú to prvé ilustrácie učeb-
níc od grafika slovenského pôvodu. 
Medzi 152 Bubenkovými drevorezmi 
sa nachádzajú aj vyobrazenia tlačiar-
ne, knihárskej dielne a  kníhkupectva. 
Výber ilustrátora nebol náhodný. Jonáš 
Bubenka pôsobil v Levoči ako profesor 
na evanjelickom lýceu a  v  neposled-
nom rade bol korektorom Brewerovej 
tlačiarne. Ďalšou raritou, ktorú možno 
pripísať na vrub Samuela Brewera, bol 
Lutherov tzv. Malý katechizmus Dr. 
Martina Luthera. Bol vytlačený vo for-
máte 47 x 37 mm, týmto rozmerom sa 
na dlhé roky zaradil k najmenším tlače-
ným knihám v  Uhorsku. Okrem latin-
ských prác vydával diela v  maďarčine, 
diela kombinované a aj diela v češtine. 

Samuel Brewer v manželstve splodil 11 
detí. Aj napriek tomu sa po jeho smr-
ti v  roku 1699 postavila do vedenia 
tlačiarne jeho vdova - Žofia. Vedenie 
firmy mala na svojich pleciach až do 
roku 1705. V neskorších tlačiach sa už 
uvádzajú „Dedičia Samuela Brewera“. 
Posledný typograf z  veľkého rodu bol 
Samuelov syn Ján Brewer ml. Rodinný 
obchod prevzal v  roku 1715. Pravde-
podobne nepriaznivá politická situácia 
spôsobila presun levočskej tlačiarne do 
Bardejova a neskôr do Košíc. O  jej ná-
vrate do Levoče po Szátmarskom mieri 
roku 1711, neexistujú spoľahlivé dôka-
zy. S menom Jána Brewera sa levočská 
tlač posledný krát spája v  roku 1740. 
Skazu Brewerovskej pýchy, svetozná-
mej oficíny, dokončili požiare, ktoré 
Levoču postihli v  rokoch 1747 a 1754. 
Popolom ľahla veľká časť zariadenia 
tlačiarne a písma. 

Brewerovci pôsobili vo verejnom a kul-
túrnom živote Levoče 130 rokov. Tri 
generácie typografov vydali spolu 978 
tlačí, z toho 427 latinských, 331 maďar-
ských, 143 nemeckých, 75 slovenských 
a 2 grécke.

Zuzana Demčáková
Spišské múzeum v Levoči

O tých, čo zanechali svoju stopu

Samuel Brewer 
(1645 – 1699)



EURO SOUVENIR BANKOVKA LEVOČA
MARIÁNSKA HORA
Mesto Levoča plánuje v mesiaci júl 2021 predaj svojej druhej Euro suvenírovej bankovky, 
tentoraz s motívom pútnického miesta Mariánska hora v Levoči.

Na tejto bankovke je vyobrazená dominanta pútnického miesta - Bazilika Navštívenia 
Panny Márie, ktorá je zaradená medzi najvýznamnejšie mariánske pútnické svätyne 
Európy. Mariánska hora  patrí k najstarším a najnavštevovanejším pútnickým miestam 
v Slovenskej republike. V  roku 1995 bola tiež jedným z cieľov návštevy pápeža Jána 
Pavla II. na Slovensku. 

Bankovka je  identická s pravou eurobankovkou vrátane všetkých ochranných prvkov. 
Vyrobená je v limitovanom náklade 10 000 ks zo stopercentného bavlneného papiera  
a v nominálnej hodnote nula eur. Nie je určená do peňažného obehu. Vďaka číslovaniu 
je každý kus tejto bankovky unikátom.

Zakúpiť si ju bude možné v predajnej cene tri eurá za kus v Informačnej kancelárii mesta 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 58 (budova Kina), ikle@levoca.sk, 053/451 3763.

Bližšie informácie k predaju sledujte na webovej stránke Mesta Levoča, Informačnej kan-
celárie mesta Levoča a na sociálnych sieťach.

Mgr. Anna Babicová, Mesto Levoča



Námestie Majstra Pavla 43

Galéria mesta Levoča

Vernisáž výstavy 4. 6. 2021  o 18.00 

Peter Krupa  
4. – 30. jún 2021

SANS 
SOUCI
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HISTÓRIA

Uhorský karpatský spolok (ďalej len 
UKS) patril k najstarším turistickým spol-
kom v Európe. V tomto období sa nazý-
val „Magyarországi Kárpátegyesület“ 
v skratke MKE. Jeho ustanovujúce val-

né zhromaždenie sa konalo 10. augus-
ta 1873 vo Vysokých Tatrách, konkrétne 
v Starom Smokovci. Pri jeho zakladaní 
zohrali Levočania jednu z najvýznam-
nejších úloh. Za jeho prvého predsedu 
bol ako prvý navrhnutý Levočan Edu-
ard Zsedényi (23. 3. 1802 – 20. 2. 1879). 
Bol to nadšený turista a milovník príro-
dy. Funkciu predsedu ale neprijal. O to 
viac síl a  obetavosti venoval podpore 
turistických aktivít spolku aj z  pozície 
svojich politických postov. Vzdelaním 
bol právnik a demokraticky zmýšľajú-
ci politik. Najprv sa angažoval v  rámci 
Spišskej župy, neskôr bol poslancom 
uhorského parlamentu, kráľovský rad-
ca a  člen kráľovskej miestodržiteľskej 
rady. Na jeho počesť mu v Starom Smo-
kovci vybudovali neveľký pamätník, 
v ktorom bola až do roku 1919 umiest-
nená jeho mramorová busta. 

Ďalším z  oslovených Levočanov, kto-
rí boli navrhnutí na funkciu predsedu 
bol Friedrich Fuchs (31. 12. 1799 - 6. 10. 
1874). Aj on túto funkciu neprijal, už 
pre pokročilý vek. Friedrich Fuchs pat-
ril k znalcom Vysokých Tatier. V rokoch 
1860-1862 urobil ich trigonometrické 
a  barometrické meranie. Tie boli ove-
ľa presnejšie ako predtým vykonané 
merania. Na základe nich boli určené 
nadmorské výšky jednotlivých štítov. 
Potom vyhotovil mapu Tatier, ktorá 
svojou hodnotou predstihla dovtedy 
vydané tatranské mapy. Samostatnými 
meraniami zistil a  potvrdil, že najvyš-
ším štítom Tatier je Gerlachovský štít, 
za ním je Lomnický štít a  na treťom 
mieste je Ľadový štít. Keď Eduard Zse-
dényi a  Fridrich Fuchs odmietli prijať 
funkciu predsedu spolku, bol na čelo 
UKS zvolený Gustáv Görgey. Bol to veľ-
kostatkár, príslušník šľachtického rodu 
pochádzajúceho zo Spišského Hrhova 

a z Toporca. 
 
Aj napriek tomu, že levočské osobnosti 
turistiky zohrávali v ústredí spolku vý-
znamnú úlohu, bolo jeho sídlo v  Kež-
marku. Keď sa predsedom spolku stal 
vtedajší spišský župan Albín Csáky, ro-
dák z neďalekých Bijacoviec, bolo sídlo 
v roku 1884 premiestnené z Kežmarku 
do Levoče. Názory, že Albín Csáky chcel 
zmenou sídla potlačiť demokratizačné 
snahy kežmarského vedenia, nie sú cel-
kom opodstatnené. Treba povedať, že 
v  tomto období bol za podpredsedu 
spolku zvolený Levočan Samuel Roth. 
Po jeho smrti v roku 1889 sa stal pod-
predsedom Koloman Szönyey, v tomto 
období starosta Levoče. Jeho menom 
bola pomenovaná aj dnešná Štúrova 
ulica. Ďalší Levočania, Franz Dénes bol 
pokladníkom a Arpád Nagy tajomní-
kom. Všetci patrili medzi najaktívnej-
ších nielen po organizačnej stránke, 
ale aktívni boli aj pri turistických akti-
vitách. V tom čase bola Levoča sídlom 
župy a ďalších významných finančných 
ustanovizní, ktoré silno podporovali 
činnosť spolku. Boli to v  prvom rade 
Spišská úverová banka a Levočská spo-
riteľňa. Preto snahy o  preloženie sídla 
bližšie k osobám, ktoré pracovali v jeho 
vedení a k finančne silným právnickým 
osobám a finančným inštitúciám boli 
opodstatnené a pochopiteľné. 

Najväčšie zásluhy na založení levoč-
skej sekcie Uhorského karpatského 
spolku v júni 1896 mali vtedajší levoč- 
ský starosta Koloman Szönyei a  prof. 
Daniel Szentistványi. Ten sa stal aj jej 
prvým predsedom. Zatiaľ, čo sa naj-

125 rokov
organizovanej turistiky 

v Levoči
 

Začiatkom júna tohto roku si v Levoči pripomíname 125. výro-
čie založenia levočskej sekcie Uhorského karpatského spolku. 
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významnejšie osobnosti levočskej tu-
ristiky predtým orientovali na oblasť 
Vysokých Tatier, založením levočskej 
sekcie sa činnosť začala orientovať už 
aj na oblasť blízkeho okolia, hlavne Le-
vočských vrchov. Už v roku založenia 
sekcie bola vybudovaná chata na „Da-
niháze“ s  vyhliadkovou vežou na „Ja-
genknechte“. Chata bola pomenovaná 
podľa vtedajšieho predsedu levočskej 
sekcie. V  roku 1935 objekt vyhorel. 
V  roku 1911 vybudovali turisti ďalšiu 
chatu „Július“ v  Röhrgrunde (Rúrová). 
Členská základňa levočskej sekcie sa 
pohybovala medzi 90 – 150 členmi. 

Spomenuté chaty ale neboli prvé v blíz-
kom okolí. Najstaršou turistickou cha-
tou v  Levočských vrchoch bola chata 
na západnom svahu Gehule v  katastri 
obce Ruskinovce. Nazývala sa „Corne-
liusova chata“. V súčasných turistických 
mapách ide o miesto západne od Krížo-
vého vrchu. Celý tento hrebeň sa v star-
šej nemeckej a maďarskej literatúre na-
zýval „Gehol“. Chata bola do prevádzky 
daná 17. júna 1886. Okrem ubytovania 
poskytovala turistom aj stravovanie  
a občerstvenie. Turistickú históriu cha-
ty ukončila prvá svetová vojna. Po nej 
slúžil objekt krátku dobu ako obecná 
horáreň Ruskinoviec. V roku 1928 kúpil 
už opustený objekt Gustáv Reichelt, ro-
dák z  Ramerstadtu v  Sudetách. Chatu 
zrenovoval, ale pre nedostatok hostí 
sa musel živiť aj ručným brúsením skla. 

Z  tejto doby sa až doposiaľ zachoval 
názov Sklenár. 

Ďalším objektom, ktorý slúžil v Levoč- 
ských vrchoch turistom, bola poľov-
nícka a  turistická ubytovňa na Vinnej. 
Postavená bola v roku 1888 levočským 
poľovníckym spolkom. V  roku 1930 aj 
tento objekt vyhorel. 

Založenie levočskej sekcie znamenalo 
aj začiatok v úprave a značení turistic-
kých chodníkov v  blízkom okolí. Pres-
ný rok, kedy sa začali značiť turistické 
chodníky v  Levočských vrchoch nie 
je známy. S  najväčšou pravdepodob-
nosťou bol tu prvý, najstarší turistický 

chodník vyznačený v  roku 1897 a vie-
dol z Kováčovej vily k turistickej chate 
na Daniháze. Odtiaľ pokračoval na vrch 
Burk nad Kútami. Keď v roku 1911 vy-
budovali v  Röhrgrunde chatu Július, 
vyznačili aj od nej chodník na Ma- 
riánsku horu, s pokračovaním cez lúku 
Profánska k  chate na Daniháze. Ďalšie 
značenie chodníkov v  okolí Levoče sa 
robilo až neskôr, a  to v  období medzi 
dvoma svetovými vojnami. Ich iniciáto-
rom bol už Klub československých tu-
ristov. To je už novšia história, ktorú si 
priblížime v niektorom z ďalších čísiel. 

Ing. Ernest Rusnák
foto: súkromný archív autora
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ZŠ, G. Haina 37, Levoča - Naše úspechy a ocenenia.
Vzdelávanie v  tomto školskom roku 
bolo opäť poznamenané pandémiou, 
ktorá nás naučila vnímať náš školský 
svet v  nových rozmeroch. Školský rok 
však pokračoval plynulo ďalej a  s  ním 
aj rôzne súťaže na úrovniach školských, 
okresných alebo krajských kôl súťaží. 
Naši žiaci sa do nich postupne zapája-
li a dnes vám radi predstavíme všetky 
úspechy, ktoré naši žiaci dosiahli.

PYTAGORIÁDA OKRESNÉ KOLO
Kategória P3: 
1. miesto Tibor Samseli, 3.A

Kategória P4: 
1. miesto Aneta Šurcová, 4.A
2. miesto Dušan Šaradín, 4.A
3. miesto Zuzana Melcherová, 4.A

Kategória P5: 
4. miesto Tomáš Spišský, 5.C

5. miesto Tobiáš Pápišta, 5.B

Kategória P6: 
1. miesto Peter Gibala, 6.A
5. miesto Jakub Brincko, 6.A

Kategória P7: 
5. miesto Barbora Bartošová, 7.A

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA OKRES-
NÉ KOLO
Kategória Z5: 
1. miesto Miriam Krajňáková, 5.C
2. miesto Stanislava Lukášová, 5.A
5. miesto Richard Pollák, 5.A
5. miesto Štefan Vrábeľ, 5.B

Kategória Z6: 
1. miesto Róbert Rusňák, 6.B
3. miesto Peter Gibala, 6.A

Kategória Z7: 

1. miesto Barbora Bartošová, 7.A
2. miesto Rastislav Berko, 7.C
2. miesto Nikola Fľaková, 7.A
2. miesto Michal Lukáš, 7.B

Kategória Z8: 
1. miesto Simona Šaradínová, 8.A
Kategória Z9: 
3. miesto Slavomíra Bendžalová, 9.B
4. miesto Teodor Albert, 9.A
4. miesto Veronika Čaráková, 9.B

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ 
KOLO
Kategória C: 
1. miesto Slavomíra Bendžalová, 9.B

Kategória E - botanika: 
2. miesto Nikola Fľaková, 7.A

Kategória D: 
1. miesto Amália Pomikalová, 7.C

Jazyková škola 
ESPAŇOL ES PARA TODOS  
a www.kozmetikalatina.sk 

pripravili pre deti od 4-15 rokov nezabudnuteľné 
letné aktivity spojené s vyučovaním španielčiny 
s možnosťou pokračovať s výučbou španielčiny 

od septembra 2021.
Lektorka s materinským jazykom španielskym.

Viac info a program aktivít:
 Bc. Ivonne Hernandez 

0944 303671
email. ivoesthela@gmail.com

SUDOKU
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Dňa 21.03.2021 mi zazvonil mobil. Volal 
bývalý spolužiak zo ZDŠ a SVŠ v Levoči 
Ivan Heimschild a  oznámil mi smutnú 
správu. Zomrel náš bývalý učiteľ z SVŠ-
ky Jozef Majerčák. Zomrel maestro, ako 
ho Ivan nazýval. V  mojej mysli sa za-
čal premietať film spomienok na roky 
mladosti, v  ktorých maestro zohrával 
významnú úlohu v  živote svojich žia-
kov z SVŠ-ky v Levoči. Dovoľte mi preto 
v  širších súvislostiach spomínať na ži-
vot v Levoči v dobe, kedy tam pôsobil 
stredoškolský profesor Jozef Majerčák. 

Jozef Majerčák sa narodil v  roku 1933 
v dedinke Dvorce v Levočskom pohorí, 
vzdialenej cca 9 km od Levoče. Matu-
roval na Jedenásťročnej strednej škole 
v Kežmarku v roku 1955. Bol prijatý na 
dve vysoké školy v Bratislave – na SVŠT 
Stavebná fakulta, odbor Architektúra 
a na Univerzitu Komenského na Príro-
dovedeckú fakultu, odbor Matematika 
a  Deskriptívna geometria. Niekoľko 
mesiacov navštevoval prednášky na 
oboch fakultách. Neskôr zvíťazila mate-
matika a deskriptívna geometria, ktorú 
absolvoval v roku 1960. Po promóciách 
nastúpil na svoje prvé pedagogické 
pôsobisko na SVŠ-ku do Gelnice, kde 

pôsobil len jeden rok. 

Po základnej vojenskej službe prestú-
pil v  roku 1962 na SVŠ-ku do Levoče, 
kde som ho prvý krát zaevidoval ešte 
ako žiak druhého stupňa základnej 
deväťročnej školy, ktorá vznikla spolu 
s  SVŠ-kou administratívnym rozdele-
ním bývalej JSŠ-ky. Obidve školy v na-
šich časoch fungovali bez problémov 
v  pôvodnej budove. Spolu s  Jozefom 
Majerčákom nastúpili na SVŠ-ku aj ďal-
ší dvaja mladí učitelia, Ján Petrík a Šte-
fan Hricík. 

V  tých rokoch sa na školskom dvore 
každé popoludnie stretávala športu 
chtivá levočská mládež a hrával sa vo-
lejbal do kruhu, cez sieť, basketbal na 
debla, futbal na „trojuholníky“ basket-
balového koša, vybíjaná, skákalo do 
výšky či do diaľky. Každý hral čo chcel 
s  tým, kto bol k  dispozícii a  mal chuť. 
Okrem žiakov z  našej školy chodili na 
školský dvor aj dievčatá zo susedného 
internátu strednej pedagogickej školy. 
Všetko to končilo zapískaním vycho-
vávateliek z internátu, ktoré zvolávali 
dievčatá na večeru a  samoštúdium. 
Hrávalo sa aj v  sobotu, ale len do-

obeda, kedy riaditeľ školy (Jozef Smik 
alebo  Vladimír Osif ) presne o  12-tej 
hodine z  okna školského bytu zapís-
kali a oznamovali koniec. Akosi samo-
zrejme začali Majerčák a  Petrík chodiť 
na školský dvor, aktívne hrávali hlavne 
volejbal a „zapadli“ medzi mládež. 

Nedá mi pri tejto príležitosti nepovedať, 
že toto všetko pre škodu neskorších ge-
nerácií skončilo po oprave strechy budo-
vy gymnázia (už bez II.ZDŠ-ky) po požiari 
v roku 1968. Na dvor bol položený umelý 
povrch japex a školský dvor bol uzam- 
knutý, aby sa nebodaj japex nepoškodil! 
Náš ročník bol vlastne posledný, ktorý 
zažil „gympeľ“, ako sme školský dvor vo-
lali , v plnej sláve. Bol som už v Bratislave 
na vysokej škole, keď som sa o požiari do-
zvedel. Zbytočne by som tu písal o atmo-
sfére, ktorá tam vládla. Tá sa nedá zdie-
ľať, to sa dá len prežiť na vlastnej koži. 
Tu, na našom „gympľu“, vyrástli bratia 
Lukošíkovci (Karol, Andrej a Jozef), Milan 
Murgoň, Vilo Lafko, Martin Hritz – bývalí 
reprezentanti a  majstri Československa 
v hádzanej, Peter Záhradník – reprezen-
tant a  československý rekordér v  behu 
na 110 m prekážok, Eva Chajecová-Krá-
lová – reprezentantka a  československá 

Za RNDr. Jozefom Majerčákom

5. miesto Klára Pomikalová, 6.A

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA KRAJSKÉ 
KOLO
Kategória C: 
3. miesto Slavomíra Bendžalová, 9.B

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA OKRES-
NÉ KOLO
Kategória F: 
4. miesto Nikola Fľaková, 7.A
Kategória E: 
4. miesto Slavomíra Bendžalová, 9.B
5. miesto Simona Šaradínová, 8.A

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 
OKRESNÉ KOLO
Kategória 1A: 
4. miesto Amália Pomikalová, 7.C

Kategória 1B: 
5. miesto Anton Pitoňák, 9.B

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA OKRESNÉ 

KOLO
Kategória C: 
1. miesto Slavomíra Bendžalová, 9.B
2. miesto Ema Faltinová, 9.B

Kategória D: 
3. miesto Simona Šaradínová, 8.A

Kategória E: 
4. miesto Barbora Bartošová, 7.A
5. miesto Nikola Fľaková, 7.A

Kategória F: 
2. miesto Róbert Rusňák, 6.B
4. miesto Jakub Brincko, 6.A

Všetkým žiakom, ktorí venovali svoj čas 
a úsilie v  jednotlivých súťažiach ďaku-
jeme, srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa ďalších úspechov v budúcich škol-
ských rokoch.

Mgr. Martin Kokavec
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rekordérka v  hode oštepom, Ivan Piršč 
– prvoligový futbalista, ktorý bol v širšej 
nominácii Československa na OH 1964 
do Tokia. 

Čerešničkou na torte sú medaily zo sve-
tových šampionátov. Karol Lukošík bol 
členom družstva, ktoré v  roku 1963 zís-
kalo na Majstrovstvách sveta v hádzanej 
v SRN strieborné medaily. Vrcholom boli 
strieborné medaily, ktoré na olympiáde 
v  Mníchove v  roku 1972 získali Vilo Laf-
ko a Andrej Lukošík. Vďaka Slovenskému 
olympijskému výboru sa žiaci gymnázia 
z pamätných tabúľ umiestnených v Aule 
dozvedia, že do tejto školy chodili olym-
pijskí medailisti. Má to byť pre nich inšpi-
rácia a motivácia.

Po nástupe na SVŠ-ku (ste na výbero-
vej škole, tak sa podľa toho správajte 
– často zdôrazňoval telocvikár a  náš 
hádzanársky tréner Kamil Biringer), 
sme sa stretli v pozíciách učiteľ a žiak. 
Postupne som obdivoval Vaše pedago-
gické majstrovstvo a schopnosť upútať 
svojím výkladom záujem žiakov o ma-
tematiku a deskriptívnu geometriu. To 
bol dôvod, že som maturoval u Vás nie-
len z matematiky (za našich čias to bol 
povinný maturitný predmet, kde by sa 
mal čo najskôr vrátiť), ale aj z deskrip-
tívnej geometrie. 

Používali ste metódu, ktorú som ne-
skôr poznal pod menom „problémové 
vyučovanie“, keď ste na začiatku novej 
kapitoly dali príklad a kto ho vypočítal, 
dostal jednotku a až potom nasledoval 
výklad učiva. Najčastejšie to bol Rudolf 
Boczek, najlepší matematik v  triede. 
Spomínam si na to, ako ste začali pre-
berať kombinatoriku a dali ste príklad, 
že na turnaji je 6 družstiev, hrá každý 
s každým a bolo treba vypočítať koľko 
zápasov sa bude hrať na turnaji. Prihlá-
sil som sa, že 15 zápasov. Povedali ste, 
že výsledok je správny, konštatovali ste, 
že Ďurica na takom turnaji už hral, pre-
to to vie, a  chceli ste vedieť, ako som 
to vypočítal. Nevedel som, či to patrí 
do kategórie kombinácií, variácií či 
permutácií. Vedel som len, že vzájom-
ný zápas dvoch mužstiev na turnaji sa 
nemôže počítať dvakrát. Prvok sa ne-
smie v množine opakovať, dozvedel 
som sa vzápätí. Takže jednotku som 
nedostal, pretože som to nevypočí-
tal matematicky správne. Povedali ste 
vzorec, podľa ktorého sa to vypočíta: x 
= (n x n-1)/2, teda (6 x 5)/2 = 15. Vidíte, 

dodnes si tento vzorec pamätám. 

Pamätám si príhodu, ktorá je pre Vás ty-
pická a charakteristická. Bolo to na ze-
miakovej brigáde, typický začiatok no-
vého školského roku. Počas desiatovej 
prestávky na poli ste prišli za mnou, zo-
brali ma ku svojej triede a spýtali sa ma, 
ako Vás zdravím. Trochu ma to prekva-
pilo, ale odpovedal som, že podľa toho, 
kedy Vás stretnem – dobré ráno, dobrý 
deň alebo dobrý večer. Pozreli ste sme-
rom k žiakom a povedali ste: vidieť, že 
to je maturant, vie ako má zdraviť svoj-
ho učiteľa. Všetko bolo jasné, nebolo 
treba žiakom hovoriť, že si neprajete, 
aby Vás zdravili Česť práci. 

V  šesťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia bolo v  Československu fenomé-
nom korzovanie. V Levoči sa korzovalo 
na východnej strane námestia od „Kra-
hulíka“ na rohu „Hermanky“ až po roh 
s  Košickou ulicou. Celé námestie bolo 
plné mládeže zo všetkých levočských 
škôl. Ako povedala jedna priateľka, kto 
nie je korze, ako keby nebol. Keď chcel 
niekto niekoho stretnúť, nebolo ho tre-
ba hľadať. Stačilo si sadnúť „na geľen-
dre“ rohu Košickej ulice a  po jednej 
otočke sa určite ocitol pred ním. Naj-
zaujímavejšie to bolo v zime, keď sne-
žilo a korzujúci tvorili „gličky“ ... Korzo 
v  Československu skončilo augustom 
1968. Ľudia mali iné problémy, iné sta-
rosti, zatvorili sa do seba a žilo sa najmä 
v rodinách. 

Po maturite som dostal od Vás radu. Pý-
tali ste sa ma, či je pravda, že chcem ísť 
študovať na Stavebnú fakultu SVŠT do 
Bratislavy. Po mojej kladnej odpovedi 
ste povedali, že je to ťažká fakulta a ne-
budem stíhať štúdium aj hrať na vrcho-
lovej úrovni hádzanú, že sa budem mu-
sieť rozhodnúť. Život to vyriešil za mňa. 
Ukázalo sa, že s  mojou fyzickou výba-
vou nie som až taký talent, za akého ma 
v doraste považovali a v ČH Bratislava 
som počas vysokoškolského štúdia 
hral len za B-čko. Treba povedať, že vte-
dajšie B-čko ČH bolo veľmi silné, hrali 
tam výborní hráči, okrem iných počas 
základnej vojenskej služby aj Vilo Lafko  
a Jozef Lukošík. 

Tu sa mi núka pripomenúť Vašu ďalšiu 
rolu. Keď Levoča hrala hádzanú doma, 
robili ste na zápasoch hlásateľa. Pamä-
tám sa zápas, kedy sme v  roku 1969 
boli s  B-čkom ČH Bratislava hrať v  Le-

voči druhú ligu. Prehrali sme. Bolo to 
z pohľadu kvality vrcholné obdobie há-
dzanej v Levoči. Nikdy nebolo v Levoči 
toľko divákov na hádzanej ako vtedy. 
Z  mnohých vtedajších hráčov spome-
niem len Jozefa Bissa, Dušana Suchého, 
Dušana Lehotského, Rudolfa Kašpera 
a mojich spoluhráčov z dorastu Micha-
la Gallyho a  Martina Hritza, s ktorými 
sme pre Levoču vybojovali v roku 1967 
v  Martine postup do I. dorasteneckej 
ligy. Bolo to už po maturite a my sme 
prestúpili medzi mužov ... 

V súvislosti so športom musím spome-
núť Vašu trénerskú kariéru, kedy ste 
do I. dorasteneckej ligy doviedli naše 
spolužiačky a  konškoláčky z  SVŠ-ky. 
V  sezóne 1966/67 ste boli trénerom 
prvoligových dorasteniek, z  ktorých 
si pamätám Julku Rusiňákovú, Joliku 
Michálekovú, Máriu Sedlačkovú, Lýdiu 
Harčiarovú, Boženu Diňovú. 

Nedá sa obísť Vaše pôsobenie v kul-
túre. Pamätníci si s  nostalgiou spomí-
najú na Vaše „Levočské pohľady“, kedy 
bolo naše krásne mestské divadlo plné. 
Boli ste nielen scenárista, režisér, ale aj 
autor humorných textov, často satiric-
kých. Milovali ste malé javiskové formy, 
obdivovali Suchého, Šlitra a divadlo 
Semafor. Pamätníci si spomenú na 
vtedajšie „hviezdy“ pohľadov – Marián 
Gajdoš, Juraj Sabín, Marta Gbúrová, 
Igor Makovický, Marcel Gajdoš. Súčas-
ťou bola úspešná hudobná kapela, kde 
hrali Vladimír Kummer, Viktor Tabak, 
Milan Novák, Jozef Hockicko a  Rudolf 
Boczek. 

To všetko sa dialo v  šťastnejších 60-
tych rokoch, ktoré sa v  našej histórii 
označujú ako roky odmäku v komunis-
tickom režime, ktoré skončili vstupom 
spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa. Na august 1968 
si okrem iného spomínam, ako sme 
Vám s  Miťom a Martinom pomáhali 
rozmiestňovať plagáty proti okupácii 
Československa, ktoré ste vlastnoručne 
vyrobili. Vaše jednoznačné postoje ku 
vtedajšej spoločenskej situácii sa Vám 
v čase normalizácie stali osudnými, keď 
Vás spolu s Vašimi kolegami Jaroslavom 
Prvým a Jánom Petríkom vyhodili nie-
len z SVŠ-ky v Levoči, ale zakázali Vám 
učiť v  celej republike. Stali ste sa ne-
hodnými vzdelávať a vychovávať ďalšie 
generácie žiakov v duchu socialistickej 
ideológie. Škoda najmä pre nasledujú-
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ce generácie, nemôžu vedieť o čo prišli. 
Naša generácia vie, a je nám to ľúto. Je 
nám ľúto všetkých, ktorí museli odísť 
a je nám ľúto najmä tých žiakov.

Jozef Majerčák sa následne s  rodinou 
v roku 1971 odsťahoval z  Levoče do 
Prešova, kde postupne pracoval v Kraj-
skom pedagogickom ústave, Podniku 
výpočtovej techniky  a  na Fakulte vý-
robných technológií TUKE v  Prešove. 
Medzitým Jozef Majerčák v  roku 1985 
obhájil na Fakulte matematiky a fyziky 
Komenského univerzity v  Bratislave 
rigoróznu prácu a  získal titul RNDr. – 
doktor prírodných vied.

Naše ďalšie stretnutie bolo na pôde 
TU Košice, kde som vtedy pôsobil na 
Stavebnej fakulte. Po skúške v  prvom 
ročníku, keď som išiel do indexu zapí-
sať známku, som mal zvyk pozrieť, od-
kiaľ študenti sú. U tých z Levoče som sa 
zvykol pýtať, čo je nové v Levoči, čo je 
nové na gymnáziu, a  pod.. Zistil som, 
že matematiku tam vraj učí nejaká Laf-
ková, čo mi nič nehovorilo. Tak som sa 
dozvedel, že Danka Bystrá sa vydala. 
Podobne to prebiehalo aj s Vašou dcé-
rou, akurát mi však povedala, že nevie 
nič, ona sa v Levoči len narodila a teraz 
žije v Prešove. Keď som zbadal priezvis-
ko, stačila jediná kontrolná otázka, či 
mama sa za slobodna volala Heimschil-
dová. Tým bolo všetko jasné a  nechal 
som Vás pozdravovať.

V roku 1993 som pôsobil na Stavebnej 
fakulte TU v  Košiciach ako prodekan 
pre vedu a  výskum. Z  titulu funkcie 
medzi moje povinnosti patrili aj úlo-
hy na promóciách. Na promóciu Vašej 
dcéry Gabriely som si zámerne vybral 
rolu promótora, aby som jej mohol 
odovzdať diplom stavebnej inžinierky. 
Po promócii som Vás s  celou rodinou 
pred Aulou maxima vyhľadal, aby som 
Vás mohol pozdraviť. Vašej dcére som 
odovzdal kyticu a zablahoželal . Len my 
dvaja sme vedeli, že tá kytica je vlastne 
pre Vás, ako poďakovanie za všetko, čo 
ste ako učiteľ pre našu generáciu v Le-
voči stihli urobiť. Vy ste dačo povedali 
o tom, že žiak prekonal svojho učiteľa, 
ja som zaprotestoval, že to tak nie je. Vy 
ste išli oslavovať a  ja za povinnosťami 
na ďalšiu promočnú várku. 

Predposledné naše stretnutie bolo 
v  roku 2014 na našej Alma mater pri 
príležitosti 100-tého výročia založe-

nia školy „Pod Sivou vežičkou“, ako to 
organizátori osláv nazvali. Naša škola 
má však oveľa dlhšiu a  vzácnu histó-
riu. Stretli sa tu viaceré generácie ma-
turantov a spomínali na roky strávené 
na Gymnáziu, JSŠ-ke, SVŠ-ke, či opäť na 
Gymnáziu. 

Sedel som vedľa môjho konškoláka 
Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD., 
ktorý spomínal, že ste mu boli tried-
nym profesorom. Hovoril, že Juraj Sa-
bín, pôsobí v Nemecku ako vysokoškol-
ský profesor na Lekárskej fakulte na 
univerzite v  Mníchove a spolupracuje 
s  VÚSCH v  Košiciach. Pôsobivé, dvaja 
Vaši maturanti – dvaja vysokoškolskí 
profesori. Jozef Jarab naviac pôsobil 
ako člen Akreditačnej komisie Vlády SR 
a v  rokoch 2014 – 2018 bol rektorom 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ja 
som spomínal na tých, s  ktorými som 
hrával za dorast Levoče hádzanú – Ma-
rián Duffer, Elek Felber, Juraj Sabín.

Posledné naše stretnutie bolo u  Vás 
doma. Pred časom som v Slovenskom 
rozhlase počul reláciu „Zabudnuté de-
diny.“ A spomenul som si na Vás. My 
dvaja sme totiž zdieľali rovnaký osud – 
osud vysídlencov. Keď obyvateľov šty-
roch obcí: Blažov (moje rodisko), Dvor-
ce (Vaše rodisko), Ruskinovce a Ľubické 
kúpele z Levočského pohoria komunis-
ti v päťdesiatych rokoch násilne vysťa-
hovali a  zriadili tam vojenský priestor 
Javorina. Už len najstarší z  Levočanov 
pamätajú hluk z vojenského priestoru, 
ktorý po nociach spôsobovali nálety 
vojenských lietadiel a  delostrelecká 
streľba na balóny nimi ťahané. 

Navštívil som Vás doma, vo Vašom po-
slednom pôsobisku v  Dulovej Vsi pri 
Prešove. Doniesol som Vám CD-čko 
s nahrávkou tejto relácie a knihu, ktorú 
som dostal, a o ktorej som vedel, že Vás 
spolu s  Vašou manželkou poteší. Išlo 
o publikáciu o priebehu kompletného 
reštaurovania hlavného oltára – die-
la Majstra Pavla z Levoče, v kostole sv. 
Jakuba (Bazilika Minor) v  Levoči. Roz-
právalo a  spomínalo sa, samozrejme, 
najviac o Genius Loci Levoče. 

Spomínam si na Vás, ako na „renesan- 
čného“ učiteľa s  množstvom záujmov 
a  snahou odovzdať svojim žiakom 
všetko, čo v ňom je. Najlepšie to vyslo-
vil v pohrebnej reči na rozlúčke s Vami 
žiak Vašej triedy a neskôr Váš dlhoroč-

ný priateľ Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, 
PhD., keď citoval z e-mailu iného Vášho 
žiaka tieto slová „S láskou a úctou spo-
míname na úžasného človeka, ktorý nás 
sprevádzal a usmerňoval svojím príklad-
ným životom po celý náš život. Od štu-
dentských čias až po posledné stretnutie. 
Možno si to ani neuvedomoval, ale tým, 
že vstúpil do našich životov, stali sme sa 
lepšími ľuďmi. Prosím odovzdaj úprimnú 
sústrasť rodine za nás všetkých!“ 

Fotografia Jozefa Majerčáka počas 
jeho pôsobenia v Levoči v rokoch 1962 
až 1971.

Fotografia Jozefa Majerčáka pri výročí 
jeho 80-tych narodenín.

Vážený pán RNDr. Jozef Majerčák, 
nech mi je dovolené rozlúčiť sa s Vami 
v mene všetkých, čo Vás poznali a budú 
na Vás s vďakou a úctou spomínať.

Bolo mi potešením byť Vaším žiakom. 
Bolo mi cťou byť Vaším maturantom 

S úctou
prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc.
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky 
    a poďakovania

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

Ondrej Petrisko
Dňa 30. 6. 2021 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, svokor, švagor, brat, strýko. 

S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina. 

„Keď zomrie niekto, koho si veľmi miloval,
odchádza s ním celý svet.“ 

Ľubomír Hlavaj
Dňa 25.06.2021 uplynie smutných 25 rokov, čo nás náhle opustil môj 
najdrahší otec Ľubomír Hlavaj. 

Čas plynie, bolesť ostáva.

S láskou a úctou spomína dcéra Ľubomíra s rodinou, 
manželka Anna a syn Milan s rodinou. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

3. júna – SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJ-
ŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 
(BOŽIE TELO).
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
4. júna – PRVÝ PIATOK V MESIACI 
JÚNI.
Sv. spoveď od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého 
piatku navštívime v piatok od 8.00 ho-
diny dopoludnia. 
5. júna – FATIMSKÁ SOBOTA.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej 
hore. 
6. júna – DESIATA NEDEĽA V CEZ- 
ROČNOM OBDOBÍ.
11. júna – SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJ-
ŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00  
a 18.00 hodine.
V závere sv. omše o 18.00 hodine od-
prosujúca pobožnosť.
Na Mariánskej hore štafetová mod-
litba za kňazov. Modlitba bolestného 
ruženca o 19.45 hodine a po modlitbe 
sv. ruženca slávnostná sv. omša s od-
prosujúcou pobožnosťou. 
12. júna – NEPOŠKVRNENÉHO SRD-
CA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY 
MÁRIE, SPOMIENKA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 10.00 
hodine. Pol hodinu pred sv. omšou 
modlitba sv. ruženca.
13. júna – JEDENÁSTA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
20. júna – DVANÁSTA NEDEĽA  
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
22. júna – TRIDSIATE VÝROČIE ZA-
LOŽENIA CIRKEVNÉHO GYMNÁ-
ZIA.
Sv. omša o 10.30 hodine v Bazilike sv. 
Jakuba.
24. júna – SLÁVNOSŤ NARODENIA 
SV. JÁNA KRSTITEĽA. 
25. júna – SEDEMDESIATE DRUHÉ 
VÝROČIE LEVOČSKEJ VZBURY.
Sv. omša za obete Levočskej vzbury 
bude v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 ho-
dine.
27. júna – TRINÁSTA NEDEĽA V CEZ- 
ROČNOM OBDOBÍ.
29. júna – SLÁVNOSŤ SV. PETRA 
A PAVLA APOŠTOLOV.
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
30. júna – ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKU 
2020/2021.
Sv. omša pre cirkevné školy o 8.00  
a pre ostatné školy o 19.00 hodine  
v Bazilike sv. Jakuba

Zmena programu vyhradená!

„Odišla si tíško, nie si medzi nami, 
v našich srdciach však žiješ spomienkami.
Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád.“

Margita Wzošová
Dňa 6. 6. 2021 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustila naša drahá, 
milovaná manželka, mamička, babička a prababička Margita Wzošo-
vá.

S láskou a úctou spomína manžel Štefan, 
dcéra Renáta, Zdena s rodinami.

Katarína Nemcová
Dňa 29. mája 2021 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, mamka a babka Katarína Nemcová. Tí, ktorí ste ju 
poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.

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

Ján Molitor st.

Ján Molitor ml.
Dňa 2. júna uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný brat Ján Molitor ml. a zároveň 
3. júna by oslávil 100. výročie narodenia náš milovaný otec Ján Molitor st. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 
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Bohoslužobný program na mesiac JÚN 2021.
 – Sväté liturgie v týždni: 

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

 – Sväté liturgie v nedeľu:
   10:00 po slovensky
   11:00 po slovensky

PRIKÁZANÉ SVIATKY V MESIACI JÚN:
29. 6. 2021 – utorok
Svätí apoštoli Peter a Pavol

SVIATKY V MESIACI JÚN:
3. 6. 2021 – štvrtok
Najsvätejšej Eucharistie
11. 6. 2021 – piatok
Sviatok Božského srdca - voľnica
24. 6. 2021 – štvrtok
Narodenie sv. Jána Krstiteľa (patrón našej archiepar-
chie)

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 čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, 
aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. 

Rímskym 15, 4

Služby Božie sa konajú v evanjelickom kostole na ná-
mestí.

6. 6. 2021
1. nedeľa po Svätej Trojici o 10.30 hod.

13. 6. 2021
2. nedeľa po Svätej Trojici o 8.30 hod.

20. 6. 2021
3. nedeľa po Svätej Trojici o 8.30 hod.

27. 6. 2021
4. nedeľa po Svätej Trojici o 8.30 hod.

29. 6. 2021
sviatok Petra a Pavla o 17.00 hod.

Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere 
Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť na tel. čísle: 
0918/624 814 alebo 
e-mailom faralevoca@gmail.com

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel
si nás navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále medzi nami.“
 
 

Vladimír FABIAN

Dňa 3.5.2021 nás náhle opustil môj milovaný manžel, otecko, brat, strýko, švagor, krstný otec, príbuzný a priateľ. Ďakujeme 
celej smútiacej rodine, súrodencom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom z Vagónky Poprad za účasť na posled-
nej rozlúčke, za kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. 

Naša osobitná, nadovšetko úprimná vďaka patrí vsdp. Mons. Prof. ThDr. PaedDr. ICDr. Františkovi Dlugošovi, PhD. za dôstoj-
nú rozlúčku a pohrebné obrady. Naše úprimné poďakovanie vyslovujeme aj PhDr. Jozefovi Lapšanskému, PhD. za rozlúčkovú 
smútočnú reč a PaedDr., Mgr. art. Miroslavovi Kopnickému, PhD. za hudobný doprovod.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie primárovi oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny nemocnice v Levoči 
MUDr. Martinovi Hlubekovi, celému kolektívu za odbornú starostlivosť a zvlášť p. Štefánii Minďášovej za ľudský prístup.

Veľkou oporou v prekonávaní nášho žiaľu, pri organizácii poslednej rozlúčky s naším drahým zosnulým bola aj PaedDr. Mo-
nika Husková, ktorej vyslovujeme hlboké a úprimné poďakovanie.

Kto ťa poznal, spomenie si. Kto ťa mal rád, nech nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. Ďakujeme za tvoju lásku, 
obetavosť, ďakujeme za všetko, čo sme stihli spoločne prežiť.

 Manželka Marta, syn Marcel a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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„Úsmev si mal na perách,
dobrotu v srdci, lásku v duši...
... a v srdciach našich žiješ naďalej."

PhDr. Jozef Labuda

Dňa 15. apríla 2021 nás predišiel do večnosti môj milovaný manžel, náš drahý otec, starý otec 
PhDr. Jozef Labuda.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie Mons., prof. ThDr.ICDr.PhDr.,PeadDr. Františkovi Dlugo-
šovi, PhD. a  PhDr. Jozefovi Lapšanskému, PhD. za dôstojnú rozlúčku a  dojímavé príhovory, 
ktoré boli zároveň oslavou života nášho drahého. 

Ďakujeme všetkým za účasť na rozlúčke, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Jún – objavujme v sebe lásku Ježišovho Srdca

Drahí Levočania, 

jún je nádherný mesiac. Postupne sa 
otepľuje, dni sú najdlhšie v  roku, pre 
žiakov a  učiteľov sa končí školský rok, 
tešíme sa na letné prázdniny, dovolen-
ky; posledné dva roky v júni pozoruje-
me ústup korony a  opatrení. V  rámci 
modlitby sa v tomto období zdôrazňu-
je úcta k  Ježišovmu Božskému Srdcu. 
On sám povedal: „Učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom  
a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ 
(Mt 11, 29) Môže sa zdať, že je to v roz-
pore s prírodou. Keď všetko prekvitá, 
pučí novým životom, máme sa snažiť 
byť tichí a pokorní?! Chceme byť plní ži-
vota, dynamiky, radosti, nie kdesi ticho 
kľačať! Na druhej strane spomenutý 
odpočinok pre dušu by sme asi aj brali. 
Všimnime si, že ľudia, ktorých obdivu-
jeme pre ich vitalitu, kreativitu, nadše-
nie – športovci, umelci, či iné osobnos-
ti – sa zvyčajne niekoľko hodín denne 
venujú sústredenej činnosti (cvičenie, 
preteky, koncerty, vystúpenia,...) Potre-
bujú byť sústredení a pri tom uvoľnení, 
harmóniu skôr objavujú a  preciťujú, 
než vnucujú. Teda najprv musia byť 
tichí a  v  pokore skôr objavovať krásu, 
než sa tvrdohlavo držať svojich schém. 
Napredovať môžeme len ak v  pokore 

uznáme vlastné limity a v tichosti vytr-
váme v snahe dosiahnuť niečo hodnot-
nejšie, božskejšie. 
Tým najhodnotnejším, čo môžeme ako 
ľudia prežívať, je láska. Jej najlepším 
vzorom je Ježišove dokonalé sebada-
rovanie. Modlitbou litánií – ospevova-
ním lásky Ježišovho Srdca – spontánne 
porovnávame jeho a naše srdce a pro-
síme o zmilovanie – vyjadrujeme túžbu 
pripodobniť sa mu. Po skončení tohto 
„cvičenia“ môžeme pozorovať, či je 
v nás väčšia láska k tichosti, láskavosti, 
dobrote... či naša duša nachádza odpo-
činok, či prežívame intenzívnejšie vnú-
tornú aj vonkajšiu harmóniu.
Jún má svoje čaro aj vďaka vysviac-
kam. 16. júna by mal v Bratislave prijať 
kňazskú vysviacku náš spolubrat Peter 
Kozma z  Veľkých Kapušian. Pán Ježiš 
slovami „toto robte na moju pamiatku“ 
ustanovil kňazov predovšetkým ako 
tých, čo sprostredkúvajú sväté prijíma-
nie – prijímanie Ježišovho sebadarova-
nia ako pokrmu na ceste tichosti a po-
kory. Modlime sa za novokňazov,  za 
všetkých služobníkov oltára i  za nás 
samých, aby sme nanovo objavovali 
v sebe lásku Ježišovho Srdca.

Brat Martin Mária Kolár,
OFMConv.

OZNAMY NA JÚN:

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

Poklona Sviatosti oltárnej

pondelok – piatok 7:30 – 15:45

Júnové pobožnosti – každý deň 
o  15:30, v  sobotu po rannej svätej 
omši.

3. 6. – Slávnosť Najsvätejšieho Kris-
tovho Tela a Krvi – procesia na Košic-
kej ulici – po svätej omši o 15:50.

7. 6. – deň liturgickej spomienky na 
blahoslavených Michala a Zbigneva 
– požehnanie ich relikviami v závere 
svätých omší.

11. 6. – Slávnosť Srdca Ježišovho – 
pobožnosť k Božskému Srdcu o 7:30 
a o 15:30.

13. 6. – Sviatok svätého Antona – 
v závere sv. omší požehnanie chleba 
sv. Antona, o  11:00 aj požehnanie 
detí.

29. 6. – Slávnosť svätých Petra  
a Pavla – sväté omše o 7:00 a o 15:50.

Spomienky 
     a poďakovania

POĎAKOVANIE

Ďakujem internému oddeleniu NsP 
v  Levoči pod vedením primárky 
MUDr. Orolínovej a MUDr. Domini-
ke Sojákovej, lekárom, sestričkám, 
pomocnému personálu za pomoc 
a príkladnú starostlivosť.

Ďakujem – pacientka Vierka  
Liptáková, rod. Masařiková
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Mária Tribulová

Vincent Tribula
V roku 2021 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustili naši milovaní rodičia Vincent a Mária Tri-
bulovci. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im modlitbu a spomienku. 

S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

"Zostalo len ticho,
 v očiach slzy a v srdci žiaľ"

Helena Minariková

František Minarik

Dňa 4. augusta 2021 už bude 9 rokov, čo odišla do večnosti naša milovaná mama Helena Mina-
riková a 1. júna 2021 uplynie 5 rokov, čo nás opustil milovaný otec František Minarik. Boli nám 
dobrými rodičmi, babkou a dedkom, krstnými rodičmi, súrodencami, rodinou a priateľmi. Os-
tanú navždy v našich srdciach a venujte im, prosím, tichú spomienku a modlitbu. 

Dcéra Slávka, synovia Ľubomír, Miroslav a Rastislav s rodinami.

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Miasto i Gminy Piwniczna-Zdrój 

ZDRUŽENIE TURIZMU 
LEVOČA 

pozýva milovníkov turistiky 

na turistický pochod po
Jakubskej ceste na Marčulinu.

Termín:
12. jún 2021

Trasa:
individuálne zo Sedla pod Krížovým 

vrchom na Marčulinu, 
so zrazom o 12,00 hod. 
pri kríži na Marčuline. 

Odporúča sa aj iná trasa.

Každý účastník dostane:
- nealko a snack,

- mapu Vysoké Tatry, 
Levočské vrchy, Spišská Magura,

- Turistického sprievodcu 
po Levočských vrchoch,

Bližšie informácie
Ing. Ernest Rusnák, 0903/255440

Gizela Trnková
Dňa 20.06.2021 si pripomenieme 10. výročie úmrtia Gizely Trnkovej.

S láskou spomína smútiaca rodina.

,,Oči tvoje už nezasvietia, ústa sa už neusmejú,
ruka tvoja už nepohladí....
Tvoje srdce však ostalo v nás, bude nás tešiť,
bude nás hriať i keď ty budeš v kľude spať. "

Michal Kašper

Dňa 30. mája uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko Michal Kašper. 

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

S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Iveta, Marta s rodinami. 

,,Čas plynie a nevráti čo vzal,
len úcta a spomienky ostali v nás."

Emília Novysedláková, rod. Tribulová

Dňa 28. júna 2021 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama, manželka, 
sestra Emília Novysedláková, rod. Tribulová.

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

S láskou spomínajú manžel, deti Štefan a Emília s rodinami, súrodenci s rodinami.
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Dnes Vám predstavíme, pre niektorých ry-
bárov hádam najobľúbenejší revír, vodnú 
nádrž Levočské Lúky. 

Tento rybársky revír sa nachádza za Levo-
čou, smerom na Harichovce. Vznikol v roku 
1955, kedy sa začalo s výstavbou rybníkov 
na Levočských Lúkach. Práce boli ukon-
čené v r. 1956. V  roku 1959 sa tam začalo 
s odchovom kapra. Vtedy tento revír patril 
pod Okresný rybársky spolok v  Spišskej 
Novej Vsi. Otcom a dušou celého projektu 
oddelenia sa od rybárskeho spolku v Spiš-
skej Novej Vsi a  vzniku rybárskeho spolku 
v  Levoči bol v  roku 1990 dnes už nebohý 
Dušan Šurc. Následne na základe rozhod-
nutia Rady Slovenského rybárskeho zväzu 
v Žiline boli rybníky na Levočských Lúkach 
pridelené našej miestnej organizácii Levo-
ča. Levočské rybníky sú v  súčasnosti 4, aj 
keď v minulosti ich bolo 5. Z dôvodu slabé-
ho prietoku vody v piatom, dnes už neexis-
tujúcom rybníku, sa hrádza medzi štvorkou 
a päťkou rybníkom odstránila a tým vznikla 
naša, ako ju stále voláme, štyrka päťka. Je to 
rozlohou 1,4 ha najväčší rybník zo štyroch. 
Jednotlivé rybníky sú prietoč-
né, postavené tak, že voda 
padá cez odtokovú rúru do 
ďalšieho rybníka. Je to kaská-
dovité uloženie. Tým, že voda 
padá z  jedného rybníka do 
druhého, sa voda aj okysliču-
je. Prítok vody do Levočských 
rybníkov je zabezpečovaný 
privádzaním vody z Levočské-
ho potoka a tá sa následne po 
pretečení rybníkmi opätovne 
vracia späť. Na Levočskom po-
toku je pre tento účel vytvore-
ná hrádza. Jednoduchým za-
riadením takzvaným šubrom 

sa dá prítok vody uzatvoriť alebo upraviť 
prietok. Jednotlivé rybníky sa tiež dajú jed-
notlivo uzatvoriť a zabezpečiť, aby ostatné 
rybníky boli napájané ďalej a  daný rybník 
sa dal vypustiť. Osádka rýb nachádzajúca 
sa v tejto vodnej nádrži je rôznorodá. V naj-
väčšej miere sa tam nachádza kapor. Ten 
je okrem iných rýb každoročne nasádzaný 
z chovní, či už vo veľkosti lovných jedincov 
alebo plôdika. Podľa toho sa aj označujú, 
ako napríklad kapor plôdik K0, kapor jed-
noročný K1 a tak ďalej. Tiež sa každoročne 
osádzajú hniezda na vytieranie rýb a tým sa 
zabezpečuje vlastný odchov. Okrem kapra 
sa tam nachádzajú plotice, ostrieže, pleská-
če, ale aj šťuky, zubáče, úhory a  iné druhy 
menších, či väčších rýb, ako je napríklad 
sumec alebo amur. Niekedy sa tam dá nájsť 
aj korytnačka, ktorá síce nepatrí do našich 
zemepisných šírok, ale niekomu už bola 
doma na ťarchu, tak jej našiel nové miesto 
na život. Prioritne sa však rybníky užívajú na 
lov kapra, takzvanej bielej ryby, ale aj drav-
cov. Každoročne aj v našej členskej základni 
pribúdajú rybári, ktorí chytajú systémom 
chyť a  pusť. To znamená, že ulovenú rybu 

šetrne vrátia späť do vody. Od minulého 
roka sa vodná nádrž Levočské Lúky zo záko-
na premenovala na bočnú vodnú nádrž, čo 
spôsobilo to, že sa dá kapor loviť celoročne. 
Pozor však treba dať na to, že je tam zvý-
šená lovná miera kapra na 45 cm! Na ryb-
níkoch sa skoro každoročne v mesiaci máj 
koná rybárska súťaž, kde si naši členovia 
môžu prísť zachytať ryby, stretnúť sa s  ka-
marátmi a ochutnať výborný guláš. Samo-
zrejme, aj vyhrať pekné a hodnotné ceny.
 

V  poslednej dobe je napájanie rybní-
kov problematické z  dôvodu neustáleho 
upchávania prítoku vody bobrom, ktorý sa 
rozhodol si postaviť hrádzu skoro presne 
v mieste napájania vody do rybníkov. Sko-
ro každé dva dni je potrebné očistiť prítok 
vody do rybníkov, aby sa zabránilo hospo-
dárskym škodám. Za túto prácu je treba 
poďakovať všetkým, čo sa toho zúčastňujú, 
najviac však hospodárovi Františkovi Iľašovi 
staršiemu. Samotná údržba rybníkov, ako 
úprava brehov, prístupových ciest, kosenie, 
čistenie prítokov ako aj odpratávanie nepo-
riadku je vykonávané cestou brigád, ktoré 
sú pre každého dospelého rybára povinné. 

Do prác sa však zapájajú aj deti z rybárske-
ho krúžku, ktoré majú veru 
niekedy neľahkú úlohu od-
pratať neporiadok po ľuďoch 
bez charakteru. Tohto roku sa 
zapojili do akcie Uprac svoje 
okolie a  výsledok tejto akcie 
bol alarmujúci. Veríme, že ten-
to stav znečisťovania prírody 
sa už ďalej nebude opakovať. 
 
Na budúci mesiac Vám pred-
stavíme Vodnú nádrž Klčov.

Za MOSRZ Levoča spracoval
Mgr. Branislav Klein, MPH

Predstavujeme revíry Slovenského rybárskeho zväzu Levoča
REVÍR Č. 4-3560-1-1 VN LEVOČSKÉ LÚKY ROZLOHA 2,7 HA.
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    INFORMÁCIE
    ČLÁNKY

    REALITNÉ TIPY
    PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ

     REFERENCIE
    REALIZOVANÉ ZÁKAZKY

    E-BOOK
    ON-LINE KANCELÁRIA

    ÚDAJE O MNE
AUKCIE

Bc. Beáta Kohiarová, RSc.
Váš profesionál v realitných službách

VAŠE OTÁZKY   

MOJE ODPOVEDE VAŠE POTREBY

 MOJE SLUŽBY 

 

Potrebujete vedieť viac a hľadáte odbornú pomoc?
Vyplňte, prosím, formulár na webstránke, alebo zavolajte
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alexander gerbery
monika hudáčová

ema lívia jakubcová
jakub milčák
michal turek

lucia vrončová

urban bell tower / 
veža zvonice 

nám. m. pavla 1.5 
(medzi kostolom 

a radnicou)
vernisáž: 26.06. 2021


