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Pár slov
na úvod

Milí žiaci, rodičia a učitelia,

v najbližších dňoch vás čaká opäť nástup do školských lavíc. Obdobie pan-
démie, ktoré prežívame, je náročné. Zvlášť v školstve, kde predchádzajú-
ci školský rok bolo vyučovanie z väčšej časti zabezpečované dištančnou 
formou na všetkých typoch škôl. Pedagogickí a odborní zamestnanci mu-
seli nabehnúť na nový režim vyučovania. Podľa informácií, ktoré mám, je 
forma dištančného vzdelávania náročnejšia ako prezenčná forma. Školy 
nielen v našom meste však otvoria svoje dvere a privítajú deti za rôznych 
bezpečnostných opatrení. Bude to veľmi dôležité pre ochranu zdravia žia-
kov i pedagógov. Od toho, ako zvládneme najbližšie dni a týždne záleží 
zvládnutie ako spoločenstvo zodpovedných ľudí – aj tretej vlny koronakrí-
zy na Slovensku. 

Ďakujem všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým zames-
tnancom za ich prácu v čase pandémie. Napriek neľahkému obdobiu, kto-
ré aktuálne prežívame, je pre mňa zážitkom vidieť, aká veľká je ľudská vôľa, 
neúnavnosť a vnútorná sila človeka. O to viac oceňujem iniciatívu a tvorivý 
prístup všetkých, ktorí sa aj v mimoriadne sťažených podmienkach snažili 
a snažia udržať patričnú úroveň vzdelávania na našich základných a mater-
ských školách. Aj z tohto dôvodu patrí pedagógom nielen môj rešpekt, ale 
zaručene aj obdiv obyvateľov nášho mesta. 

Prajem vám, aby sa opatrenia a  obmedzenia dotýkali procesu vyučova-
nia v našich školách čo najmenej, aby sme opäť neprišli o osobný kontakt 
žiaka a učiteľa, ale i život v kolektíve v školských zariadeniach. Prajem vám 
tiež veľa úspechov a ďakujem za ľudský postoj a veľkorysé srdce počas tej-
to neľahkej situácie. 

Všetkým žiakom, učiteľom i rodičom prajem úspešný a zdravý školský rok 
2021/2022. 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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Mesto Levoča má svoju
vlastnú fanfáru

Vďaka anonymnému “zapisovateľovi” využívajúcemu tabulárnu notáciu sa zachoval doklad 
o existencii mestských trubačov v dvoch zaznamenaných trubačských skladbách. Jedna z nich je 
nazvaná Trompeter stückl. Na základe rozhodnutia predstaviteľov mesta Levoča sa tento skvost 

zo 17. storočia stáva ofi ciálne Slávnostnou fanfárou mesta.

Posledný koncert, už šiesteho roční-
ka Medzinárodného festivalu vežo-
vej hudby, patril levočským truba-
čom Brass Collegia. Ako prvá zaznela 
skladba Trompeter Stückl a práve túto 
skladbu slávnostne venoval umelec-
ký vedúci Brass Collegia, Mgr. Vladi-
mír Tomko primátorovi mesta Levoča, 
vzdajúc tak hold anonymnému sklada-
teľovi na pamiatku všetkým trubačom 
pôsobiacim v kráľovskom meste Levo-
ča, aby sa tak stala o� ciálne Slávnost-
nou fanfárou mesta Levoča. 

"K trom aktuálnym symbolom mesta 
Levoča (erb, vlajka, pečať) pribudne aj 
štvrtý v podobe slávnostnej fanfáry, 

ktorú bude mesto s hrdosťou používať 
na všetkých slávnostných podujatiach 
organizovaných mestom," poznamenal 
pri poďakovaní primátor Ing. Miroslav 
Vilkovský, MBA.

Na základe rozhodnutia predstaviteľov 
mesta Levoča sa dňa 14. augusta 2021 
tento skvost zo 17. storočia stáva o� ci-
álne Slávnostnou fanfárou mesta.

Prvý zaznamenaný prepis tejto sklad-
by je z knihy Hudba na Slovensku v 17. 
storočí (Burlas, Fischer, Horejš).

V súčasnosti hráva viac ako 30-ročné 
zoskupenie Brass Collegia úpravu par-

titúry od Dr. Petra 
Hochela. Práve tá 
zaznela pri sláv-
nostnom koncerte 
v Bazilike sv. Ja-
kuba k 500. výro-
čiu oltára Majstra 
Pavla z Levoče 
v podaní Brass Col-
legia a Svätokríž-
skeho brass kvin-
teta z poľského 
mesta Kielce.

Intráda zaznievala 
aj počas predchá-

dzajúcich piatich ročníkov Medziná-
rodného festivalu vežovej hudby ako 
úvodná skladba zúčastnených súborov 
zo Slovenska, Maďarska, či Poľska.

Máloktoré mesto sa môže pýšiť svojou 
vlastnou fanfárou. Levoča, ako kráľov-
ské mesto, si ju právom zaslúši.

Vladimír Maľák

Kópia originálneho zápisu z Levočského pestrého zborníka piesní a tancov.
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Levoča hostila primátora mestskej 
časti Antalya-Muratpasa 

pána Ümita Uysala

Levočský informačný mesačník z no-
vembra 2019 Vás informoval o levoč-
skej delegácii v Tureckej Antalyi na 
festivale starovekých miest s názvom 
Kaleici Old Town Festival. Prezentácia 
nášho mesta v rámci festivalu bola tak 
úspešná, že započala medzinárodnú 
družnosť, z ktorej vzišli ďalšie pozvania 
- na online Kaleici festival 2020 (z dôvo-
du pandemických opatrení), na medzi-
národný veľtrh Last Minute Fair v apríli 
tohto roku a v auguste sa naše mesto 
dočkalo aj osobnej návštevy primátora 
mestskej časti Antalya-Muratpasa pána 
Ümita Uysala. Pre pána Uysala to bola 

prvá návšteva nášho mesta a Sloven-
ska vôbec. 

Antalya-Muratpasa a jeho staré mesto 
Kaleici má záujem o zápis do zozna-
mu svetového dedičstva Unesco. To 
bola hlavná motivácia prvotného poz-
vania na festival starovekých miest, 
nakoľko vycestovanie účastníkov z his-
torických miest, ktoré už sú v zozna-
me Unesco a ich následná interakcia 
a výmena know-how je pre uchádzačov 
o zápis kľúčová.

Pán Uysal počas augustovej návšte-
vy spoznal väčšinu pamätihodností 
v meste Levoča, ale tiež okolí nášho 
mesta - ako napr. Spišský hrad, Spišskú 
Kapitulu, Biskupské záhrady, Žehru, 
v rámci širšieho záberu aj Vysoké Tatry 
a Štrbské pleso.

V závere návštevy primátor Uysal tl-
močil pozvanie na tohtoročný októb-
rový festival v Antalyi, kde by mala vy-
cestovať naša ďalšia delegácia.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Tu-
reckom a zároveň ďakujeme všetkým, 

ktorí sa pričinili o to, aby prvá návšteva 
pána primátora Uysala v Levoči bola 
pamätná.

Lucia Babejová,
Mesto Levoča

Mesto Levoča opäť privítalo počas tradičného let-
ného festivalu Dni Majstra Pavla vzácnych hostí 
z partnerských miest Lancut a Stary Sacz. Zástupcu 
primátora mesta Stary Sacz pána Kazimierza Gizické-
ho, sekretára mesta Lancut pána Jarosława Reczeka, 
a tiež členky mestskej rady mesta Lancut pani Martu 
Szubart a Grażynu Szybiak. Spoločne spoznávali pa-
mätihodnosti nášho mesta a spoločne sa zúčastnili 
aj slávnostného operného večera v podaní Evy Hor-
nyákovej a Otokara Kleina v rámci podujatia Tajom-
né Átrium. Vyjadrujeme radosť z dlhoročnej úspeš-
nej spolupráce našich partnerských miest a tešíme 
sa na ich ďalšiu návštevu.

Lucia Babejová, Mesto Levoča

Zástupcovia partnerských miest v Levoči
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Významné životné jubileá v mesiaci 
september 2021 oslávia:

87 rokov
Helena Mlynarčíková

86 rokov
Mária Janusová

Ervín Suttor

85 rokov
Ing. Imrich Bajla

83 rokov
František Hodorovský

82 rokov
Elena Hanisková
Alžbeta Suttorová

81 rokov
Mária Combová
Anna Vargová

80 rokov
Michal Džugan

Mária Lesňaková

79 rokov
Anna Mlynarčíková

78 rokov
Štefan Kopnický
Mária Kürthyová

75 rokov
Mária Lisoňová

70 rokov
Ladislav Bača
Milan Rovder

Mária Šuňavská

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie

 a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Matej Baláž

Karolína Kunzo
Kristína Nováková

Juraj Štrama

Manželstvo uzavreli
Mgr. Matej Hrabčák a Michaela Potočníková

Ing. Peter Hvizdoš a Natália Repaská
Lukáš Kočiš a Zuzana Dubravcová
Edgar Peťura a Ivana Mlynarčíková

Ján Zoričák a Mgr. Viktória Bartková
Martin Bango a Tatiana Mižigárová
Matej Kotrady a Stanislava Gibalová

Jakub Dunčko a Anna Sedláková
MDDr. Filip Halcin a Mária Baluchová

Opustili nás:
Ján Kopkáš, rok nar. 1946

Marián Kočko, rok nar. 1952
František Šurc, rok nar. 1956

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

KÚPIM GARÁŽ NA SÍDLISKU PRI PRAMENI,
CENA DOHODOU. Č.T. : 0908 957 782.

Milí priatelia,

Spoločnosť Joga v dennom živote opäť 
ponúka všetkým záujemcom o zdravie 
a  zdravý životný štýl príležitosť zlepšiť 
svoje zdravie pomocou kurzov jogy. 
Každý, nezávisle na svojom veku a  fy-
zickej kondícii, sa môže v  príjemnom 
prostredí útulne zariadeného jogového 
strediska po náročnom dni uvoľniť, zre-
generovať svoje sily a na chvíľu zabud-
núť na starosti všedného dňa. 

Na kurzoch sa cvičí podľa citlivo zosta-
vených telesných, dychových, relaxač-
ných a  meditačných cvičení, ktoré po-
máhajú upevňovať a zlepšovať zdravie 
vo všetkých jeho podobách, nastoľujú 
telesnú, psychickú a  duševnú harmó-
niu. Systém je veľmi komplexný, zahŕňa 
všetky zložky, ktoré prirodzeným spô-
sobom harmonizujú osobnosť. Vychá-
dza z dávnych jogových techník prispô-
sobených pre európskeho moderného 
človeka. Kurzy jogy vedú kvali� kovaní 
cvičitelia s certi� kátom.

Cvičenie pomáha odstraňovať nervozi-
tu, napätie, a napomáha zvyšovať odol-
nosť voči stresu. Ľahkými, postupne 
zaraďovanými telesnými cvikmi možno 
stabilizovať krvný obeh, posilniť cievnu 
sústavu a skvalitniť prácu srdca. Jogové 
cvičenia účinne pôsobia aj pri preven-
cii rôznych problémov napr. tuhnutiu 
chrbtice a vzniku reumatických zmien 
v kĺboch.

Jeseň nášho života je obdobie, v  kto-
rom už nie sme zapojení do aktívneho, 
verejného života, no napriek tomu ešte 
máme dosť síl urobiť svoj život zmyslu-
plný. Často však naše zdravie a kondícia 
nemusia byť také, ako by sme si želali, 
a preto sme sa rozhodli otvoriť nový 
kurz pre seniorov.

Kurzy začínajú 6.9.2021

Prineste si so sebou cvičebný úbor, 
malú deku, cvičíme v ponožkách.

JOGA
V DENNOM ŽIVOTE

Programy:

Pondelok: Joga proti bolestiam chrbta 17.00 - 18.30 
  Mierne pokročilí /cvičí Števka/ 
Utorok:  Ranná joga /cvičí Števka/  09.00 - 10.30
Utorok:  Joga proti bolestiam chrbta 16.30 - 18.00
  Začiatočníci /cvičí Janka/
Utorok:  Joga pre aktívnych /cvičí Jožko/ 18.10 - 19.40 
Streda:   Regeneračné   16.30 - 18.00
   a relaxačné jogové cvičenia 
   Začiatočníci /cvičí Jana/ 
Streda:   Regeneračné   18.00 - 19.30
   a relaxačné jogové cvičenia 
   Mierne pokročilí /cvičí Jana/
Štvrtok:   Joga pre seniorov /cvičí Allan/ 09.00 - 10.30 
Štvrtok :   Meditačné cvičenia /cvičí Allan/ 17.00 - 17.45
Štvrtok   Joga pre pokročilých /cvičí Allan/ 18.00 - 19.30 

KDE: JOGACENTRUM, Majstra Pavla 28, Levoča
Kurzy začínajú od 6.9.2020 podľa programu

Tešíme sa na Vás!

Kontakt: 0903 603 154    www: jogavdennomzivote.sk/levoca
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Mesto Levoča vyzýva na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť a pomoc pri 
zveľaďovaní mesta, ako aj reprezentáciu mesta občanmi v rôznych oblastiach. 

Pri tejto príležitosti verejne oceníme na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 17.12. 2021 tých, ktorí spĺňajú kritériá ustanovené štatútom mesta.

Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta. 
Čestné občianstvo mesta Levoča sa udeľuje tým, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, 
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. 
Cena mesta Levoča sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 
a verejnoprospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho 

propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov. 
Cena primátora mesta sa udeľuje obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. 

V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť krátky 
text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. 

Zároveň musí obsahovať stručný prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, 
ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.

Návrhy, z hľadiska plnenia štatútom mesta ustanovených kritérií, posúdi príslušná odborná komisia, prerokuje mestská rada 
a o udelení verejného uznania rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči.

Návrhy je možné podávať do podateľne MsÚ do 31. 10. 2021, prípadne mailom: mesto@levoca.sk.

Súčasťou návrhu musí byť vyplnené a podpísané tlačivo:
Informácie pre dotknutú osobu č. 81/a – Udeľovanie ocenení – Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta Levo-
ča, poďakovanie a odmena. Evidencia osobných údajov ocenených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) na udelenie ocenení a tlačivo:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čestné občianstvo, ceny a odmeny, ktoré sú uvedené v prílohe.
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Informácie pre dotknutú osobu č. 81/a

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov) 
(ďalej len „nariadenie“) a v zmysle § 19 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ 
povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich 
získavaní nasledujúce informácie:

1. Identi� kačné údaje a kontaktné údaje 
prevádzkovateľa:
Mesto Levoča (Mestský úrad Levoča)
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01 Levoča
IČO: 00329321
Telefón: +421-53-4514001, 4014, 2467, 
2436
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Email: zodpovednaosoba@levoca.sk
Telefón: 0911617444
3. Účel spracúvania osobných údajov:
Udeľovanie ocenení - Čestné občianstvo 
mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena 
primátora mesta Levoča, poďakovanie 
a odmena. Evidencia osobných údajov oce-
nených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) 
na udelenie ocenení.
4. Právny základ spracúvania osobných 
údajov:
súhlas dotknutej osoby
5. Príjemcovia:

sprostredkovateľ - JUDr. Ľubomíra Bašistová 
Virová, advokátka; súd, orgány činné v tres-
tnom konaní; sprostredkovateľ - Green 
Wave Recycling s.r.o.; Osobné údaje sa zve-
rejňujú na slávnostnom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva, v mestskom tlačovom 
periodiku, na webovom sídle mesta a na 
sociálnych sieťach so súhlasom dotknutej 
osoby.
Príjemcovia osobných údajov, okrem orgá-
nov verejnej moci, sa nevyskytujú.
6. Prenos osobných údajov do tretej kra-
jiny alebo medzinárodnej organizácii sa 
nevykonáva.
7. Doba uchovávania osobných údajov:
Doba uchovávania osobných údajov vy-
plýva zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov a registratúrneho poriadku 
a registratúrneho plánu mesta Levoča, kto-
ré sú publikované na webovom sídle mesta 
Levoča a do ktorých možno nahliadnuť na 
Mestskom úrade Levoča – oddelení organi-
začnom a vnútornej prevádzky.
8. Informácie o právach dotknutej osoby:
8.1 Dotknutá osoba má právo na prístup 
k osobným údajom – má právo získať od 
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.2 Dotknutá osoba má právo na opravu 
osobných údajov – má právo na to, aby 
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa 
jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania 
osobných údajov má dotknutá osoba právo 
na doplnenie neúplných osobných údajov.
8.3 Dotknutá osoba má právo na výmaz 
osobných údajov – má právo na to, aby 
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 
vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
8.4 Dotknutá osoba má právo na obme-
dzenie spracúvania osobných údajov – má 
právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil 
spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá 

osoba namieta správnosť osobných údajov, 
a to počas obdobia umožňujúceho pre-
vádzkovateľovi overiť správnosť osobných 
údajov, ak spracúvanie osobných údajov je 
nezákonné a dotknutá osoba namieta vy-
mazanie osobných údajov a žiada namiesto 
toho obmedzenie ich použitia, ak prevádz-
kovateľ už nepotrebuje osobné údaje na 
účel spracúvania osobných údajov, ale po-
trebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 
právneho nároku, alebo ak dotknutá oso-
ba namieta spracúvanie osobných údajov 
podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia, § 27 ods. 1 
zákona, a to až do overenia, či oprávnené 
dôvody na strane prevádzkovateľa preva-
žujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 
osoby.
8.5 Dotknutá osoba má právo namietať 
spracúvanie osobných údajov z taxatívne 
určených dôvodov v čl. 21 nariadenia, § 27 
zákona.
8.6 Dotknutá osoba má právo na prenos-
nosť osobných údajov – má právo získať 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrova-
nom, bežne používanom a strojovo čita-
teľnom formáte a má právo preniesť tieto 
osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, 
ak sú splnené zákonné podmienky ustano-
vené v čl. 20 nariadenia, § 26 zákona.
8.7 Dotknutá osoba má právo podať návrh 
na začatie konania podľa § 100 zákona.
9. Právny rámec poskytovania osobných 
údajov dotknutou osobou:
Poskytovanie osobných údajov zo strany 
dotknutej osoby je dobrovoľné.
10. Automatizované individuálne rozhodo-
vanie vrátane pro� lovania podľa čl. 22 ods. 
1 a 4 nariadenia, § 28 ods. 1 a 4 zákona sa 
nevykonáva.

Informácie poskytnuté dňa: ...............................

Podpis dotknutej osoby: .....................................

Prevádzkovateľ: Mesto Levoča (Mestský 
úrad Levoča)
Námestie Majstra Pavla 4/4
054 01 Levoča
IČO: 00329321
Telefón: +421-53-4514001, 4014, 2467, 
2436
FAX: +421-53-4512246

Dotknutá osoba: ........................................
(titul, meno, priezvisko)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

podľa čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 naria-
denia Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto úda-
jov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osob-
ných údajov) (ďalej len „nariadenie“) 

a podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 záko-
na č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon“)
Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi 
súhlas so spracúvaním jej osobných úda-
jov – titul, meno, priezvisko, adresa, kon-
taktné údaje; hlavné údaje poctených, 
dátum udelenia ocenenia, stručné zdô-
vodnenie udelenia ocenenia, fotogra� a, 
videozáznam alebo audiovideozáznam 
na účel:
Udeľovanie ocenení - Čestné občianstvo 
mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena 
primátora mesta Levoča, poďakovanie 
a odmena. Evidencia osobných údajov 
ocenených a navrhovateľov (obyvateľov 
mesta) na udelenie ocenení.
Súčasťou spracúvania je aj zverejňova-
nie osobných údajov na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
v mestskom tlačovom periodiku, na we-
bovom sídle mesta a na sociálnych sie-

ťach so súhlasom dotknutej osoby.

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 
13 nariadenia a § 19 zákona boli dotknutej 
osobe poskytnuté v deň udelenia súhlasu 
a sú prílohou tohto súhlasu.
Poučenie:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek 
odvolať súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí 
byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti in-
formovaná. Dotknutá osoba môže súhlas 
odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas 
udelila.
Príloha:
Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 
nariadenia a § 19 zákona

Súhlas poskytnutý dňa: .......................................

Podpis dotknutej osoby: .....................................

INFORMÁCIE MsÚ

9



1. 9. 8:00 - 19:00 Lekáreň U Hada

2. – 3. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

4. – 5. 9. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

6. – 10. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

11. – 12. 9. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

13. – 14. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

15. 9. 8:00 - 19:00 Lekáreň Pri Košickej bráne

16. – 17. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

18. – 19. 9. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

20. – 24. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

25. – 26. 9. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

27. – 30. 9. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
SEPTEMBER 2021
OKRES LEVOČA

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

Lekáreň U Hada (Námestie Majstra Pavla 13/13)
tel. 0901 721 731

Lekáreň Pri Košickej bráne (Košická ulica 86/22)

INFORMÁCIE MsÚ, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
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Levoča bude súčasťou projektu 
Európske hlavné mesto kultúry 2022

Mesto Levoča bude zapojené do projektu, ktoré organizuje 
mesto Esch v Luxembursku. Esch bude v roku 2022 európ-
skym mestom kultúry a projekt bude reprezentovať všetky 

národnosti žijúce na území Luxemburska. Mesto Levoča bolo 
vybraté kvôli bohatej histórii a kultúre.

Esch-sur-Alzette [1360 km] – skrátene 
len Esch, je druhé najľudnatejšie mesto 
v Luxembursku.  Získalo titul Európ-
ske hlavné mesto kultúry za rok 2022, 
o ktorý sa delí spoločne s mestom 
Kaunas v Litve.

Esch sa nachádza v juhozápadnom 
území v jednej z najmenších krajín na 
svete. Občania si žijú bohatým vnútro-
zemským životným štýlom a nemajú 
prakticky žiadne priame susedské štá-
ty, keďže ich hranice okolo tvoria po-
horia.

Esch je domovom kultúry vďaka hu-
dobnému konzervatóriu a kultúrnemu 
centru Kulturfabrik, ktoré víta 80 000 
návštevníkov ročne. Používa sa ako re-
zidencia pre umelcov a ako platforma 
pre trvalo udržateľný rozvoj kultúry. 
V centre sa tiež nachádza kino, kavia-
reň a reštaurácia.

Mesto má zároveň najdlhšiu nákupnú 
ulicu v celom Luxemburgu.

Luxemburský predstaviteľ po vyhlásení 
EHMK 2022 privítal rozhodnutie poroty 
a zdôraznil radosť z toho, že titul obhá-
jili už po tretíkrát, kedy boli jeho mestá 
v rokoch 1995 a 2007 vyhlásené za „eu-
rópske hlavné mesto kultúry“.

Navrhnutý program pre mesto Esch 
spočíval v slogane „Remix Kultúra“, na-
koľko je kultúra občianske právo, ktoré 
každý pomáha formovať spoločným 
úsilím.

Cieľom je zapojiť ľudí bez ohľadu na 
pôvod, vek, vzdelanie alebo pohla-
vie do projektu. Esch a okolitý región 
majú v úmysle použiť titul na urýchle-
nie transformácie z postindustriálneho 
mesta a jeho okolia na znalostne skul-
túrnenú spoločnosť.

Mesto Esch má záujem podporovať eu-
rópske hodnoty, ako je vzájomné poro-
zumenie a rešpekt.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta Levoča

Viac o projekte vo videu:
https://www.youtube.com/

watch?v=8ar5sQQuaw0

O� ciálny web Esch 2022:
https://esch2022.lu/en/



ZDRAVOTNÍCTVO

,,Na našom odberovom mieste CO-
VID-19 je možnosť antigénového tes-
tovania každý pracovný deň od 7.00 
hod. do 15.00 hod. Zmena na základe 
príkazu Ministerstva zdravotníctva SR 
nastáva ohľadom testovania počas ví-
kendov, kedy sa bude dať otestovať 
od 7.00 hod. do 11.00 hod. Posledný 
odber realizujeme 15 minút pred kon-
com pracovnej doby. Počas sviatkov je 
mobilné odberové miesto zatvorené,“ 
uvádza PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, 
námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľ-
skú starostlivosť. 

„Manipulačný poplatok 5 eur bude za 
antigénové testovanie na odberovom 
mieste COVID-19 prijímaný len v hoto-
vosti. Na testovanie môžu záujemcovia 
prísť bez registrácie. My ich následne 
zadáme do systému, ktorý im vygene-
ruje potvrdenie o  platbe a  testovaní. 
Tak ako v  predchádzajúcom období 
bude potvrdenie o  testovaní formou 
e-mailu, SMS, a  taktiež papierovej for-
my, ktorú si môžu záujemcovia vyžia-
dať pred odberom,“ informuje MUDr. 
Renáta Bičanovská, námestníčka riadi-
teľa pre liečebno-preventívnu staros-
tlivosť. 

V súčasnosti rozlišujeme na našom od-
berovom mieste tri druhy testovacích 
alternatív. 

1. Antigénové testovanie 
Testovanie antigénovými testami 
je možné od pondelka do nedele. 
Počas pracovného týždňa je testo-
vanie možné v  čase od 7.00 hod. 
do 15.00 hod.
Počas víkendov od 7.00 hod. do 
11.00 hod. 
Počas sviatkov je mobilné odbero-

vé miesto zatvorené. 
Manipulačný poplatok je 5 eur. Po-
sledný odber sa realizuje 15 minút 
pred koncom pracovnej doby.

2. PCR testovanie pre samoplatcov
Naďalej taktiež platí, že nemocnica 
vykonáva počas pracovných dní aj 
platené PCR testovanie a PCR tes-
tovanie zo slín, na ktoré je možné 
sa prihlásiť cez agellab.sk. 

3. PCR testovanie pre pacientov 
s príznakmi (RÚVZ)
V prípade, že máte príznaky alebo 
podozrenie na ochorenie, môžete 

požiadať o vyšetrenie formou elek-
tronického formuláru prostredníc-
tvom korona.gov.sk. Bude vám pri-
delené odberové miesto a  termín 
odberu na PCR test. 

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

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

V levočskej nemocnici sa mení čas 
testovania počas víkendov a sviatkov

V Nemocnici AGEL Levoča nastáva zmena ohľadom testovania proti ochoreniu CO-
VID-19. Vyplýva to z príkazu Ministerstva zdravotníctva SR. Počas víkendu bude 

možné testovanie od 7.00 hod. do 11.00 hod. Posledný odber bude 
realizovaný 15 minút pred koncom pracovnej doby.

Počas sviatkov bude mobilné odberové miesto COVID-19 zatvorené. 
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„Ambulancie sú už niekoľko týždňov 
v  nových priestoroch. Personál a  pa-
cienti sa a  nimi postupne zoznamujú 
a  adaptujú sa v  nich. Dôležitá infor-
mácia pre pacientov je aj to, že tí, ktorí 
prichádzajú na vyšetrenie na rádio-
diagnostické oddelenie, musia prejsť 
cez recepciu, a teda hlavný vchod novej 
budovy. Pri pulte im bude odovzdaný 
lístok s poradovým číslom,“ hovorí ná-
mestníčka pre ošetrovateľskú starostli-
vosť PhDr. Beáta Ružbacká, MPH. 

„Je pre nás dôležité stále vylepšovanie 
zdravotnej starostlivosti, a preto sme sa 
rozhodli priviesť do prevádzky ambu-
lantnú časť nových priestorov. Veríme, 
že si naši pacienti na príjemnú zmenu 
postupne zvyknú. K  novým ambulan-
ciám sa dostanú po ceste na psychiat-
riu, prejdú okolo kvetinovej steny a veľ-
kých francúzskych okien, za ktorými je 
už čakáreň všeobecnej ambulancie pre 
dospelých. Vo vchode vedľa sa nachá-
dza vstup k chirurgickej a internej am-
bulancii,“ informuje riaditeľ nemocnice 
Ing. František Lešundák. 

Ordinačné hodiny jednotlivých ambu-
lancií:

Všeobecná ambulancia pre dospelých 
07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Interná ambulancia    
07:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Chirurgická ambulancia    
07:00 – 15:00
Rádiodiagnostické oddelenie   
07:00 – 14:12 14:12 – 07:00 (po-
hotovosť)

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Tri ambulancie levočskej nemocnice 
sú presťahované do nových priestorov

Pacienti, ktorí prichádzajú do Nemocnice AGEL Levoča, už nájdu tri najvyťaženejšie ambulancie 
presťahované do priestorov novej budovy pri psychiatrickom oddelení. Ide o chirurgickú ambulanciu, 

internú ambulanciu a všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Nemocnica tak pokračuje vo svojich 
rozvojových aktivitách s cieľom modernizovať a skvalitňovať úroveň 

poskytovania zdravotnej starostlivosti.

ZDRAVOTNÍCTVO
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Bezplatne môžete na Zbernom dvore odovzdať:
• POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ
• BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
• ELEKTROODPAD
• POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY, AUTOBATÉRIE
• SKLO, PLASTY, PAPIER, VKM, KOVY, DREVO
• ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
• PNEUMATIKY MÔŽETE ODOVZDAŤ BEZPLATNE 

V PNEUSERVISE ALEBO NA ZBERNOM DVORE. 

Zber objemného odpadu, ako je nepotrebný NÁBYTOK, 
OKNÁ, DVERE, SEDAČKY, MATRACE, PAPLÓNY, KOBER-
CE a iný nadrozmerný odpad z domácností, ktorý pre jeho 
veľký rozmer nemožno uložiť do štandardnej zbernej nádo-
by, je bezplatne zabezpečovaný dvakrát do roka, vždy na jar 
a na jeseň. Najbližší takýto zber bude v októbri (konkrétny 
termín uverejníme v najbližšom čísle LIMKA). Mimo tohto or-
ganizovaného zvozu máte možnosť odovzdať objemný od-
pad kedykoľvek na Zbernom dvore, ale už za poplatok.

Taktiež môžete doniesť aj DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, 
poplatok zaň sa platí v hotovosti priamo na Zbernom dvore.

Komunálne odpady – ODPADY Z  DOMÁCNOSTÍ – je po-
trebné ukladať do zbernej nádoby alebo v prípade, ak vám 

zberná nádoba nepostačuje môžete odpad uložiť do špe-
ciálne označeného zberného vreca, ktoré si môžete zakúpiť 
v Klientskom centre Mestského úradu v  Levoči alebo na 
Zbernom dvore.

Prevádzková doba Zberného dvora na Kežmarskej ceste 
65 v Levoči:
pondelok – piatok  06.00 h – 14.00 h
sobota    09.00 h – 17.00 h - v letnom čase
   08.00 h – 16.00 h - v zimnom čase

Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadov, ktoré 
patria do skupiny vyhradených výrobkov (sklo, plasty, papier, 
kovy, ...), znášajú výrobcovia týchto výrobkov a nie mesto 
Levoča. Preto sa nezahŕňajú ani do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a občania Levoče preto za ne neplatia. 

Viac sa dočítate v novom všeobecnom záväznom nariade-
ní mesta Levoča č. 4/2021 zverejnenom na www.levoca.sk 
v časti samospráva.

Správne triedenie odpadu sa vždy vyplatí.

ts.levoca.sk

Viete o odpadoch?

Potešte nás svojim originálne vymaľovaným obrázkom zaslaním cez FB - Zber odpadu v Levoči - Technické služby Mesta Levoča, alebo emailom: tszbernydvor@levoca.eu.
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Nenarodila sa v  Levoči a  žila tu iba 
krátko. Aj tak sa  jej nepovie inak, iba 
Levočská biela pani. Zo všetkých bie-
lych a  čiernych paní, ktoré sa zjavujú 
a  nedajú ľuďom spávať, je ona jediná, 
ktorá nestraší a nezjavuje sa po nociach 
ako duch. Sníva si svoj sen o bohatstve 
a  šťastí v  ďalekom Györi na katedrál-
nom cintoríne. Áno, tam ju pochovali 
do spoločného hrobu 15. septembra 
1714. Dlho nebolo známe, kde sa jej 
hrob nachádza, tak ako nie je známy 
presný dátum jej narodenia. Ako každá 
biela pani, jej osud bol opradený po-
riadnou dávkou tajomstva.

Pochádza z Oždian z rodiny Žigmunda 
Géciho a Judity Bakošovej, kde sa prav-
depodobne narodila okolo roku 1680.

Pohnutá doba protihabsburských sta-
vovských povstaní nepriala pokojné-
mu životu. Rodičia jej chceli poskyt-
núť čo najlepšiu výchovu a  preto, ako 
bolo zvykom na bohatších dvoroch, ju 
poslali na výchovu do Mukačeva. Malá 
Juliana sa ocitla na dvore Ilony Zrínskej 
a Františka Rákociho I., hlavného aktéra 
jedného zo stavovských povstaní proti 
absolutistickej vláde Habsburgovcov. 
Na tomto kniežacom dvore sa jej do-
stalo znamenitej výchovy, ktorú počas 
svojho krátkeho života naplno zúročila.

Mladým, pôvabným a  dobre vychova-
ným šľachtickým dámam bolo treba 
nájsť správneho ženícha. Tak to bolo aj 
v  prípade Juliany. Rodičia ju vydali za 
vojenského kapitána Jána Korponaya. 
Stalo sa tak pravdepodobne okolo roku 
1700. O jej živote v tomto období sú po-
merne sporé záznamy ale predpokla-
dáme, že mladomanželia sa zaoberali 
hlavne zveľaďovaním rodového majet-
ku a službou sedmohradskému knieža-
ťu Františkovi Rákocimu II. Práve on vý-
razne ovplyvnil Julianin osud. Na jeho 
stranu, ako vodcu posledného a  naj-
väčšieho protihabsburského povstania 
(1703 – 1711) sa pridali Julianin otec 
Žigmund ako veterán z predchádzajú-

ceho Tökolyho povstania a jej manžel 
Ján. Ten sa stal významným kuruckým 
povstaleckým kapitánom. Ján Korpo-
nay pôsobil v  rôznych vojenských po-
sádkach, až ho na istý čas prevelili do 
Levoče. Tu ho nasledovala aj Juliana 
a stala sa, hoci nakrátko (1709 – 1710), 
obyvateľkou nášho mesta. Žila tu aj 
so svojím synom, jediným potomkom 
Gabrielom, ktorý sa narodil v roku 1706. 
Práve jemu a jeho šťastiu zasvätila svoj 
život a všetky jej činy a kroky smerovali 
k ochrane záujmov syna a celej rodiny. 
V Levoči sa stala súčasťou významných 
historických udalostí v dejinách mesta. 
Bola tu v čase obliehania mesta laban-
cami – cisárskou armádou – a v čase ka-
pitulácie mestskej rady a celého mesta 
do rúk cisárskych (1710). Bola tu v čase 
uzavretia Szatmárskeho mieru (1711), 
ktorý znamenal koniec povstania Fran-
tiška II Rákociho, v  čase rozhodovania 
sa, na ktorú stranu sa prikloniť. Uznať 
podmienky mieru či postupne sa pri-
dať k  vodcom potlačeného povstania, 
ktorí emigrovali do zahraničia. Lavíro-
vanie medzi jednou a druhou stranou 
sa jej stalo osudným. V Levoči nechala 
spomienky na svoju osudovú lásku, ku-
ruckého generála a baróna Štefana An-
drášiho, ktorý uznal podmienky mieru. 
Preto mu boli vrátené všetky majetky 
a z Levoče odišiel na svoje rodové sídlo 
Krásnu Hôrku a do Betliara. 

Juliana odišla z Levoče a postupne bý-
vala v rodových majetkoch v Hronseku 
a Banskej Bystrici. Stretávala sa s vplyv-
nými ľuďmi Illešháziovcami, Pálfyovca-
mi, ktorí ju pozývali do svojich salónov, 
otvorili jej cestu do najvýznamnejších 
sídiel v  krajine. Práve tu zúročila svoj 
pôvab a výchovu. Pre milovaného syna 
sa snažila získať späť rodový majetok 
otca Žigmunda, ktorý zostal verný Rá-
kocimu a žil v poľskom exile. V neistej 
a  stále výbušnej politickej situácii ro-
zohrala nebezpečnú hru na obidvoch 
stranách. Návštevy vysokých cisár-
skych úradníkov, striedala s pomocou 
sprisahancom, pripravujúcim ďalšie 

povstanie, ktoré malo priniesť  návrat 
Františka II. Rákociho späť do Uhor-
ska. Prevzala tajné listy pre spriaznené 
šľachtické rody, ale preriekla sa o  ich 
existencii pred uhorským palatínom 
Jánom Pálfym.

Ten, s vidinou povýšenia a politického 
zúročenia tejto dôležitej informácie od 
Juliany listy vymáhal. Juliana zistila, že 
sa v  listoch spomína aj jej otec a listy 
spálila. Pálfy však od svojej požiadavky 
– odovzdania listov – neupustil a v roku 
1712 Julianu zatkol na Červenom Ka-
meni. Odvtedy sa už na slobodu nedo-
stala. Dlhé roky komunikovala s okoli-
tým svetom iba listami. V nich  dúfala, 
že sa raz z väzenia dostane, aby objala 
svojho syna, či išla na púť do Španiel-
ska, do mesta Cordoba, k zázračnému 
obrazu Blahoslavenej Panny Márie.

Nestalo sa tak. Previezli ju do mesta 
Györ, zriadili kvôli nej špecializovaný 
súd, vyhrážali sa, sľubovali a  napokon 
mučili. Nepodľahla a  neprezradila nič 
čo bolo v  osudných listoch. Vo väzení 
pochopila, že sa Rákoci nevráti, ďalšie 
povstanie nebude, ale už bolo neskoro. 
Nechcela ohroziť otca, syna, celú rodi-
nu a preto mlčala aj pri ťažkom mučení, 
tzv. tortúre druhého stupňa. Všetko sa 
to dozvedáme z  dobových dokumen-
tov – zo záznamov z  mučenia, kde sú 
zapísané jej výpovede, z  posledných 
slov v testamente, či z textu modlitby. 

Vyhlásili ju za vlastizradkyňu a  exem-
plárne potrestali. Sťali ju a  o  jej tra-
gickom konci dnes hovorí len krátky 
záznam v miestnej matrike zosnulých.

Tak skončil život skutočnej Juliany, 
ženy, ktorú čas a romantický spisovateľ 
Mór Jókay zmenili na legendu. 

PhDr. Dáša Uharčeková - Pavúková, 
historička umenia 

Spišského múzea v Levoči

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA... O žene, ktorú čas zmenil na legendu.

Juliana Géci Korponay 
1680(?) - 1715
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Ošemetná
záležitosť

Kolektívna výstava piatich výrazných predstaviteľov súčasného bieloruské-
ho výtvarného umenia: Aleny Hil, Tatiany Kandracienky, Igora Tišina, Euge-
na Šadka a Gleba Šutova, ktorí sa pohybujú v médiu maľby, kresby a video-
artu. Ošemetnou záležitosťou sa môže stať čokoľvek v našom živote, môže 
ňou byť umenie samo rovnako ako aj túžba vymaniť sa zo zovretia systé-
mu a spoločnosti, ktorá robí všetko pre to, aby mohla kontrolovať konanie 
a myslenie svojich občanov. Odpoveď na represie, násilie a neprávosti systému 
môže mať aj číro umeleckú formu, ktorá hneď nemusí tematicky prenášať každo-
denne zažívaný pocit neslobody do prvého plánu výpovede. Práve naopak, reak-
cia výtvarníkov môže mať i krehkú a výsostne intímnu podobu. Výstava je realizo-
vaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bielorusku.

Výstava sa uskutoční od 21.8. – 28.9.2021 v GML.

Kurátor: Peter Milčák.
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Prvá písomná zmienka o škole v Levo-
či siaha do roku 1417. Nešlo o  školu 
poskytujúce základné vzdelanie, ale 
o tzv. vyššiu latinskú školu. Školy po-
skytujúcu základné vzdelanie pre ši-
roké vrstvy sa rozšírili až v  18. storočí. 
V roku 1879 z iniciatívy biskupa Csásku 
vznikla dievčenská  Rímskokatolícka 
maďarská ľudová škola a  meštianka. 
V meste vznikla aj chlapčenská meš-
tianska škola. Koncom 19. storočia boli 
v Levoči štyri ľudové školy. 

O vysokej úrovni najstaršej levočskej 
školy svedčí aj to, že v  rokoch 1520-
1521 bol rektorom vyššej latinskej ško-
ly anglický humanista Leonard Cox. 
V  roku 1544 sa stal rektorom Daniel 
Türck ako prvý protestant. Koncom 16. 
storočia na škole vyučovali pedagógo-
via z  celého Uhorska aj zo zahraničia. 
Škola zanikla v dôsledku protireformá-
cie v roku 1674. Nová evanjelická škola 
bola postavená v  roku 1688 a  neskôr 

sa pretransformovala na lýceum. To sa 
v roku 1796 presťahovalo do Hainovho 
domu. V  19. storočí vzrástol jeho výz-
nam v  národnoobrodzovacom hnutí, 
najmä vplyvom profesora Michala Hla-
váčka. Práve na levočskom lýceu našli 
útočisko slovenskí študenti po zrušení 
profesúry Ľudovíta Štúra v  Bratislave. 
V roku 1869 sa stalo prvou interkonfe-
sionálnou školou v Uhorsku ako Levoč-
ská maďarská kráľovská vyššia reálna 
škola. Po vzniku Československa sa 
škola zmenila na Nemecké štátne refor-
mné reálne gymnázium v Levoči, ktoré 
bolo zrušené v roku 1936.

V  roku 1671 starý minoritský kostol 
s  kláštorom získali jezuiti a už nasle-
dujúci rok otvorili gymnázium. Vybu-
dovali i Konvikt na výchovu šľachtickej 
mládeže, ktorý však zanikol roku 1785. 
Po zániku rádu jezuitov v  roku 1773 
kláštor prepadol do majetku kráľovstva 
a naďalej slúžil pre potreby gymnázia. 

V  roku 1851 bolo premenené na Ci-
sársko-kráľovské štátne gymnázium 
a v roku 1867 premenované na Levoč-
ské kráľovské katolícke vyššie gym-
názium. Pre potreby gymnázia bola 
v  roku 1913 postavená nová budova. 
Po vzniku Československa bolo gym-
názium premenované na Českosloven-
ské štátne reálne gymnázium dr. Šro-
bára. Pre vtedajšieho ministra s  plnou 
mocou pre správu Slovenska to bolo 
zrejme zadosťučinením, pretože ako 
študent bol z  levočského gymnázia 
vylúčený pre panslavizmus. V súvislos-
ti so zmenou zriaďovateľa a  rôznymi 
školskými reformami gymnázium pre-
šlo od roku 1938 niekoľkými zmenami 
formy aj mena a  v  súčasnosti pôsobí 
pod názvom Gymnázium Janka Fran-
cisciho-Rimavského. 

Rozmach škôl a  vzdelávania v  Levoči 
nastal v  20. storočí. Na jar 1919 mali 
prejsť tunajšie školy na vyučovanie 

v slovenčine a v duchu 
nového štátu. Toto úsi-
lie však vyvolalo odpor 
väčšiny vyučujúcich aj 
časti verejnosti. V škol-
skom roku 1919/1920 
sa však situácia po-
stupne stabilizovala 
a  s  prispením českých 
učiteľov sa školy sta-
li československými. 
Väčšina škôl už vyu-
čovala v  slovenčine, 
nemecký vyučovací 
jazyk ostal len na evan-
jelickej reálke, v dvoch 
triedach evanjelickej 
ľudovej školy a do roku 
1933 v židovskej ľudo-
vej škole. 

1. mája 1922 bol 
otvorený Ústav pre 
slepých. V  školskom 
roku 1949/50 sa škola 
rozdelila na národnú 
a strednú školu a z pô-
vodnej odbornej ško-

Z dejín školstva
v Levoči

Gymnázium po požiari v roku 1968, Archív SNM-SML, fond Š. Péchy
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ly sa neskôr stala Učňovská škola pre 
mládež s  chybami zraku. Začiatkom 
50. rokov vznikol tiež Štátny ústav pre 
hluchonemých. Nástupcovia týchto 
škôl existujú aj v súčasnosti. 

Ženský rímskokatolícky učiteľský ústav 
Ladislava Zábojského (od roku 1934 
premenovaný na Vojtaššákov) založil 
v roku 1919 Ján Vojtaššák a v roku 1929 
bol založený Ústav pre vzdelávanie uči-
teliek domácich náuk. V roku 1932 od-
kúpil biskup Vojtaššák starý minoritský 
kláštor a prebudoval ho na tzv. malý se-
minár (stredná škola na výchovu adep-
tov na štúdium v  riadnom kňazskom 
seminári). 

Počas 2. svetovej vojny došlo dočasne 
k  prerušeniu vyučovania, no po pre-
chode frontu sa však pomerne rýchlo 
obnovilo vyučovanie na ľudových a ne-
skôr aj stredných školách. Po obnovení 
Československa došlo k  poštátneniu 
cirkevného školstva. Zo školských tried 
boli odstraňované kríže, čo vyprovoko-
valo žiacke nepokoje na gymnáziu. Do 
roku 1948 prebiehalo postupné poštát-
ňovanie škôl. V roku 1945 bol poštátne-
ný Vojtaššákov učiteľský ústav a v roku 
1950 zanikol. V  septembri 1948 bol 
poštátnený aj levočský malý seminár 
a študenti gymnázia nosili na protest 
proti tomu kňazské koláriky. V novem-
bri 1948 boli jezuiti z  objektu násilne 
vysťahovaní za využitia traktorov. 

Snaha napodobniť sovietsky vzdelá-
vací systém a  jeho následné korekcie 
viedli k  sérií reorganizácií škôl. Rím-
skokatolícka ľudová škola sa po nie-
koľkých zmenách zmenila na základnú 
deväťročnú školu, v  roku 1953 zanikli 
nástupcovia cirkevnej školy a dievčen-
skej aj chlapčenskej meštianskej školy. 
Nedochádzalo však len k  zániku škôl. 
V školskom roku 1949/50 bola založená 
vyššia sociálno-zdravotná škola, v roku 
1955 sa do budovy po zrušenej Učiteľ-
skej akadémii presťahovala pedagogic-
ká škola zo Spišskej Novej Vsi a v roku 
1960 vzniklo poľnohospodárske učiliš-
te. V roku 1962 bola otvorená základná 
škola na ulici Gašpara Haina a  v  roku 
v roku 1982 na Sídlisku Západ. Po než-
nej revolúcii bolo obnovené cirkevné 
školstvo a povolené súkromné školy. 

Mgr. Zuzana Dzimková
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PODUJATIA V MESIACI SEPTEMBER

Knižnica aj v tomto mesiaci pripravi-
la pre svojich používateľov a širokú 
verejnosť podujatia a aktivity, ktoré 
bude realizovať v súlade s platnými 
nariadeniami. 

Vzhľadom na premenlivosť situácie 
a opatrení v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19 sledujte we-
bovú stránku knižnice, facebook 
a instagram, kde vás budeme vždy 
vopred informovať o aktuálne 
platných podmienkach vstupu do 
knižnice a návštev organizovaných 
podujatí. Informovať sa môžete aj 
telefonicky, mailom alebo osobne.

Informačné výchovy
Aj v tomto školskom roku ponúkame 
všetkým školám informačné výchovy 
v knižnici. V prípade záujmu je potreb-
né nahlásiť sa vopred a rezervovať si 
termín. 

Prvý krok do školy, druhý do knižnice
V septembri budú mať všetci žiaci 
a študenti registráciu a preregistrá-
ciu v našej knižnici zdarma.

Knižný klub KJH
2. september, štvrtok o 17.00 hod. 
Všetkých priateľov dobrej literatúry sr-
dečne pozývame na stretnutie knižné-
ho klubu pri knihe Sergeja Dovlatova 
Kufor. Prečítanie knihy nepodmieňuje 
účasť.

Bonsaje v knižnici
6. september, pondelok o 17.00 hod.
O umení a histórii pestovania minia-
túrnych stromčekov nám porozpráva 
a zároveň predstaví vlastnoručne vy-
pestované bonsaje predseda Sloven-
skej bonsajovej asociácie Juraj Szabó.
Podujatie sa koná pri príležitosti 18. 
Národnej výstavy bonsajov a suiseki 
v Levoči. 

Čo čítajú knihovníci
8. september, streda o 15.00 hod.
Pozývame vás na stretnutie čitateľov 
s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú 
o nových knihách v knižnici a o tom, čo 
práve čítajú.

ŠPORT SEPTEMBER
FUTBAL

MUŽI – 5. Liga Podtatranská

FK  05 Levoča – Veľká Lomnica
19. 09.2021             15,00 hod.

DORAST – 4. Liga Podtatranská

Levoča – Kežmarok
04.09.2021              14,00 hod.
Levoča – Hranovnica
18.09.2021              14,00 hod.

STARŠÍ , MLADŠÍ  ŽIACI  – II. Liga 

Levoča – Galaktik
11.09.2021              9,30 a 11,15 hod.

Levoča – Lipany
25.09.2021              9,30 a 11,15 hod.
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Beletria
55 pravdivých príbehov – Osudy ľudí 
okolo nás
Berlin, Lucia: Večer v raji 
Diotallevi, Francesca: Vivian
Falvey, Patricia: Sestry z Titanicu 
Hersey, John: Hirošima 
Chabon, Michael: Úžasná dobrodružství 
Kavaliera a Claye
Morgan, Sarah: Rodina pre začiatočníkov
Navarro, Joe: Tri minúty do súdneho dňa 
Riches, Anthony: Centurioni 
Strömquistová, Liv: Nejrudější růže roz-
kvétá
Šlepikas, Alvydas: Jmenuji se Maryte

Romány pre ženy
Alexanderová, Tamera: Farby pravdy
Bowen, Sarina: Když jsme se poznali
Brownlee, Victoria: Za láskou do Paríža
Dacková, Monika: Dom z ruží
Franková, Lina: Vlčí zámok
Hunter, Teagan: Láska cez správy
Kasten, Mona: Veriť znova
Olrinková, Lucia: Ako slaný karamel
Sparks, Nicholas: Keď sa vrátiš
Steel, Danielle: Dobrý boj

Detektívky a trilery
Castle Froëst, Frank: Zločinecký syndikát
Fieldsová, Helen: Dokonalý zločin
Harper, Jane: Zradný príliv
Christie, Agatha: Predávkovanie smrťou
Lee Howe, Samantha: Neznámy v našej 
spálni
Silva, Daniel: Prípad Caravaggio

Literatúra pre deti a mládež
Caras, Michael: Bitcoinové peniaze
Dobiášová, Viera: Do školičky, do školy 
kráčať vôbec nebolí
Hatala, Marián: Doučko s Futbalom
Cholewińská-Szkoliková, Aniela: Miška 
a jej malí pacienti 8 – Stretnutie v horách
Kinnerová, Nicola: Psst, tíško!
Kuang, Tsai Hao: Tajomstvo čaju
Leksa-Pichanič, Vladimír: Ufo nemá wi� 
Lucado, Max: Deti Kráľa
Minecraft: Stavebné chuťovky
Mlčochová, Jela: Adrianin prvý prípad

Moroni, Lisa; Eriksson, Eva: Julka hľadá 
ponožky
Pospíšilová, Zuzana: Detektívi a záhadné 
krádeže
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda (štvr-
tý rok)
Schoenwald, Sophie: Vstávaj, malá včiel-
ka
Silverstein, Shel: Chýbajúci kúsok
Staviarska, Marka: Akos Avoláš
Šulc, Petr: Theo a Lily – Prvýkrát v škôlke

Náučná literatúra pre dospelých
Batmendijnová, Júlia: O čom sníva rake-
tový pes?
Beneš, Jiří: Antibiotika 
Brasseur, Philippe: 1001 her s knížkou 
Gutiérrezová, Luci: English Is Not Easy
Ha� ner, Sebastian: Príbeh jedného 
Nemca
Janda, Vladimír a kol.: Svalové funkční 
testy
Mik, Jeannine; Teml-Jetter, Sandra: Ma-
minka, nekrič! 
Nutil, Peter: Média, lži a příliš rychlý mo-
zek 
Sekulová, Hanka: Darujme si zdravie 
z vlastnej záhrady
Smith, Patrick: Zeptejte se pilota 
Ševcová, Katarína: Kapitoly z medicínske-
ho práva
Úchvatné světové běžecké trasy
Vacvalová, Lenka: Nájdem odvahu
Vizi, Péter: Hviezdny atlas k malým ďale-
kohľadom
Zouharová, Kateřina: Zabavte malé ne-
posedy
Zvírotský, Michal a kol.: Příbéh školní 
šikany

..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

Let’s talk!
10. september, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Po-
zývame vás na neformálne stretnutia 
Let’s talk! k nám do knižnice.V septem-
bri sa budeme rozprávať o � lmoch.

18. Národná výstava bonsajov a sui-
seki
10. - 12. september, piatok - nedeľa
Pozývame Vás do Župného domu 
v Levoči na Národnú výstavu bonsajov 
a suiseki.

Kráľ čitateľov
13. september, pondelok o 15.00 hod. 
V septembri slávnostne vyhlásime 
a odmeníme našich najaktívnejších 
čitateľov za rok 2020 z radov detí, štu-
dentov i dospelých.

S Toňou Revajovou v knižnici
14. september, utorok o 10.00 hod.
So skvelou autorkou kníh pre deti 
a mládež sa stretnú v knižnici jej fanúši-
kovia zo Základnej školy z Granč - Pet-
roviec. Organizované podujatie. 

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
16. september, štvrtok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa k nám do knižnice poroz-
právať o všeličom možnom v ruštine. 
Vhodné aj pre začiatočníkov. Tieto 
stretnutia nie sú kurzom RJ. V septem-
bri sa budeme rozprávať o detstve.

Klub šikovných rúk
17. september, piatok o 16.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prá-
cam môžete aj v knižnici a okrem toho 
vzájomne si poradiť a vyskúšať nové či 
staronové ručné práce. Nebude chýbať 
ani prezentácia knižných noviniek a čí-
tanie z dobrej literatúry.

Noc literatúry 2021
22. september, streda o 17.00 hod.
Noc literatúry bude prebiehať sériou čí-
taní zo súčasnej európskej literatúry na 
troch rôznych netradičných miestach. 
Bližšie informácie nájdete na stránke 
knižnice a FB.

Konferencia Ján Henkel a jeho svet
23. september, štvrtok o 10.00 hod.
Organizované podujatie.

VÝPOŽIČNÝ ČAS 
POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA

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

             Sobota:         9.00 - 12.00
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SPOLOČNOSŤ

Upozornenie verejnosti na preventívnu 
kampaň Stop vreckovým zlodejom!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Poprade upozorňuje verejnosť na slo-
venskú verziu celoeurópskej preventív-
nej kampane Stop vreckovým zlode-
jom! Hlavnou myšlienkou kampane je 
zvýšenie povedomia verejnosti o me-
tódach tzv. vreckových zlodejov, ktorí 
využívajú rôzne triky na pá-
chanie tejto protispoločen-
skej činnosti, a tým prispieť 
k jej predchádzaniu. Jednot-
né logo kampane, ktoré sa 
nachádza na rôznych ma-
teriáloch kampane, bude 
rozšírené nielen v online 
priestore, ale aj v priestoroch 
železničných, autobusových 
staníc a tiež na verejných 
priestranstvách, kde sa vys-
kytuje zvýšený počet osôb.

Ku kampani bola vytvore-
ná webová stránka www.
stop-pickpockets.eu s infor-
máciami ako predchádzať 
tzv. vreckovým krádežiam 
(o� ciálne bola spustená 26. 
marca 2021). Po voľbe kon-
krétnej krajiny (vlajky) nasle-
duje presmerovanie na in-
formácie v úradnom jazyku 
danej krajiny. 

Celá kampaň je postavená 
na farebných postavičkách, 
ktoré predstavujú rôzne 
spôsoby páchania tzv. vrec-
kových krádeží (viď príloha 
- Triky vreckových zlodejov). 

Polícia aj touto cestou vyzý-
va občanov, aby na prípadné 

vyššie uvedené praktiky podvodníkov 
nenaleteli a v prípade, že sa stali obeťa-
mi takéhoto konania toto oznámili na 
útvare Policajného zboru.

plk. Ing. Ján Dubňanský
riaditeľ

Stretneme sa v Levoči 
na JARMOKU!
Z JARMOKU POD RADNICOU sa už v sep-
tembri stane jednoducho JARMOK, nájde-
te nás na novom mieste a taktiež i kávičku 
z VÝBEROFKY si vypijete tradične kvalit-
nú, no tak trochu po novom. 

Tieto milé novinky nás primäli poďako-
vať sa za doterajšiu priazeň a spoluprácu 
predovšetkým návštevníkom, spolupra-
covníkom, podporovateľom, priaznivcom 
handmade tvorby a milovníkom výberovej 
kávy.

Menovite chceme poďakovať Prešovskému 
samosprávnemu kraju, jeho predsedovi, 
Mestu Levoča, poslancom mestského za-
stupiteľstva, Mestskému kultúrnemu stre-
disku, všetkým remeselníkom, umelcom, 
lektorom, dobrovoľníkom a účinkujúcim, 
spolupracujúcim občianskym združeniam 
a neziskovým organizáciám. Spolupracu-
jeme s viac než stovkou subjektov, preto 
ich žiaľ nie je možné menovite uviesť všet-
ky, no naša obrovská vďaka patrí každému 
jednému človeku, ktorý akokoľvek prispel 
k fungovaniu nášho komunitného kreatív-
neho centra a k propagácii mesta Levoča.

Vaša priazeň je pre nás záväzkom. Hoci 
zmenou sídla prídeme o časť kapacity 
priestoru a nebudeme môcť naďalej spo-
lupracovať so všetkými našimi doterajšími 
vystavovateľmi, posúvame naše pôsobenie 
ďalej. Už 3. 9. 2021 Vás radi privítame na 
slávnostnom otvorení nového JARMOKU 
na Námestí Majstra Pavla 56 (v priesto-
roch budovy Slovenskej sporiteľne, vstup 
z dvora), kde budeme v našich aktivitách 
vytrvalo pokračovať s cieľom ich neustále-
ho zlepšovania.

Počas slávnostného otvorenia nových 
priestorov sme si pre vás od 15.00 hod. 
pripravili program (tvorivé dielne, kultúr-
ny program) a ako je u nás zvykom, množ-
stvo ďalších kreatívnych prekvapení.

Tešíme sa na vás!

Za Levočský kreatívny spolok, O. Z. Ľu-
bomíra Poľanovská, Dana Rusnačiková 
a Zuzana Kamenická

Za Výberofk u Patrícia Homolová Poľanov-
ská



PLATENÁ INZERCIA

Štúdium MBA a LL.M.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove zabezpečuje tiež postgraduálne štúdium. Manažéri môžu 
v Prešove absolvovať prestížne manažérske štúdium Master of Business Administration (MBA), alebo postgraduálne právnic-
ké štúdium Master of Laws (LL. M.).

„Byť v trende, znamená neustále zdokonaľovanie 
a investovanie do sebavzdelávania.“ 

Odpoveďou je postgraduálne vzdelávanie, lebo trh volá po odborníkoch a špecialistoch. Vysoká škola medzinárodného pod-
nikania ISM ponúka postgraduálne vzdelávanie a získanie profesijného titulu MBA a LL.M., ktoré ponúka možnosť kariérne-
ho rozvoja a finančného prilepšenia, rozvoj manažérskych kompetencií, schopnosť strategického rozhodovania sa v biznis 
prostredí. 

Prestížny titul MBA môžete na Vysokej škole medzinárodné-
ho podnikania ISM Slovakia v Prešove získať po absolvovaní 
dvoch semestrov, pričom štúdium je v slovenčine a v súčas-
nosti kompletne online. Celé vzdelávanie môžete absolvovať 
z ktoréhokoľvek miesta, stačí počítač a prístup k internetu. 
Online výučba spája opatrenia súvisiace s pandémiou a vy-
ťaženosť manažérov, ktorí nemajú vždy čas cestovať a  zú-
častňovať sa prezenčnej formy štúdia. 

Obidva programy sú certifikované spoločnosťou Interna-
tional Education Society (IES) so sídlom v  Londýne. Táto 

spoločnosť bola založená v roku 1997 a stala sa významnou 
inštitúciou, ktorá sa špecializuje výlučne na certifikáciu vzde-
lávacích inštitúcií a ich vzdelávacích programov. Výsledkom 
certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje 
kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná 
v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie 
inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento 
certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukon-
čil certifikovaný vzdelávací program na ISM Slovakia.

Cena za oba vzdelávacie programy je 2500€. 
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„Čas plynie a nevráti čo vzal,
len spomienky zostali a v srdci žiaľ."

Michal Petrovič
Dňa 31. 8. 2021 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, dedko, svo-
kor a príbuzný Michal Petrovič.

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

S láskou a úctou spomína manželka Veronika a dcéry s rodinami. 

„Ten kto ťa poznal, spomenie si,
ten, kto ťa mal rád, nezabudol."

Daniel Sanitrik
Dňa 11. 9. 2021 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, švagor, brat Daniel 
Sanitrik.

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

S úctou a láskou spomína manželka Anna, deti Daniel, Rasťo a Zuzana s rodinami. 

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

Eva Diňová

Dňa 3. septembra uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila moja manželka, naša mamka a babka 
Eva Diňová. 

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

S úctou, vďakou a láskou spomína manžel Štefan,
synovia Rastislav, Štefan s rodinami a syn Kamil.

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

Ladislav Drusa

Dňa 9. 9. 2021 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec, svokor a dedko. 

Tí, ktorí ste ho poznali, venuje mu tichú spomienku.

S úctou a láskou spomínajú manželka Božena,
deti Silvia, Miriama s rodinami a syn Ladislav. 
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky 
    a poďakovania

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

1. sept. – SIEDMY SVETOVÝ DEŇ MOD-
LITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA.
2. sept. – VENI SANCTE na začiatku 
školského roku so sv. omšou pre cir-
kevné školy – Stredná zdravotnícka 
a Spojená špeciálna škola o 8.00 hodi-
ne v Bazilike sv. Jakuba.
VENI SANCTE na začiatku škol-
ského roku spojené s pripomenu-
tím si 30. výročia založenia školy 
a uvedenie novej riaditeľky do úradu 
PaedDr. Marty Zabielnej, PhD. pri sv. 
omši o 8.00 hodine v gymnaziálnom 
kostole.
VENI SANCTE na začiatku školského 
roku so sv. omšou pre všetky zák-
ladné i  stredné školy o  19.00 hodine 
v Bazilike sv. Jakuba.
3. sept. – PRVÝ PIATOK V  MESIACI 
SEPTEMBRI. 
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. 
omší a okrem toho v piatok od 18.00 
hodiny.
Chorých a  starých z  príležitosti prvého 
piatku navštívime od 8.00 hodiny dopo-
ludnia. 
4. sept. – FATIMSKÁ SOBOTA. 
Fatimská sobota na Mariánskej hore so 
začiatkom o 9.30 hodine.
Modlitbu sv. ruženca vedie a sv. omšu 
celebruje Vdp. Stanislav Misál, farár 
v Chlebniciach.
5. sept. – DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
8. sept. – NARODENIE PANNY MÁRIE, 
sviatok (streda).
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 ho-
dine. 
12. sept. – DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
Slávnosť 1. sv. prijímania pre celú far-
nosť vo sv. omši o 10.00 hodine.

PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO 
OTCA NA SLOVENSKU:
Nedeľa 12. septembra 2021
15:30 Prílet na Medzinárodné letisko 
v Bratislave 
15:30 O� ciálne privítanie  na Medzi-
národnom letisku v Bratislave 
16:30 Ekumenické stretnutie  na 
Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - prí-
hovor Svätého Otca
17:30 Súkromné stretnutie s členmi 
Spoločnosti Ježišovej  na Apoštolskej 
nunciatúre  v Bratislave 

Pondelok 13. septembra 2021 – Bra-
tislava
09:15 Privítací ceremoniál  v Prezi-
dentskom paláci v Bratislave 



09:30 Zdvorilostná návšteva u prezi-
dentky republiky, v „Zlatom salóne“ Pre-
zidentského paláca v Bratislave
10:00 Stretnutie s predstaviteľmi 
štátu, občianskej spoločnosti a dip-
lomatického zboru  v záhrade Prezi-
dentského paláca v Bratislave - prího-
vor Svätého Otca
10:45    Stretnutie s biskupmi, kňaz-
mi, zasvätenými osobami, seminaris-
tami a katechétmi v Katedrále sv. Mar-
tina v Bratislave - príhovor Svätého Otca
16:00 Súkromná návšteva centra 
„Betlehem“ v Bratislave
16:45 Stretnutie so židovskou ko-
munitou na Rybnom námestí v Bratisla-
ve - príhovor Svätého Otca
18:00 Stretnutie s predsedom parla-
mentu na Apoštolskej nunciatúre v Bra-
tislave
18:15 Stretnutie s predsedom vlá-
dy na Apoštolskej nunciatúre v Bratisla-
ve

Utorok 14. septembra 2021 – Košice – 
Prešov
10:30 Božská liturgia svätého Jána 
Zlatoústeho, ktorej bude predsedať 
Svätý Otec  na priestranstve pred Mes-
tskou športovou halou v Prešove - homí-

lia Svätého Otca
16:00 Stretnutie s rómskou komuni-
tou na Luníku IX. v Košiciach - pozdrav 
Svätého Otca
17:00 Stretnutie s mladými  na Šta-
dióne Lokomotíva v Košiciach - príhovor 
Svätého Otca

Streda 15. septembra 2021 – Šaštín
9:10 Modlitbové stretnutie s bis-
kupmi v Národnej svätyni v Šaštíne
10:00 Svätá omša  na otvorenom 
priestranstve pri Národnej svätyni 
v Šaštíne - homília Svätého Otca
13:30 Rozlúčkový ceremoniál na me-
dzinárodnom letisku v Bratislave

14. sept. – POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍ-
ŽA, sviatok (utorok).
Tradičná púť vozičkárov a telesne 
postihnutých na Mariánskej hore, sv. 
omša o 10.00 hodine.
O 21.00 hodine na Mariánskej hore 
pobožnosť krížovej cesty a sv. omša 
z nasledujúcej slávnosti Sedembo-
lestnej Panny Márie, patrónky Slo-
venska.
15. sept. – SEDEMBOLESTNEJ PANNY 
MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, sláv-

nosť (streda).
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 
a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodi-
ne.  
17. a 18. sept. – JESENNÉ KANTROVÉ 
DNI v piatok a sobotu.
Úmysel týchto kantrových dní je poďa-
kovanie za tohoročnú zemskú úrodu.
19. sept. – DVADSIATA PIATA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
20. sept. – ZMENA ČASU VEČERNÝCH 
SV. OMŠÍ. 
Od pondelka 20. septembra večerné 
sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu 
budú o 18.00 hodine, okrem sobôt 
a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše 
o 19.00 hodine.
21. sept. – Sv. Matúša, apoštola 
a evanjelIstu, sviatok.
26. sept. – DVADSIATA ŠIESTA NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
28. sept. – ŠIESTE VÝROČIE POVÝŠE-
NIA CHRÁMU SV. JAKUBA NA BAZILI-
KU MINOR. 
29. sept. – SV. MICHALA, GABRIELA 
A RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok.

Zmena programu vyhradená!

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA 

Služby Božie na mesiac september 2021
Milí Levočania!

Čas beží. A s ním ubehlo aj leto. Príjemný čas oddychu, tábo-
rov, dovoleniek a  neraz i  sladkého ničnerobenia. Je tu opäť 
september a s ním spojený aj návrat ku školským povinnos-
tiam. Z vlastnej skúsenosti viem, že začínať nový školský rok 
bolo vždy ťažké. Ráno vstávať, nabehnúť na presný režim dňa, 
mnohí z vás možno povedia, že sa desia tej pravidelnosti po-
čas školského týždňa. S povinnosťami vás, milí žiaci a študen-
ti, sa začnú opäť ďalšie povinnosti aj nám, rodičom a späť do 
školy sa musia vrátiť aj učitelia. Tiež si povzdychneme, ach ten 
nový školský rok. 

Skúsme na ňom však nájsť aj niečo pozitívne. Môžeme sa so 
starými priateľmi podeliť o svoje zážitky z leta. Začiatok môže 
znamenať aj novú šancu a novú možnosť. Ak nastupujete do 
novej školy, je tu možnosť stretnúť nových spolužiakov, kama-
rátov. Znamená to zas byť o rok starší, o krok sa priblížiť k svoj-
mu vysnívanému povolaniu, k dospelosti. Myslím, že sme našli 
aj pár dobrých vecí na začiatku školského roka. Nie? 

Základnou náplňou nástupu do školy je získanie vzdelania. 
Nadobúdanie poznatkov potrebných pre rozvoj nášho mysle-
nia, precvičovanie pamäte, či osvojenie si viacerých zručnos-
tí, posilnenie našich schopností. Ja by som vám však chcela 
pripomenúť, že s týmto druhom vzdelávania je spojené ešte 
jedno veľmi dôležité, azda najdôležitejšie vzdelanie pre náš ži-
vot do večnosti. Do tejto školy nastupujeme každý deň všetci. 
Chceme, aby táto cesta bola úspešná, aby sme na konci získali 
výborné vysvedčenie. Nech nás na tejto ceste sprevádza slovo 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac September 2021
 – Sväté liturgie v týždni: 

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

 – Sväté liturgie v nedeľu:  9:30 a 10:45
Prvú nedeľu v mesiaci sa slávi svätá liturgia po cirkevnoslovan-
sky.

V prvopiatkovom týždni sa spovedá vždy pred svätou liturgiou.

Spoveď chorých je prvý piatok v mesiaci od 08:00 hod.

Sviatky v mesiaci september:
01.09. – streda – začiatok nového cirkevného roka.
08.09. – streda – Narodenie Presvätej Bohorodičky
14.09. – utorok – Povýšenie sv. Kríža
15.09. – streda – Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka
23.09. – štvrtok – Počatie sv. Jána Krstiteľa
26.09. – nedeľa - odchod do večnosti sv. apoštola a evanjelistu 
Jána

V dňoch 12. – 15. 9. 2021 bude na Slovensku Svätý Otec Franti-
šek. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ty si poveril apoštola Petra, aby 
posilňoval bratov a sestry vo viere. Otvor naše srdcia pre slo-
vá jeho nástupcu pápeža Františka a pomôž nám aj v dnešnej 
dobe vydať svedectvo vernosti, lásky a jednoty s tebou i so Svä-
tým Otcom, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

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

Kontakt: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Potočná 6, 054 
01  Levoča   tel.: 053 – 451 34 36

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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CIRKVI

SLOVÍČKO OD MINORITOV
Nech sú nám krízy a ťažkosti príležitosťou k osobnému rastu

Drahí Levočania, 
 
začiatok školského roka býva obdobím 
zvýšeného náporu nielen pre rodičov 
a zamestnancov škôl, aj pre dopravu, ob-
chod atď. Navyše tohoročný september 
má opäť prívlastok pandemický. Ako to 
všetko zvládať podľa možnosti v  poko-
ji, ba ideálne tak, aby nám to pomohlo 
k osobnému rastu? Pán Ježiš hovorí: Učte 
sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju 
dušu. (Mt 11, 29) Keď sa budeme búriť, 
nadávať, nič nám to nepomôže. Trpezlivá, 
poctivá práca na konkrétnych úlohách je 
cestou k dobrému výsledku aj k dobrým 
vzťahom. Voľme si túto cestu.

Toto nám prichádza priblížiť aj pápež 
František. Motto jeho apoštolskej cesty 
na Slovensko je: S Máriou a  Jozefom na 
ceste za Ježišom. Svätý Otec má bohaté 
skúsenosti s kráčaním v Ježišových šľapa-
jách – od objavovania svojho povolania 
k zasvätenému životu cez úrad provinci-
álneho ministra jezuitov, a to aj v období 
nesmierne krvavého vojenského režimu 
v  Argentíne, neskôr ako arcibiskup Bue-
nos Aires, ktorý sa usiloval byť vždy v blíz-

kosti chudobných a  napokon ako hlava 
Katolíckej cirkvi.

Nenechajme si ujsť príležitosť stretnúť 
sa s  týmto človekom, vykročme nielen 
duchovne a  virtuálne prostredníctvom 
médií, ale aj osobne, fyzicky. My, bratia 
minoriti, ponúkame (najmä) mladým 
možnosť ísť spoločne na stretnutie do 
Košíc a  všetkých (zaočkovaných) pozý-
vame na púť do Šaštína. Každý sa musí 
vopred zaregistrovať na https://regis-
tracia.navstevapapeza.sk/sk/ Na cesto-
vanie s  nami sa môžete prihlásiť do 7.9. 
do 12:00 na levoca@minoriti.sk (053 451 
4570). 

Podporujme toto podujatie intenzívnou 
modlitbou. Na našej stránke levoca.mi-
noriti.sk si môžete stiahnuť knihu biblic-
kých ružencových rozjímaní Hľa, Tvoja 
Matka. Stačí si do svojho mobilu, table-
tu, či PC stiahnuť čítačku elektronických 
kníh a následne túto knihu. Objavme nie-
len možnosti technologického pokroku, 
ale aj nesmierne veľký význam Božieho 
slova, ktoré nám odhaľuje, kým je naša 
Matka, a  teda aj kým sme my sami, čo 
máme robiť, aby sme napredovali. Kni-

hu v tlačenej podobe je možné získať o.i. 
v našom kostole. 

Krízy a  ťažkosti sú príležitosťou s  Božou 
pomocou osobnostne rásť. Snažme sa 
robiť dobré kroky nielen v tomto pande-
mickom septembri.

Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.

PODUJATIA V SEPTEMBRI:

14.9. – púť na stretnutie Svätého 
Otca s mladými na Štadióne Loko-
motíva v Košiciach
15.9. – púť do Šaštína na svätú 
omšu celebrovanú pápežom Fran-
tiškom 
15.9. – sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie – sväté omše ako v ne-
deľu: o 9:00, 11:00 a 16:00; pol hodi-
ny pred svätými omšami Sedembo-
lestný ruženec
17.9. – sviatok Stigmatizácie svä-
tého Františka – o  15:00 Korunka 
Božieho milosrdenstva, františkán-
sky ruženec, o 15:50 svätá omša

apoštola Jakuba 1, 21b: „S tichosťou pri-
jímajte vštepované slovo, ktoré má moc 
spasiť vaše duše!“ 

V  škole prijímate množstvo vedomostí, 
aj my, už nie školáci, povieme, že sme sa 
nikdy učiť vlastne ani neprestali. Veď sa-
motný život je škola, niekedy tá najťaž-
šia. A  v  tejto škole môžeme obstáť, len 
keď budeme nasledovať toho najlepšie-
ho učiteľa. 

Centrom celého veršíka je Slovo. Živé 
slovo Božie, ktoré nám je vštepované od 
nášho najlepšieho učiteľa, samotného 
Pána Ježiša Krista, sprievodcu nášho ži-
vota. Vštepuje – kladie nám ho do srdca 
a do mysle. A my ho máme s tichosťou 
prijímať. Nielen v tom vonkajšom tichu. 
Môžeme byť tichý navonok, ale s vnútor-
ným odporom k slovu Božiemu. Tak teda 
v bázni, v pokore a v porozumení, v na-
šom vnútornom utíšení prijímajme Bo-
žie slovo. Lebo má moc zachrániť, spasiť, 
ale aj uzdraviť náš život aj našu dušu. 
Mať môžeme len keď darované prijme-
me. Boh daruje a my máme prijať a žiť.

Jeho živé Slovo v našich rodinách žime 

vierou každý deň. To je začiatok úspeš-
nej cesty, ktorú nám vydláždil sám Pán 
tým najcennejším čo mal, svojím živo-
tom. Len v tejto pokornej viere môžeme 
obstáť vo svete.

Služby Božie v  kostole na námestí 
o 9:00 hod.

5.9.2021 - 14. nedeľa po Svätej Trojici, 
Začiatok školského roka s  požehna-
ním detí, žiakov, študentov
12.9.2021 - 15. nedeľa po Svätej Tro-
jici 
19.9.2021 - 16. nedeľa po Svätej Tro-
jici 
26.9.2021 - 17. nedeľa po Svätej Tro-
jici 

Záujem o pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej v domác-
nostiach môžete nahlásiť na tel. čísle 
cirkevného zboru: 0918 624 814 ale-
bo 0918 828 199 farárka Zuzana Dur-
cová, prípadne e-mailom na faralevo-
ca@gmail.com

Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
príhovory budú realizované formou reprodukcie
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PLATENÁ INZERCIA

www.eeagrants.sk              

Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic. 
Podporené občanmi Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Projekt Pro Monumenta II implementuje Pamiatkový úrad SR ako preddefinovaný projekt Grantov 
EHP v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.
Spolu za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.

Deň čistenia odkvapov
                 v Levoči

4. septembra 2021
v celej Pamiatkovej rezervácii Levoča.
Sprístupnite svoje nehnuteľné pamiatky v historickom 
centre a nechajte si ich bezplatne skontrolovať 
profesionálmi z Pamiatkového úradu SR.
•  čistenie odkvapov
•  malé opravy striech a komínov
•  poradenstvo pri údržbe a opravách pamiatok
•  ukážky inšpekcie dronom

Svoju pamiatku môžete prihlásiť na
inšpekciu na www.promonumenta.sk
alebo na tel. čísle: 0915 819 880

Mediálne podporili:

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vás pozýva na

29



A ako vlastne vznikol?
Písal sa rok 1990. Pre pamätníkov, kto-
rí si pamätajú nežnú revolúciu a  rok 
1989 sa určite v  ich spomienkach roz-
pamätajú na pre nás vtedy zvláštnu 
dobu, kedy bolo veľa vecí zvláštnych, 
nových a možno aj nepochopiteľných. 
Mali sme v  určitom zmysle pocit, ako 
keby sme dostali krídla. V  roku 1989 
po nežnej revolúcii sa zrodila myšlien-
ka odtrhnutia sa od rybárskeho zväzu 
Spišská Nová Ves a vytvoriť vlastnú or-
ganizáciu rybárskeho zväzu v  Levoči. 
Otcom a dušou celého projektu bol 
dnes už nebohý Dušan Šurc. Rokovania 
sa konali väčšinou v Spišskej Novej Vsi, 
kde vtedajším predsedom bol pán An-
ton Wágner. Veľmi seriózny pán, ktorý 
bol naklonený jednaniam. Na rokova-
niach o odtrhnutí našu stranu zastupo-
vali Dušan Šurc, Ing. Ľudovít Pardubský 
a  dnes tiež už nebohý Martin Škulec. 
Ale aj František Pekarčík a  Peter Pa-
cenda. V porevolučnom období bola 
priaznivá situácia k jednaniam a roz-
delenie sa podarilo. Pri týchto rokova-
niach dochádzalo k humorným, ale aj 
menej humorným situáciám, na ktoré 
si pamätá už dnes iba zopár jednotliv-
cov. Kto poznal Dušana, určite mi dá za 
pravdu, že tomu tak aj bolo. Levočania 
si zvolili Dušana Šurca za hospodára 
a Martina Škuleca za podpredsedu. 
Predsedom sa stal Ivan Ozabal. Ten sa 
po určitom čase odsťahoval z  Levoče 
a nahradil ho pán Vladimír Bocan. Ten 
však bol predsedom našej organizá-
cie tiež krátko. Po jeho odchode bol 
za predsedu zvolený František Gbur. 
Podpredsedom sa stal Ing. Peter Pe-
karčík. Ten bol v  tom čase aj primáto-

rom nášho mesta. Terajším predsedom 
organizácie MO SRZ Levoča je Ing. 
Štefan Zuščák. Na mieste hospodára 
sa vystriedalo viacero osôb. Už spo-
mínaný Dušan Šurc, Vladimír Poláček 
a tiež nebohý Ján Demčák. V súčasnos-
ti je dlhšiu dobu hospodárom František 
Iľaš a  pomocným hospodárom Franti-
šek Iľaš mladší. Ich práca je namáhavá 
a  patrí im naozaj veľká vďaka. V  našej 
organizácii sa však angažovalo omno-
ho viac ľudí a aj takých, ktorých by sme 
si ani zďaleka dnes nespojili s tým, že sa 
angažovali v  rybárskom spolku Levo-
ča. Vo veľkej miere tvorili aj určitú elitu 
nášho mesta. Po rozdelení nám pri-
padli revíry, ktoré sme si predstavovali 
v  LIMKE v  minulých vydaniach a  boli 
pridelené na základe rozhodnutia rady 
v Žiline. Na samom začiatku po vzniku 
našej organizácie bolo treba dokončiť 
obnovenie rybníkov na Levočských Lú-
kach, ktoré boli v päťdesiatych rokoch 
uzatvorené pre ochorenie rýb vodna-
tieľkou. Pred ich opätovným spustením 
tam kosili mokrú trávu pre kone a ľudia 
tam sypali smeti, keďže tam bola jama. 

Obrovským úsilím a prácou našich čle-
nov sa ich podarilo spustiť a dnes tvoria 
neodmysliteľnú súčasť krásnej prírody 
a  tiež súčasť priestoru na oddych pri 
rybárčení. Naša rybárska organizácia 
je teda už niekoľko desaťročí stabilnou 
súčasťou nášho mesta. V súčasnosti ju 
tvorí 199 členov. Z  toho nad 18 rokov 
172 členov. Ostatné sú deti a  mládež. 
Samotný chod rybárskeho zväzu za-
bezpečujú aj ďalší ľudia, ako je naprí-
klad pokladník, účtovník, hospodár 
a iní. Tí tvoria výbor a do svojich funkcií 
sú volení členskou základňou. Tiež čle-
novia komisií, ako napríklad kontrolnej 
komisie a disciplinárnej komisie. Ale 
aj rybárskej stráže, ktorá má za úlohu 
kontrolovať dodržiavanie poriadku 
a predpisov pri lovení rýb a odhaľova-
nie pytliactva. Naša organizácia fungu-
je z  členských príspevkov bez  dotácií 
od mesta alebo štátu. Občas s veľkým 
úsilím ale predsa len sa darí udržiavať 
naše vody v poriadku, čisté a upravené. 
Je to hlavne vďaka obetavosti našich 
členov a  obetavosti členov výboru, 
ktorí našu organizáciu ako celok aj ria-
dia. Naše aktivity si môžete pozrieť aj 
na našej webovej stránke www.srzle-
voca.sk. Na nej si môžete pozrieť fotky 
a najnovšie informácie o nás. Na záver 
sa chcem poďakovať všetkým našim 
priaznivcom a priateľom prírody. A tiež 
sa poďakovať členom nášho spolku, 
ktorým chcem poďakovať za spoluprá-
cu pri písaní článkov o našej organizácii 
a o jeho histórii. Ešte raz veľké ďakuje-
me.

Za MO SRZ Levoča 
Mgr. Branislav Klein, MPH

 ZALOŽENIE SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU V LEVOČI
RADI BY SME VÁM NA ZÁVER NÁŠHO PREDSTAVOVANIA RYBÁRSKYCH REVÍROV RYBÁRSKEHO ZVÄZU LEVOČA 

ROZPOVEDALI PRÍBEH, AKO VLASTNE VZNIKLA NAŠA ORGANIZÁCIA. 
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Bc. Beáta Kohiarová, RSc.
Tel. 0918 125 835 

www.beatakohiarova.sk

ŽELÁM KRÁSNY SEPTEMBER 
A DEŤOM VESELÝ ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

DOBRÁ RADA PRE PREDÁVAJÚCICH, KTORÍ 
CHCÚ PREDAŤ STARŠÍ DOM

 Stáva sa, že pri starších domoch sú postavené vedľajšie stavby, ktoré tvoria 
príslušenstvo k domu, tzv. hospodárske budovy (dielne, drevárne, stodoly a i.), sú 
bez súpisného čísla či kolaudačného rozhodnutia, nie sú zapísané na liste vlastníc
tva ani zakreslené v katastrálnej mape.
 Pre kupujúceho, ktorý má vlastné finančné prostriedky, nie sú tieto zápisy 
dôležité, kúpi nehnuteľnosti bez nich, aj keď reálny stav je iný. Stačí mu, ak sa dohodne  
s predávajúcim na zľave z ceny.
 No ak kupujúci nemá dostatok vlastných prostriedkov a potrebuje úver z 
banky, proces prevodu týchto nehnuteľností sa predĺži. Banka žiada zapísať všetky 
stavby, ktoré sú pri dome a na pozemkoch, ktoré sa predávajú hlavne vtedy, ak sa 
na ne bude zriaďovať záložné právo pre banku.
 Keď teda uvažujete o predaji domu a ten bol postavený s vedľajšími stavba
mi pred rokom 1976, konkrétne do 1.10.1976, skontrolujte si listy vlastníctva aj 
katastrálnu mapu, či sú všetky stavby na pozemkoch zapísané aj zakreslené. Ak nie sú, 
odporúčam to pred predajom napraviť. V posledných mesiacoch som totiž predáva
la klientom staršie domy, u ktorých nám chýbali spomenuté zápisy. I keď sme našli 
kupujúceho rýchlo a s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou, museli sme predĺžiť 
rezerváciu nehnuteľností na pár týždňov. Tento čas sme práve z dôvodu požiadavky 
banky potrebovali na vyhľadanie dokumentácie k nezapísaným nehnuteľnos
tiam, vypracovanie nového geometrického plánu, podanie žiadosti o vystavenie 
potvrdenia obce (mesta) ohľadom veku a druhu stavieb, podania žiadostí o zápis 
stavieb do operátu katastra nehnuteľností, vyčkať na oznámenie o zápise listín  
z katastra nehnuteľností a nový list vlastníctva. Až tak mohol kupujúci ďalej riešiť 
schválenie úveru.
 Čakanie sa vyplatilo predávajúcemu aj kupujúcemu. Predávajúci predal za 
naj vyššiu cenu, kupujúci kúpil všetky nehnuteľnosti zaevidované tak, ako reálne  
existujú. No niekedy predaj súri a ochota čakať zo strany predávajúceho nie je 
(zápisy na katastrálnom úrade môžu trvať aj 60 dní), tomu predchádza ešte jednanie  
s geodetom a úradmi. Preto ak ste vlastníkom (spoluvlastníkom) nehnuteľností,  
o ktorých som sa zmienila a tieto nemáte zaevidované, dajte si ich zapísať. Získate 
vďaka tomu štedrejšieho kupujúceho a prevod nehnuteľností bude rýchlejší. Zau
jímajú Vás ďalšie podrobnosti alebo máte záujem predať inú svoju nehnuteľnosť či 
viete o niekom, kto potrebuje služby realitného makléra? Zavolajte mi.




