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PROGRAM NA OKTÓBER

2.10.

11.10. – 24.10.

16.10. – 17.10.

(KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU V MESIACI)

VYVRCHOLENIE JESENNÝCH MÓDNYCH OSTROVČEKOV
SPOLU SO ZAUJÍMAVÝMI HOSŤAMI

ZÁBAVNÉ CHALLENGES

TANEČNÉ CHALLENGES

JESENNÉ OSTROVČEKY MÓDY

MÓDNA PREHLIADKA

KAŽDÚ SOBOTU 14:00 - 18:00

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS PRE VÁS OD OKTÓBRA 
PRIPRAVUJE KAŽDÚ PRVÚ SOBOTU V MESIACI ZÁBAVNÉ 
MADARAS CHALLENGES. 
TIE BUDÚ SPREVÁDZANÉ AKCIOU TANEČNÉ CHALLENGES 
A TO KAŽDÚ SOBOTU V ČASE 14:00 – 18:00. PODMIENKOU 
ÚČASTI JE  LEN CHUŤ PRIJÍMAŤ VÝZVY.

OD 11. OKTÓBRA PRE VÁS PRIPRAVUJEME JESENNÉ 
OSTROVČEKY MÓDY, NA KTORÝCH BUDÚ NAŠI 
NÁJOMCOVIA PREZENTOVAŤ TRENDY TEJTO JESENE A 
ZIMY. TÁTO PREZENTÁCIA VYVRCHOLÍ POČAS 
VÍKENDU MÓDNOU PREHLIADKOU SPREVÁDZANOU 
ZAUJÍMAVÝMI HOSŤAMI.

TEŠÍME SA NA VÁS.
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Pár slov
na úvod

Milí seniori,

jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. 
Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zro-
dená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
Naša spoločnosť sa však staroby akoby bojí. Často ju chápeme ako nežia-
ducu hrozbu úspechov mladosti.
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa 
naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži sta-
roba, keď sa v nej zrazu ocitneme.

Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých 
rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú po-
éziu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky.

To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný po-
čet zážitkov. To je hlavne nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha 
a nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život. 
Rozdávali ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko 
vrátilo v dvojnásobne štedrej miere.

Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej gene-
rácie.
Nie sme až takí bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plyt-
vať. V mene svojom, ale aj v mene poslancov MZ v Levoči, Vám úprimne 
ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. 

Prajem Vám, milí seniori, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených 
blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďač-
nosť a pomoc vašich detí. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech 
je krásna, pokojná a slnečná.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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XIV. ročník festivalu 
“Levočské babie leto” od 1. do 7. októbra 
2021 ponúka štyri vynímočné koncerty

Otvárací koncert, počas Medzinárod-
ného dňa hudby (piatok 1. októbra), so 
Štátnym komorným orchestrom Žilina, 
má hudbu od Schumanna a Hummela 
a predstaví 13-ročného slovenského 
zázračného génia – Teo Gertlera – hra-
júceho farebný husľový koncert č. 1  
Henryka Wieniawského.

V sobotu 2. októbra sa môžete tešiť 
na  svetový debut Sláčikového kvarte-
ta V4, výnimočnej a dôležitej hudob-
nej iniciatívy vytvorenej s podporou 

"Visegrad Fund". Členovia kvarteta sú 
medzi lídrami novej generácie stredo-
európskych hudobníkov, pochádzajú 
z každej z krajín Vyšehradskej štvor-
ky: Miranda Liu (HU) - 1. husle; Daniel 
Rumler (SK) - 2. husle; Tomáš Krejbich 
(CZ) - viola; a Bartosz Koziak (PL) - vio-
lončelo. Na ich koncerte zaznie hudba 
Dohnányiho, Bellu a Dvořáka.

V stredu 6. októbra sa s hrdosťou teší-
me na to, že v programe zaznie od J. 
S. Bacha svetová premiéra skladby pre 

klavír a 2 bongo bubny, predstavíme 
vynikajúcich slovenských hudobníkov, 
hráča na viole Ivana Paloviča a jeho ses-
tru klavíristku Jordanu Palovičovú. Pre-

miérovú skladbu pre Jordanu napísal 
Ľuboš Bernáth.

Záverečný koncert 7. októbra je kla-
vírnym recitálom dlhodobého favorita 
festivalu Jonathana Powella, ktorého 
program zahŕňa krásnu Sonátu op. 110 
Beethovena a svetovú premiéru diela 
slovenského skladateľa Adriána Demo-
ča.

Všetky detaily o festivale sú na webovej 
stránke sk.lblfestival.eu a vstupenky 
sú k dispozícii v Metskom kultúrnom 
stredisku Levoča - msks@levoca.sk - tel: 
053 451 2522.

David Conway
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1. – 7. október 20211. – 7. október 2021

XIV. ročník hudobného festivalu

Štvrtok  7. 10.         -  1630 h

Streda      6. 10.        -  1630 h         

PREDAJ

sk.lblfestival.eu         www.facebook.com/levocafestival sk.lblfestival.eu         www.facebook.com/levocafestival 

Piatok     1. 10.       -  1900 h

Sobota  2. 10.       -  1900 h         

Mestské kultúrne stredisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 54;  e-mail: msks.riaditel@levoca.sk
Tel.: Tel.: +421 053 451 2522, +421 911 906 011    

K dispozícii je aj čestná patrónska vstupenka, umožňujúca vstup na všetky koncerty za 8 €.
Vstupenky je možné zakúpiť aj v pokladni pred koncertom.

Divadlo, Levoča: KVARTETO V4 - Miranda Liu (HU) / Daniel Rumler (SK) (husle) 
/ Tomáš Krejbich (CZ) (viola) / Bartosz Koziak (PL) (violončelo) 

Debutový koncert kvarteta 

Koncertná sála ZUŠ, Levoča: IVAN PALOVIČ (viola) / JORDANA PALOVIČOVÁ 
(klavír)  (SK) 

Koncertná sála ZUŠ, Levoča:  JONATHAN POWELL (klavír) (PL / GB)  – voľný vstup

Evanjelický kostol, Levoča: ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA, 
dirigent THEODORE KUCHAR (USA) / TEO GERTLER (husle) (SK)

koncert 7.10. - voľný vstup 
5€ (1.10.), 3€ (2.10. a 6.10.)
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O Z N A M
STAVBA

„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“
Mesto Levoča oznamuje obyvateľom a verejnosti, že odo dňa 20.09.2021 sa začnú stavebné práce na stavbe: „Rekonštrukcia 
a  modernizácia autobusovej stanice v Levoči“. Projekt je � nancovaný z  rozpočtu mesta a  z  príspevku NFP výzvy č. IROP-CL-
LD-X653-512-001 vyhlásenej Občianskym združením MAS LEV, o.z pre Integrovaný regionálny operačný program vo výške 94 965,83 
EUR. Levoča sa bude podieľať na spolu� nancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít pro-
jektu. Stavebné práce na predmetnom projekte bude pre Mesto Levoča realizovať dodávateľ Alkon SV s.r.o. Spišská Nová Ves.

Predmetom stavby je rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekon-
štrukciu budovy čakárne autobusovej stanice v Levoči, a to dosiahnutím dispozičných zmien, vytvorením hygienických zariadení pre 
imobilných a zdravotne postihnutých. V rámci stavebných prác sú navrhnuté nové povrchové úpravy v celom rozsahu budovy, nové 
vnútorné rozvody elektriny, vodovodu a kanalizácie. Predmetom je aj vytvorenie bezpečných podmienok pre návštevníkov tohto ob-
jektu, a to monitorovaním daného priestoru pomocou kamier. V objekte autobusovej stanice budú demontované pôvodné hygienic-
ké zariadenia, ktoré budú nahradené novými. Zrealizuje sa aj kompletná výmena výplňových konštrukcií a výmena soklovej časti bu-
dovy. V priestoroch čakárne sa namontujú nové lavičky do podlahovej konštrukcie. Vstup do budovy bude riešený ako bezbariérový, 
a to pomocou rampy. Dôležitou súčasťou tejto rekonštrukcie je aj výmena strešnej krytiny a debniacich prvkov. V rámci rekonštrukcie 
a modernizácie autobusovej stanice v Levoči bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených 
plôch a príprava podkladu pre nové spevnené plochy. V riešenom území sa vyhotovia nové spevnené plochy z exteriérovej dlažby. 

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je stanovený na apríl 2022.

Upozorňujeme, že v priebehu stavebných prác dôjde k obmedzenej premávke miestnej komunikácie II. triedy na Novoveskej ceste 
z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na prekopávke miestnej komunikácie za účelom zrealizovania novej vodovodnej prípojky. 
Účastníkov cestnej premávky žiadame o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Obyvateľov, ako aj všetky osoby pohybujúce v danej lokalite taktiež prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť, ako aj zodpovedné do-
držiavanie vykonávaných bezpečnostných opatrení počas realizácie stavebných prác.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.

„Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“
Mesto Levoča oznamuje obyvateľom a verejnosti, že v mesiaci september zahájilo prostredníctvom zhotoviteľa diela, spoločnosti 
DINIS, s.r.o., Kamenica 639, 082 71 Lipany, realizáciu projektu s názvom: „Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste 
Levoča“. Projekt je � nancovaný z rozpočtu mesta a z príspevku NFP výzvy č. IROP-CLLD-X653-512-001 vyhlásenej Občianskym zdru-
žením MAS LEV, o.z. pre Integrovaný regionálny operačný program vo výške 92 533,25 EUR. Mesto Levoča sa bude podieľať na spo-
lu� nancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. 

V rámci projektu sa vybudujú priechody pre chodcov v týchto lokalitách mesta Levoča:

 -   dva priechody pre chodcov, Ul. Jána Francisciho – Ul. Viktora Greschika,

 -   jeden priechod pre chodcov, Ul. Jána Francisciho, pri BD Ľalia,

 -   jeden priechod pre chodcov, Ul. Železničný riadok,

 -   štyri priechody pre chodcov, Ul. Michala Hlaváčka – Sídlisko Rozvoj.

Predmetom realizácie stavebných prác je úprava chodníkov, nástupných plôch a vyznačenie priechodov pre chodcov zvislým a vodo-
rovným dopravným značením. Chodníky budú na okraji miestnych komunikácií napojené prostredníctvom betónových obrubníkov 
a v mieste vstupu na priechody sa obrubníky znížia. Všetky priechody budú vybavené prvkami pre nevidiacich a slabozrakých a na-
svietené asymetrickým osvetlením.

Obyvateľov prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť, ako aj zodpovedné dodržiavanie vykonávaných bezpečnostných opatrení 
počas realizácie stavebných prác.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.



SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Významné životné jubileá v mesiaci 
október 2021 oslávia:

88 rokov
PaedDr. Ján Ličko

86 rokov
Michal Gabrík, Alžbeta Parová

85 rokov
Anna Lisoňová

83 rokov
Alžbeta Dudičová, Anna Faltinová,

Ján Marušák

81 rokov
František Hasaj, Anna Hrubiznová

80 rokov
Lýdia Hanisková, Terézia Kukurová,

Jozef Süč, Mária Straková

79 rokov
Imrich Cisko

78 rokov
František Petrek

76 rokov
Zdenka Kopnická, Anna Petreková,

Ondrej Smolej

75 rokov
Ondrej Gál, Rudolf Petrovič

70 rokov
Elena Sminčáková, Helena Šebestová

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie

 a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Daniel Gaduš

Jakub Adam Gombita
Viktória Halická

Gréta Hospůdková
Jaroslav Pollák

Timea Regecová
Matúš Repaský

Manželstvo uzavreli:
MDDr. Filip Halcin a MUDr. Mária Baluchová

Pavol Binek a Viktória Zoričáková
Ing. Michal Gimerský a Ing. Vladimíra Adamkovičová

František Kamenický a Vlasta Kuľová
Eugen Petik a Helena Pechová

Jozef Bango a Iveta Mirgová
Mgr. Denis Spišák a Ing. Lenka Gärtnerová

Jakub Sloboda a Karina Bdžochová
Damián Lorko a Ing. Miroslava Zelená

Ján Hribľan a Katarína Nemcová
Mgr. Tomáš Pivarči, PhD. a Mgr. Daniela Guff ová, PhD.

Ing. arch. Jaroslav Neupauer a Lucia Gibalová
Pavol Gibľák a JUDr. Viera Adamkovičová

Peter Paukš a Michaela Hricová
MUDr. Matúš Mlynarčík a MUDr. Eva Rondziková

Opustili nás:
Janka Bratinová, rok nar. 1940

Anna Sisková, rok nar. 1941
Anton Nemec, rok nar. 1947

Darina Petrisková, rok nar. 1947
Karol Pollák, rok nar. 1948
Anton Paciga, rok nar. 1951

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

O Z N A M
Mesto Levoča oznamuje občanom a  verejnosti, že v  mesiacoch august - december 
2021 bude vypracovaná projektová dokumentácia s názvom projektu:  Radnica na 
Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči – projektová dokumentácia, ÚZPF č.2891/1. 
Projekt je � nancovaný na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci grantové-
ho programu Obnovme si svoj dom na rok 2021, číslo MK-2568/2021-423 na obnovu, 
ochranu a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 20 000 
eur. Mesto Levoča sa podieľa na spolu� nancovaní projektu vo výške 22 417,60 eur. 

Dotácia je určená na realizáciu projektu „Obnova Radnice v Levoči – 2. ETAPA“ pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby, rozsahom a obsahom spojenej do jednej doku-
mentácie (jednostupňového projektu). Spracovateľom projektu je Ing. arch. Magdalé-
na Janovská, autorizovaný architekt SKA. 

Predmetom projektu je spracovanie 2. etapy projektovej dokumentácie obnovy 
Radnice v Levoči. Projektová dokumentácia bude zahŕňať: obnovu 2.NP. a 3.NP., sta-
vebné úpravy podkrovia pre muzeálne využitie, rekonštrukciu východného suterénu, 
statické posúdenie stavby a stavebných úprav, technické zariadenie budovy (vodovod, 
kanalizácia, plynovod), projekt vykurovania vrátane zdroja tepla, elektroinštaláciu (sla-
boprúdové a silnoprúdové rozvody), protipožiarnu bezpečnosť stavby a špeci� káciu 
umelecko-remeselných činností.

 „Realizované s � nančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“

O Z N A M – STAVBA
„Výstavba nového detského ihriska na sídlisku Pri prameni, Levoča“

Mesto Levoča oznamuje obyvateľom bytových domov na sídlisku Pri prameni v Levoči 
a verejnosti, že začiatkom mesiaca október sa začnú stavebné práce na stavbe: „Vý-
stavba nového detského ihriska na sídlisku Pri prameni, Levoča“. Projekt je � nan-
covaný z rozpočtu mesta vo výške 30 460,80 EUR. Stavebné práce na predmetnom 
projekte bude pre Mesto Levoča realizovať dodávateľ AGGER s.r.o., Majerná 10730/15, 
Martin.

Predmetom stavby je vytvorenie bezpečného priestoru detského ihriska doplneného 
o prvky mobiliáru. V riešenom území sa v súčasnosti nachádza jestvujúce detské ihris-
ko, ktoré je v zlom technickom stave nespĺňajúce požiadavky z hľadiska jeho bezpeč-
nosti a prevádzky. Povrch jestvujúceho detského ihriska je v súčasnosti z veľkej miery 
poprerastaný povrchovými koreňmi blízkej vegetácie (ihličnaté stromy), ktoré by sa 
plánovanou rekonštrukciou museli odstrániť. Z dôvodu zachovania jestvujúcej vege-
tácie (ihličnaté stromy), bolo po uskutočnenej fyzickej obhliadke za účasti zástupcov 
investora – mesta Levoča, prevádzkovateľa jestvujúceho ihriska a projektanta rozhod-
nuté o presune lokality ihriska na blízku nezastavanú plochu.

Predmetom stavby „Výstavba nového detského ihriska na sídlisku Pri prameni, 
Levoča“ je výstavba nového detského ihriska do verejného priestoru obytnej zóny. 
Cieľom realizácie stavby je vytvorenie vhodných podmienok pre trávenie voľného 
času pre obyvateľov bytových domov mesta a aktívny oddych detí. Detské ihrisko 
bude tvoriť zostavu 8 herných prvkov a 3 prvkov mobiliáru. Navrhované herné prvky 
sú určené pre rôzne vekové kategórie. Dominantou nového ihriska o ploche 18x10m 
bude veľká trojvežová oceľová zostava (s dvoma šmýkačkami a lezeckými prvkami). Na 
ihrisku sú ďalej navrhnuté klasické herné prvky ako dve prevažovacie hojdačky, reťa-
zová hojdačka s jedným klasickým a jedným kolískovým sedákom, kolotoč so sedením 
a dve pružinové hojdačky. Okrem vyššie uvedených herných prvkov je ihrisko vybave-
né informačnou tabuľou a dvoma sedacími lavičkami s operadlom. 

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je do 75 kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania staveniska.

Upozorňujeme, že v priebehu stavebných prác dôjde k obmedzenému pohybu osôb 
na jestvujúcom ihrisku z  dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na novom ihrisku 
a demontáže herných prvkov jestvujúce ihriska.

Obyvateľov sídliska Pri prameni, ako aj všetky osoby pohybujúce sa na sídlisku Pri pra-
meni v Levoči taktiež prosíme o zhovievavosť s trpezlivosť, ako aj zodpovedné do-
držiavanie vykonávaných bezpečnostných opatrení počas realizácie stavebných 
prác.

Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.

INFORMÁCIE MsÚ, SPOLOČNOSŤ
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Mesto Levoča vyzýva na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní v snahe oceniť aktivitu, pravi-
delnú 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 
Levoča, 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 nájdete na stránke www.levoca.sk 
alebo si ich vyžiadajte v klientskom centre Mestského úradu mesta Levoča.
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Mestská hromadná doprava v Levoči má od septembra 2021 nové trasy
a premáva podľa platného grafi konu s termínom od 01.09.2021.

Mestská hromadná doprava v Levoči
má nové trasovanie.
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Vážení Levočania, pripravili sme pre Vás jesenný zber ob-
jemného odpadu a  elektroodpadu. Uskutoční sa koncom 
októbra. Takýto zber sa vykonáva bezplatne dvakrát ročne. 

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné 
pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, 
ako je STARÝ NÁBYTOK, OKNÁ, DVERE, SEDAČKY, PO-
STELE,  KOBERCE, MATRACE, PAPLÓNY, KOČÍKY, ... 

Elektroodpadom sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom. 
Patria sem napr. veľké a malé domáce spotrebiče, SPOTREB-
NÁ ELEKTRONIKA, ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ NÁ-
STROJE AKO SÚ CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, 
MONITORY, POČÍTAČE, VENTILÁTORY, VYSÁVAČE, KO-
SAČKY, VŔTAČKY, MIXÉRY, ŽEHLIČKY, MOBILY, ...

Tieto odpady je potrebné vyložiť najskôr deň vopred po 
18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hodi-
ny pred svoje rodinné domy na chodníky. Občania bývajúci 
na sídliskách môžu objemný odpad a elektroodpad vyložiť 
do 6:00 hod. v  piatok (22.10.2021) pri stanovištiach zberných 
nádob. 

Zber sa uskutoční podľa ulíc:
18. 10. - Námestie Majstra Pavla a ulice historického centra 
mesta: Košická, Ružová, Vetrová, Hradby, Uholná, Kláštorská, 
Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová, Vysoká, G. Hermanna, 
Mäsiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá, Bottova, Žiacka, Kasá-
renská, Móricova, Kukučínova, M. Hlaváčka;
19. 10. - Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štú-
rova, Za sédriou, G. Haina, Krátka, M. R. Štefánika, Pri strelnici, 
Okružná, Pod vinicou;

20.10. - Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna, Lesná, Ovo-
cinárska, Kežmarská cesta, Ruskinovská, Levočská Dolina, Zá-
vada, Levočské kúpele, Kováčova vila;
21. 10. - Potočná, Predmestie, Popradská cesta, Kežmarská 
ul., Mengusovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerla-
chovská, Lomnická, Novoveská cesta, Pri podkove, Pri likérke, 
Železničný riadok, Staničná, Probstnerova cesta;
22. 10. - Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový dvor, 
chatové oblasti: Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská ces-
ta, lokalita garáží: sídlisko Západ, sídlisko Pri prameni, na ul. 
Železničný riadok, Za sédriou, sídliská. 

Bude sa zbierať len objemný odpad a elektroodpad. Iný druh 
odpadu nebude odvezený a bude ponechaný na pôvodnom 
mieste!

Odpadové pneumatiky sa nepovažujú za objemný odpad! 
Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať v pneuservise ale-
bo na Zbernom dvore. 

Občania môžu odpady doviezť aj osobne do areálu Zberné-
ho dvora alebo si môžu objednať zber odpadov. Za vybrané 
služby a odpady sa uhrádza poplatok. Viac informácií na ts.
levoca.sk.

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

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. 

Zber objemného odpadu a elektroodpadu
18.-22.10.2021
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Mesto Levoča v  rámci programu 
„Podnikanie v  oblasti kultúry, kultúr-
ne dedičstvo a  kultúrna spolupráca“ 
spolu� nancovaného z  Finančného 
mechanizmu Európskeho hospodár-
skeho priestoru 2014-2021 a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky“ imple-
mentuje projekt Radnica otvorená ko-
munitám. 

Ako prijímateľ projektového grantu 
sme správcom programu boli požiada-
ný o vyplnenie a následne aj o šírenie 
a zdieľanie medzi verejnosťou.

Dotazník bol pripravený zo strany Ná-
rodného kontaktného bodu pre Fi-
nančný mechanizmus EHP a  Nórsky 
� nančný mechanizmus a  Správcovia 
programu pomáhajú s propagáciou 
a naplnením jeho účelu.

Ďakujeme vopred ochotu za vyplnenie 
predmetného dotazníka a za Vašu spo-
luprácu. 

Dotazník informovanosti o  grantoch 
EHP a Nórska na Slovensku- programo-
vé obdobie 2014-2021 je verejne do-

stupný na tomto linku: 

https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39

alebo naskenovaním QR kódu:

Dotazník informovanosti o grantoch EHP 
a Nórska na Slovensku - programové obdobie 

2014-2021



1. 10. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

2. – 3. 10. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

4. – 8. 10. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

9. – 10. 10. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

11. – 14. 10. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

15. 10. 16:00 - 19:00 Lekáreň Dr. Max

16. – 17. 10. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

18. – 22. 10. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

23. – 24. 10. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

25. – 29. 10. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

30. – 31. 10. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
OKTÓBER 2021
OKRES LEVOČA

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

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

ZDRAVOTNÍCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

ľom týchto opatrení je zníženie rizika 
možnej nákazy ochorením Covid-19 
v našom zdravotníckom zariadení. Zá-
leží nám na zdraví našich pacientov 
a zdraví našich zdravotníkov a kole-
gov,“ informuje riaditeľ Nemocnice 
AGEL Levoča, Ing. František Lešundák. 
„Verejnosti vopred ďakujeme, že bude 
rešpektovať rozhodnutie režimu am-
bulantnej starostlivosti. Sme presved-
čení, že obozretnosťou a  vzájomným 

rešpektom sa vyhneme kritickým situá-
ciám a vytvoríme bezpečné prostredie 
pre našich pacientov a  zdravotníkov,“ 
dodáva riaditeľ nemocnice Ing. Franti-
šek Lešundák.. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

 V ambulanciách levočskej nemocnice sa budú príznakoví pa-
cienti ošetrovať v neskorších ordinačných hodinách.

Rozhodnutie vyplýva z usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR

Nemocnica AGEL Levoča dostala od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky usmernenie 
ohľadom ošetrovania ambulantných pacientov. Režim prevádzky ambulancií sa zmení v súlade s epi-
demiologickými opatreniami. Hlavným cieľom  je zabrániť, aby sa v rovnakom čase stretávali pacienti 

s príznakmi s pacientmi bez klinických príznakov ochorenia Covid-19.

Na základe Usmernenia Ministerstva 
zdravotníctva SR k  testovaniu pacien-
tov v  ústavných zdravotníckych zaria-
deniach (nemocniciach), poliklinikách, 
zdravotných strediskách združujúcich 
zdravotnícke zariadenia ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti a  ambulan-
ciách zo dňa 24. 08. 2021, Nemocnica 
AGEL Levoča a. s. upravila režim ošetro-
vania pacientov v  ambulanciách zdra-
votníckeho zariadenia v  platnosti od 
16. septembra 2021 nasledovne: 

Ošetrovaní bez obmedzení budú 
pacienti „OTP“, ktorí nemajú klinické 
známky infekcie Covid-19 (horúčka, 
kašeľ, sťažené dýchanie, strata čuchu 
a chuti):
• kompletne zaočkovaní 
• testovaní (PCR test nie starší ako 

72 hod., AG test nie starší ako 48 
hod.)

• prekonali ochorenie Covid-19 za 
posledných 180 dní

Ošetrovaní v ambulanciách po 13.00 
hod., resp. ku koncu ordinačných ho-
dín podľa jednotlivých ambulancií (pri 
vyšetrení budú u  zdravotníckeho per-
sonálu použité OOPP), budú ošetrení:
• pacienti, ktorí nemajú príznaky 

ochorenia Covid-19, ale nespĺ-
ňajú kritériá ,,OTP“ (nie sú oč-
kovaní, testovaní alebo nepreko-
nali ochorenie v  posledných 180 
dňoch)

• všetci pacienti, ktorí majú prí-
znaky možného ochorenia Co-
vid-19 (horúčka, kašeľ, sťažené 
dýchanie, strata čuchu a  chuti), aj 
u pacientov, ktorí spĺňajú ,,OTP“

„Neodkladná starostlivosť, teda akút-
ne stavy budú posúdené a  šetrené 
lekárom ambulancie individuálne. Cie-
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levočskej lekárne Mgr. Lucia Gondová. 

Zaujímavosťou je aj farebné označova-
nie jednotlivých liekov podľa ich cha-
rakteru. 

Červená etiketa označuje lieky na von-
kajšie použitie, biela etiketa lieky na 
vnútorné použitie. 

Zelenou sú označené veterinárne lieky 
a  žltá etiketa znamená činidlo, naprí-
klad roztok, ktorý sa používa pri zis-
ťovaní obsahu bielkovín v moči v skú-
mavke.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Farmaceuti lekárne levočskej nemocnice 
sami vyrábajú niektoré lieky 
Naraz vedia vyrobiť aj 2000 kapsúl

V Lekárni AGEL Levoča vyrábajú niektoré lieky tamojší farmaceuti. Okrem kapsúl sú to aj rôzne 
roztoky, sirupy, kvapky, čapíky, masti a krémy. Najčastejšie pripravujú liečivé kapsuly, ktorých dokážu 

naraz vyrobiť aj 2000 kusov. Aký je postup ich výroby? Prečo a kedy si lieky 
v lekárni musia farmaceuti vyrábať? 

„Sú tri situácie, v prípade ktorých v na-
šej lekárni sami vyrábame individuálne 
pripravované lieky pre pacientov. V prí-
pade, že neexistuje hromadne vyrába-
ný liek s potrebným zložením, druhým 
prípadom je, ak potrebujeme detskú 
dávku lieku, ktorý sa vyrába len pre dos-
pelých alebo v  prípade, že vo výrobe 
alebo distribúcii liekov nastáva výpa-
dok. S najkritickejším výpadkom výro-
by sme sa stretli najmä počas prvej vlny 
pandémie, kedy sme museli vyrábať aj 
lieky, ktoré sú za bežných okolností bez 
problémov dostupné. Ide napríklad 
o  dezinfekčný roztok či liekové formy 
s obsahom paracetamolu,“ uvádza ve-
dúca lekárne Mgr. Lucia Gondová. 

Farmaceuti lekárne levočskej nemoc-
nice pripravujú lieky na vonkajšie aj 
vnútorné použitie podľa predpisu leká-
ra alebo liekopisu. Sú to rôzne roztoky, 
sirupy, kvapky, čapíky, masti, krémy 
a  kapsuly pri splnení všetkých hygie-
nických predpisov. Najčastejšie vyrá-
bajú liečivé kapsuly, ktorých dokážu 
naraz vyrobiť aj 2000 kusov. Najdlhšou 
časťou výroby liekov je miešanie, kedy 
sa zmes farmaceutických surovín musí 
dôkladne premiešať. Pri veľkom množ-
stve zložiek môže len samotné ručné 
premiešavanie trvať aj viac ako 45 mi-
nút. 

„Výrobu liekov realizujeme individu-
álne podľa potreby a  jednotlivých ob-
jednávok. Najčastejšie vyrábame osem 
druhov kapsúl, ktoré pripravujeme aj 
do zásoby. Objednávame si potrebné 
suroviny a podľa liekopisu chemickými 
reakciami overíme ich totožnosť. Naj-
zložitejšia je výroba rektálnych čapíkov, 
pri ktorej musíme byť veľmi dôslední, 
pretože hmota, ktorá sa nalieva do úz-
kej formy rýchlo tuhne,“ hovorí o  svo-
jich praktických skúsenostiach vedúca 

ZDRAVOTNÍCTVO
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V levočskej nemocnici platí zákaz návštev. 
V súlade s pravidlami covid automatu 

sú udelené niektoré výnimky

Nemocnica AGEL Levoča sa v súlade s covid automatom prispôsobuje 
pravidlám ohľadom návštev v nemocniciach. Od 20. septembra 2021 

platí v nemocnici zákaz návštev. Výnimkou sú návštevy pacientov v ter-
minálnom štádiu ochorenia či návšteva kňaza na požiadanie pacienta.

„Vzhľadom na zhoršenú epidemiolo-
gickú situáciu v  okrese Levoča platí 
v  súlade s  covid automatom od 20. 
septembra 2021 v  našej nemocnici 
zákaz návštev. Návštevy sú umožnené 
len v  dvoch prípadoch, a  to k  pacien-
tom v  terminálnom štádiu ochorenia, 
onkologickým pacientom po posúdení 
ošetrujúcim lekárom a  v  prípade náv-
števy kňaza na požiadanie pacienta za 
účelom podávania sviatosti,“ informuje 
riaditeľ nemocnice Ing. František Le-
šundák. 

Pre návštevu je samozrejmosťou:
1. spĺňať kritériá „OTP“, kedy sa musia 

preukázať potvrdením o očkovaní, 
testovaní (PCR test nie starší ako 
72 hodín a AG test nie starší ako 48 
hodín) alebo prekonaní ochorenia 
Covid-19. 

2. dodržiavať R-O-R (hygienické opat-
renia, dezinfekcia rúk a  prekrytie 
horných dýchacích ciest, v interiéri 
respirátor FFP2)

3. nejaviť klinické príznaky ochorenia 
Covid-19 (kašeľ, horúčka, sťažené 
dýchanie, strata čuchu a chuti) 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK
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,,Tak, ako aj iní zdravotníci po celom 
svete, aj naši kolegovia bez ohľadu na 
to, či boli nasadení v  prvej línii, alebo 
zabezpečovali chod nemocnice v rám-
ci iných oddelení, prechádzali počas 
druhej vlny pandémie psychickým aj 
fyzickým stresom. Týkalo sa to všet-
kých, no najmä tých, ktorí pracovali na 
covid oddeleniach. V októbri minulého 
roka sme sa stali subjektom hospo-
dárskej mobilizácie a naša nemocnica 
mala počas trvania núdzového stavu 
35 repro� lizovaných lôžok na inter-
nom oddelení a 4 lôžka umelej pľúcnej 
ventilácie na oddelení anestéziológie 
a  intenzívnej medicíny. Celkovo sme 
poskytli zdravotnú starostlivosť 427 co-
vid pozitívnym pacientom na internom 
covid oddelení a 50 pacientom na od-
delení OAIM,“ hovorí Ing. Lešundák. 

V rámci leta nemocnica realizovala celý 
rad opatrení, aby sa podarilo dopady 
prípadnej tretej vlny pandémie čo naj-
viac eliminovať. ,, V  rámci príprav sme 
už počas apríla tohto roku zrealizovali 
na internom oddelení rozšírenie cen-
trálnych rozvodov kyslíka. Dvadsať-
tri internistických lôžok s  centrálnym 
prívodom kyslíka má k  dispozícii aj 
rezervnú kyslíkovú nádobu. V  rámci 
investičných plánov máme záujem 
aj o  zakúpenie PCR prístroja na rých-
lu diagnostiku, tzv. Lamp-test, ktorý 
umožní preverenie pozitivity na ocho-
renie Covid-19 PCR metódou s výsled-
kom do 30 minút. Výhodou oproti za-
čiatku pandémie je lepšia pripravenosť 
zdravotníckeho personálu, a  taktiež 
dostatočný počet ochranných pro-

striedkov, ktoré sú pre našich zamest-
nancov zabezpečené,“ dodáva riaditeľ 
nemocnice. 

Všeobecne známym faktom je, že per-
sonálna situácia v zdravotníctve na Slo-
vensku je dlhodobo veľmi zlá a nároč-
ná. Vo všetkých nemocniciach chýbajú 
lekári a zdravotníci, čo pandemická si-
tuácia len podčiarkla. ,,Naša situácia je 
teraz ešte omnoho ťažšia, a to v súvis-
losti s  medializovanými informáciami 
ohľadom optimalizácie siete nemoc-
níc. O  konkrétnom rozsahu poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti našej 
nemocnice sa zatiaľ intenzívne rokuje, 
aj keby sme mali byť zaradený medzi 
komunitné nemocnice, tak v  každom 
prípade chceme zachovať súčasný roz-
sah i štruktúru oborov. S prvotne navr-
hovanými zmenami nielen my, ale ani 
samosprávy a  predovšetkým pacienti 
našej spádovej oblasti nesúhlasia. Pod-
nikli sme množstvo krokov, aby sme 
ministerstvo zdravotníctva zásadný-
mi argumentami presvedčili, že naša 
nemocnica je a  má zostať dôležitou 
nemocnicou v regióne Spiša. Našim za-
mestnancom chceme dať istotu, že ru-
šenia nemocnice sa nemusia obávať,“ 
uviedol Ing. Lešundák. 

Po druhej vlne pandémie zdravotníci 
v  danom regióne citlivo vnímali nízke 
percento zaočkovanosti obyvateľov 
proti koronavírusu. ,,V rámci prevencie 
pred treťou vlnou sme zorganizovali 
mobilný očkovací tím. Ten mnohokrát 
vycestoval do okolitých obcí k záujem-
com o  očkovanie, ktorí by sa za iných 

okolností do vakcinačného centa ne-
dostali. Išlo o záujemcov z marginalizo-
vaných skupín, imobilných pacientov, 
onkologických pacientov či seniorov so 
zdravotnými ťažkosťami. Celkovo bolo 
v  teréne zaočkovaných týmto spôso-
bom takmer 830 osôb,“ vysvetľuje ria-
diteľ nemocnice a  pridáva aj aktuálne 
percento zaočkovaných zamestnancov 
nemocnice, ktoré sa blíži k hranici 70%. 

Vo vakcinačnom centre Nemocnice 
AGEL Levoča bolo od jeho otvorenia 
podaných už 21 129 dávok vakcín. 
V súčasnosti je pre záujemcov mož-
nosť očkovania bez registrácie, a  to 
v  stredu, štvrtok a piatok od 08.00 
hod. do 14.00 hod. Naďalej platí aj 
možnosť prihlásenia sa na očkovanie 
prostredníctvom webu korona.gov.
sk. V odberovom mieste Covid-19 je 
možnosť antigénového testovania 
každý pracovný deň od 7.00 hod. do 
15.00 hod. Počas víkendov sa testuje 
od 7.00 hod. do 11.00 hod. Posled-
ný odber sa realizuje 15 minút pred 
koncom pracovnej doby. Manipu-
lačný poplatok 5 € je za antigénové 
testovanie prijímaný v hotovosti. Na 
testovanie môžu záujemcovia prísť 
bez registrácie. Potvrdenie o  testo-
vaní formou e-mailu a  SMS správy. 
Potvrdenie v papierovej forme si 
môžu záujemcovia vyžiadať pred 
odberom.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

 Levočská nemocnica je pripravená 
na prípadnú 3. vlnu pandémie

Druhá vlna pandémie výrazne ovplyvnila aj menšie zdravotnícke zariadenia, me-
dzi ktoré patrí aj Nemocnica AGEL Levoča. Počas prvej a druhej vlny sa nemocnica 
starala o takmer 480 covid pozitívnych pacientov. Nemocnica využila letné mesiace 
nielen na to, aby si ťažko skúšaní zdravotníci z prvej línie mohli z časti aj oddýchnuť 

a vybrať zaslúžené dovolenky, ale predovšetkým na zodpovednú prípravu na prí-
padnú tretiu vlnu pandémie. Ako je nemocnica na jeseň pripravená a ako opatrenia 

prijala zodpovedal riaditeľ levočskej nemocnice Ing. František Lešundák.



V  mesiacoch august a september sa 
juniori našej organizácie  zúčastnili nul-
tého ročníka Majstrovstiev Slovenska 
juniorskej kaprovej ligy na položenú, 
ktoré organizoval Slovenský zväz špor-
tového rybolovu. Prvé kolo sa konalo 
na vodnej nádrži Vrbov, kde sa naši 
zverenci umiestnili na štvrtom mieste. 
Naša mladá rybárka Miriam však ulovi-
la kapra o váhe 17820 g, ktorá bola aj 
najviac bodovanou rybou a  tým nás 
bodovo posunula na druhú priečku 
spolu s juniormi z Popradu. Druhé kolo 
Ligy juniorov LRU na položenú sa ko-
nalo na vodnej nádrži Dolné Dubové 
pri Trnave, kde sa našim zverencom 
podarilo vybojovať v  celkovom hod-
notení tretie miesto na majstrovstvách 
Slovenska. Na pretekoch sa zúčastnila 
ako jediná rybárka z  celého preteku 
naša Miriam Mlynarčíková, ktorá súťa-
žila spolu s  Ivanom Pitoňákom, Simo-
nom Repaským a  Davidom Bašistom. 
Celkovo bolo v druhom kole ulovených 
27 kusov rýb o  váhe necelých 188 ki-
logramov.
 

Pretekárom srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov v ďalších ro-
koch. Petrov zdar!

Za MO SRZ Levoča 
Mgr. Branislav Klein, MPH

MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU LEVOČA

VOĽNÝ ČAS, SPOLOČNOSŤ
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1.
PIATOK

19:00 h. EVANJELICKÝ KOSTOL 5€ - OTP

LEVOČSKÉ BABIE LETO 2021 
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
THEODORE KUCHAR (USA),DIRIGENT/ TEO GERTLER (HUSLE) (SK)

Kultúra v Levoči 
október 2021 

2.
SOBOTA

19:00 h. MESTSKÉ DIVADLO 3€  - OTP

LEVOČSKÉ BABIE LETO 2021 
KVARTETO V4 - MIRANDA LIU (HU)/ DANIEL RUMLER (SK) (HUSLE)/ TOMÁŠ KREJ-
BICH (CZ) (VIOLA)/ BARTOSZ KOZIAK (PL) (VIOLONČELO) - DEBUTOVÝ KONCERT

6.
STREDA

16:30 h. KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ LEVOČA 3€ - OTP

LEVOČSKÉ BABIE LETO 2021 
IVAN PALOVIČ (VIOLA) / JORDANA PALOVIČOVÁ (KLAVÍR) (SK)

7.
ŠTVRTOK

16:30 h. KONCERTNÁ SÁLA ZUŠ LEVOČA       VSTUP VOĽNÝ - OTP

LEVOČSKÉ BABIE LETO 2021 
JONATHAN POWELL (KLAVÍR) (POĽSKO/VEĽKÁ BRITÁNIA)

Predpredaj vstupeniek:  

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
MESTA LEVOČA

Nám. Majstra Pavla 54 
7.00  - 16.00 hod.

a hodinu pred začiatkom predstavenia.

053 / 451 2522
msks.levoca.sk

msks@levoca.sk
facebook.com/kulturavlevoci

instagram.com/kulturavlevoci

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

8.
PIATOK

18:00 h. MESTSKÉ DIVADLO VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ - OTP

KONCERT SKUPINY OTRAS
KONCERT SLOVENSKEJ ALTERNATÍVNEJ ROCKOVEJ SKUPINY
ÚČINKUJÚ: PETER „VARSO“ VARSAVIK, JULO FUJAK, JOŽO HRUŠKA, DAVID ŠUBÍK

13.
STREDA

16:00 h. KINO ÚSMEV ORGANIZOVANÉ PODUJATIE - OTP

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA LEVOČA
PREMIETANIE FILMU STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL
VZHĽADOM NA AKTUÁLNE OPATRENIA A REŽÍM PODUJATIA (OTP), PROSÍME 
ZÁUJEMCOV, ABY SVOJ ZÁUJEM NAHLÁSILI V PREDSTIHU NA T.Č. 053 451 2522
ĎAKUJEME ZA SÚČINNOSŤ A POCHOPENIE.

25.-26.
PON - UTO

  DIVADELNÁ SÁLA ORGANIZOVANÉ PODUJATIE

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2021
KRAJSKÉ KOLO POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ A PREHLIADOK NEPROFESIONÁLNEHO 
DIVADLA. PRIHLÁŠKY - www.osvetapoprad.sk

27.
STREDA

17:00 h. BAZILIKA SV. JAKUBA     VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ  - OTP

TAJOMNÝ CHRÁM
ART PILGRIMS DUO
ĽUBOMÍR KOPKÁŠ (GITARA), LUKÁŠ SVOBODA (VIOLONČELO)

1.
PIATOK

18:00 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUP VOĽNÝ - OTP

J. FARMANOVÁ
VERNISÁŽ VÝSTAVY BLÍZKE STRETNUTIE VÝCHODNÉHO DRUHU
VÝSTAVA POTRVÁ DO 17.11.2021. VÝSTAVU Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FPU

5.
NOVEMBER

18:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      8€  - OTP

TAJOMNÉ DIVADLO - ŽENA V ČIERNOM
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V PODANÍ DIVADLA KONTRA

pripravujeme



RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. JAKUBA V LEVOČI, ÚZPF č. 21892/1 
– UKONČENIE REŠTAUROVANIA SPODNEJ ČASTI VEŽE JUŽNEJ FASÁDY A OBNOVA INTERIÉRU

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2018 – 2019
Celkové náklady stavby: 1 013 165,89 eur
Stav:   Ukončené

PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI – II. ETAPA, ČASŤ A

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo � nancií Slovenskej republiky, Prešovský  
   samosprávny kraj
Realizácia:   2018 – 2019
Celkové náklady stavby: 534 451,13 eur
Stav:   Ukončené

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA IBV ZA SEDRIOU V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2018 – 2019
Celkové náklady stavby: 136 317,57 eur
Stav:     Ukončené

ROZŠÍRENIE SIETE VEREJNÉHO OSVETLENIA IBV ZA SEDRIOU V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 6 738,72 eur
Stav:   Ukončené

REKONŠTRUKCIA SLAVKOVSKEJ ULICE V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 17 749,30 eur
Stav:   Ukončené

01.

02.

03.

04.

05.

LEVOČA – REKONŠTRUKCIA A OBNOVA ULÍC, SADOVÁ ULICA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo � nancií Slovenskej republiky
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 238 286,87 eur
Stav:   Ukončené

REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE S ODVODNENÍM NA LEVOČSKEJ DOLINE

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 67 112,20 eur
Stav:   Ukončené

REKONŠTRUKCIA STUDNE, SADOVÁ ULICA - LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 13 359,84 eur
Stav:   Ukončené

06.

07.

08.

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ A PROJEKTOV 
REALIZOVANÝCH MESTOM LEVOČA

ZA ROKY 2019 – 2021



NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA PREPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA DETI Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT II (NP PRIM II)
(vytvorenie pracovných miest: koordinátor inkluzívneho vzdelávania – 1 osoba, osobný asistent učiteľa – 1 osoba)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Realizácia:   2018 - 2020 
Celkové náklady:  cena práce
Stav:   Ukončené

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA ROZVOJ, LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, SO pre IROP:   
   Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2019 - 2020
Celkové náklady stavby: 288 948,66 eur
Stav:   Ukončené

POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE LEVOČA

Zdroje � nancovania:   OP ĽZ, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Realizácia:   2019 – 2021
Celkové náklady:  370 500,- eur
Stav:   Ukončené

MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V MESTE LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, OP ĽZ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
   Slovenskej republiky
Realizácia:   2019 – 2021
Celkové náklady:  201 221,89 eur
Stav:   Ukončené

LEVOČA, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA – PARKOVISKO PRI 
HRADOBNEJ PRIEKOPE, I. ETAPA – MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO 
PRIESTRANSTVA A OBNOVA FORTIFIKAČNÉHO SYSTÉMU – MÚR PARKÁNOVÝ A VONKAJŠÍ 
OPORNÝ MÚR PRI HRADOBNEJ PRIEKOPE V SEVERNEJ ČASTI MESTA PRI KOŠICKEJ BRÁNE

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
   a informatizáciu
Realizácia:   2019 – 2021
Celkové náklady stavby: 561 801,18 eur
Stav.   Ukončené

10.

11.

12.

13.

14.

LEVOČA – LEVOČSKÉ LÚKY – ZABEZPEČENIE TECHNICKEJ VYBAVENOSTI V OSÍDLENIACH S MARGINALIZOVANÝMI KOMUNITAMI 
(výstavba nového chodníka, rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, vybudovanie parkovísk, otočiska pre autobusy, verejného osve-
tlenia)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, OP ĽZ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizácia:   2019 – 2023
Celkové náklady stavby: 581 504,63 eur
Stav:   V realizácii

DOBUDOVANIE A REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE LEVOČA
(Námestie Majstra Pavla č. 47 – Základná umelecká škola – 1 otočná kamera, Sídlisko Hrad, Ul. Pod 
vinicou – 1 otočná kamera, Sídl. Západ, Ul. Greschika – 2 pevné kamery, Sídlisko Pri prameni – 2 pevné 
kamery)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Rada vlády SR  
   pre prevenciu kriminality
Realizácia:   2019 
Celkové náklady:  14 947,44 eur
Stav:   Ukončené

OBNOVA CINTORÍNA Z 1. SVETOVEJ VOJNY V LEVOČI
(Obnova hrobov z 1. svetovej vojny nachádzajúcich sa na mestskom cintoríne v Levoči)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 18 101,53 eur
Stav:   Ukončené

15.

16.

17.

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA KLÁŠTORSKEJ ULICI V LEVOČI I.ETAPA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo � nancií Slovenskej republiky
Realizácia:   2019
Celkové náklady stavby: 19 996,32 eur
Stav:   Ukončené

09.



ÚPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – PARKOVISKO, MÄSIARSKA ULICA, LEVOČA
(parkovisko pred križovatkou s miestnou kominikáciou – Sirotínskou ulicou v Levoči – šikmé státie 10 
parkovacích miest)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 23 946,12 eur
Stav:   Ukončené

LEVOČA – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO PARKÁNOVÉHO MÚRA NA VÝCHODNEJ STRANE, ÚZPF 
2741/10

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 85 977,22 eur
Stav:   Ukončené

ÚPRAVA STREŠNEJ KRYTINY NAD PAVLAČOU DOMU S.Č. 28, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA č. 28 
V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 14 692,64 eur
Stav:   Ukončené

DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA č. 50 V LEVOČI, ÚZPF č.2939/1 – VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2019 
Celkové náklady:  8 549,60 eur
Stav:   Ukončené

DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA č. 51 V LEVOČI, ÚZPF č. 2940/1 – VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2019 
Celkové náklady:  22 290,74 eur
Stav:   Ukončené

19.

20.

21.

22.

23.

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, NÁMESTIE 
MAJSTRA PAVLA č. 48, LEVOČA
(výmena – okná jednokrídlové 22 ks, okná dvojkrídlové 14 ks, okná štvorkrídlové 18 ks, okná šesťkríd-
lové 3 ks, vchodové dvere dvojkrídlové 3 ks,  zasklená stena 1 ks, obnova – brána 1 ks, vchodové dvere 
1 ks, zhotovenie – zádverie 1 ks, zateplila sa časť stropu na 2.nadzemnom poschodí)
Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Environmentálny fond
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 177 382,34 eur
Stav:   Ukončené

PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI – II. ETAPA, ČASŤ A

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo � nancií Slovenskej republiky, Prešovský  
   samosprávny kraj
Realizácia:   2019 – 2020
Celkové náklady stavby: 949 353,78 eur
Stav:   Ukončené

DOBUDOVANIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU
(Sídlisko Rozvoj – Ul. Železničný riadok – 1 kamera, videoserver umiestnený na mestskej polícii)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Rada vlády SR  
   pre prevenciu kriminality
Realizácia:   2020
Celkové náklady:  10 053,78 eur
Stav:   Ukončené

24.

25.

26.

ODVODNENIE (DAŽĎOVEJ VODY) PRIĽAHLÉHO PARKOVISKA BYTOVKY NA ULICI JÁNA FRANCISCIHO č. 23A V LEVOČI 

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2019 
Celkové náklady stavby: 6 353,90 eur
Stav:   Ukončené

18.



VYPRACOVANIE PRÍPRAVNEJ DOKUMENTÁCIE ZA ÚČELOM VÝSTAVBY KRYTÉHO PLAVECKÉHO 
BAZÉNA V MESTE LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
   a informatizáciu
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 32 400,- eur
Stav:   Ukončené

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA ULICIACH PROBSTNEROVA CESTA, M. R. ŠTEFÁNIKA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2020
Celkové náklady stavby: 150 236,61 eur
Stav:   Ukončené

ORGANIZAČNÉ A STAVEBNÉ ÚPRAVY V KRIŽOVATKE UL. KUKUČÍNOVA – PROBSTNEROVA CESTA 
V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2020
Celkové náklady stavby: 12 381,20 eur
Stav:   Ukončené

ORGANIZAČNÉ A STAVEBNÉ ÚPRAVY V KRIŽOVATKE UL. KASÁRENSKÁ – PROBSTNEROVA CESTA 
V LEVOČI

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2020
Celkové náklady stavby: 9 134,67 eur
Stav:   Ukončené

CYKLOTURISTICKÝ CHODNÍK LEVOČA IV. ETAPA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 357 957,60 eur
Stav:   Ukončené

28.

29.

30.

31.

32.

REKONŠTRUKCIA FASÁDY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 113 372,53 eur
Stav:   Ukončené

MODERNIZÁCIA OSVETĽOVACEJ SÚSTAVY HRACEJ PLOCHY A TRIBÚNY ŠPORTOVEJ HALY NA 
ULICI JÁNA FRANCISCIHO č. 12, LEVOČA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 66 321,88 eur
Stav:   Ukončené

VEČERNÉ TAJOMSTVO
(Realizácia kultúrnych vystúpení v roku 2020)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2020 
Celkové náklady:  5 000,- eur
Stav:   Ukončené

33.

34.

35.

OBNOVA CINTORÍNA Z 1. SVETOVEJ VOJNY V LEVOČI
(Obnova hrobov z 1. svetovej vojny nachádzajúcich sa na mestskom cintoríne v Levoči)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 5 312,14 eur
Stav:   Ukončené

27.



RADNICA NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 2 V LEVOČI – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA, ÚZPF č. 2891/1

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2020 - 2021 
Celkové náklady:  40 113,60 eur
Stav:   Ukončené

REKONŠTRUKCIA STRECHY MEŠTIANSKEHO DOMU NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 47 V LEVOČI, 
ÚZPF č. 2936/1
(výmena jestvujúcich zmiešaných keramických krytín za nové keramické na celom objekte)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2020 
Celkové náklady stavby: 169 312,07 eur
Zdroj:   Ukončené

DOM MEŠTIANSKY NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 43, ÚZPF č. 2932/1
(oprava manzardovej strechy uličného objektu)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2020 - 2021
Celkové náklady stavby: 33 668,23 eur
Stav:   Ukončené

DOM MEŠTIANSKY NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 51 V LEVOČI, ÚZPF č. 2940/1
(obnova hlavnej uličnej fasády, klamiarských výrobkov a dažďových zvodov)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizované:  2020 - 2021
Celkové náklady stavby: 28 535,95 eur
Stav:   Ukončené

ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY, NÁMESTIE ŠTEFANA KLUBERTA 10, LEVOČA
(vybavenie jazykovej učebne, prírodovedeckej učebne, fyziky, chemickej a polytechnickej učebne)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, IROP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Realizácia:   2020 - 20021
Celkové náklady:  105 812,91 eur
Stav:   V realizácii

37.

38.

39.

40.

41.

ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY, GAŠPARA HAINA 37, LEVOČA
(vybavenie jazykovej učebne, školskej knižnice, IKT učebne)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, IROP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Realizácia:   2020 - 2021
Celkové náklady:  75 693,22 eur
Stav:   V realizácii

VYPRACOVANIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE PRE MESTO LEVOČA

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, OP KŽP, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Realizácia:   2020  - 2021
Celkové náklady:  21 480,- eur
Stav:   Ukončené

VÝSTAVBA DVOCH NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH DOMOV V LEVOČI
(výstavby dvoch nájomných bytových domov 2 x 24 b.j. – Sídlisko Západ)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  
   Štátny fond rozvoja bývania
Realizácia:   2020  - 2022
Celkové náklady stavby: 3 098 387,52 eur
Stav:   V realizácii

42.

43.

44.

OBNOVA NKP – MESTSKÉ OPEVNENIE A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA LEVOČA – II.ETAPA
(spracovanie architektonicko – urbanistickej štúdii)

Zdroje � nancovania:       Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Realizácia:   2020 
Celkové náklady:  30 000,- eur
Stav:   Ukončené

36.



OBNOVA CINTORÍNA Z 1. SVETOVEJ VOJNY V LEVOČI
(Obnova hrobov z 1. svetovej vojny nachádzajúcich sa na mestskom cintoríne v Levoči)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizácia:   2021 
Celkové náklady stavby: 16 500,- eur 
Stav:   V realizácii

ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY, JÁNA FRANCISCIHO 11, LEVOČA
(vybavenie učebne fyziky, biologickej učebne, polytechnickej učebne)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, IROP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Realizácia:   2021 - 2022 
Celkové náklady:  111 399,76 eur
Stav:   V realizácii

PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. OCHRANA OHROZENÝCH DRUHOV PRI SÚČASNOM 
UDRŽATEĽNOM SPRÍSTUPNENÍ KRAJINNO – PRÍRODNÝCH ATRAKCIÍ MIEST STARY SACZ 
A LEVOČA – INOVAČNÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY V LOKALITÁCH MIEJSKA GÓRA A LEVOČSKÁ DOLINA
(obnova levočskej priehrady a vytvorenie náučného chodníka prezentujúceho život tunajších obojživ-
elníkov, workshopy)
Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Program cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko  
   - Slovensko
Realizácia:   2021 - 2022 
Celkové náklady:  1 948 201,54 eur
Stav:   V realizácii

REKONŠTRUKCIA PLÔCH MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA, LEVOČA
(odstránenie starých športových povrchov umelého trávnika a bežeckej dráhy a nahradenie ich novými na multifunkčnom ihrisku pri Základ-
nej škole, G. Haina v Levoči)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu športu
Realizácia:   2021 - 2022 
Celkové náklady stavby: 113 725,19 eur
Stav:   V realizácii

NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA PREPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT II (NP PRIM II)
(vytvorenie pracovných miest: koordinátor inkluzívneho vzdelávania – 1 osoba, rodičovský asistent učiteľa – 1 osoba, pedagogický asistent – 2 
osoby, školský špeciálny pedagóg – 1 osoba)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Realizácia:   2020 - 2022 
Celkové náklady:  cena práce
Stav:   V realizácii

46.

47.

48.

49.

50.

DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 47 V LEVOČI, ÚZPF č. 2936/1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Realizácia:   2020 - 2022 
Celkové náklady:  64 466,68 eur
Stav:   V realizácii

RADNICA OTVORENÁ PRE KOMUNITY
(obnova a revitalizácia historickej radnice a realizácia mäkkých aktivít ako napr. workshopy, marketin-
gové aktivity, kultúrno – spoločenské aktivity a pod.)

Zdroje � nancovania:   Mesto Levoča, Nórsky � nančný mechanizmus
Realizácia:   2020 – 2024 
Celkové náklady stavby: 1 052 585,- eur
Stav:   V realizácii

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE V LEVOČI

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, MAS LEV, o.z.
Realizácia:   2021 - 2022 
Celkové náklady stavby: 94 866,46 eur
Stav:   V realizácii

51.

52.

53.

IBV KRUPNÝ JAROK – I.ETAPA, SO 05 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2020  
Celkové náklady stavby: 134 993,10 eur
Stav:   Ukončené

45.



REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V PRIESTOROCH VNsP LEVOČA 
– REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2021
Celkové náklady stavby: 8 019,20 eur
Stav:   Ukončené

OBNOVA NKP – MESTSKÉ OPEVNENIE A JEHO ZAPOJENIE DO INFRAŠTRUKTÚRY MESTA LEVOČA – III.ETAPA
(archeologický výskum I.etapa severozápadná časť mestského opevnenia, západná časť mestského opevnenia, juhozápadná časť mestského 
opevnenia)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia
a výška spolu� nancovania: 24 150,- eur
Stav:   V realizácii

DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA Č. 50 V LEVOČI, ÚZPF č. 2939/1
(obnova fasády)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia
a výška spolu� nancovania: 6 825,- eur
Stav:   V realizácii

RADNICA NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 2 V LEVOČI, ÚZPF č. 2891/1
(projektová dokumentácia)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia 
a výška spolu� nancovania: 21 000,- eur
Stav:   V realizácii

DOM MEŠTIANSKY NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 28 V LEVOČI, ÚZPF č. 2917/1 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia
a výška spolu� nancovania: 8 400,- eur
Stav:   V realizácii

55.

56.

57.

58.

59.
DOM MEŠTIANSKY NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA č. 47 V LEVOČI, ÚZPF č. 2936/1 – REŠTAURÁTORSKÁ DOKUMENTÁCIA

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
   Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia
a výška spolu� nancovania: 4 200,- eur
Stav:   V realizácii

DOM MEŠTIANSKY, NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA č. 43 V LEVOČI, ÚZPF č. 2932/1

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Program: Obnovme si svoj dom
Schválený/Realizácia:  2021
Schválená dotácia 
a výška spolu� nancovania: 26 250,- eur
Stav:   V realizácii

IBV KRUPNÝ JAROK – I.ETAPA, SO 02.01 Komunikácie, cesty, SO 02.02 Komunikácie, chodníky 
(chodník + cyklochodník), SO 03.02 Vodovodné prípojky – výlučne vodomerné šachty, 
SO 04.02 Kanalizačné prípojky – výlučne kanalizačné šachty, SO 06 Rozvod STL plynovodu, 
SO 09.02 VO rozvody.

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča
Realizácia:   2021  
Celkové náklady stavby: 450 034,63 eur
Stav:   V realizácii

60.

61.

62.

ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI A DOSTUPNOSTI SÍDIEL V MESTE LEVOČA
(nové prechody pre chodcov vrátane ich osvetlenia v lokalitách – Sídlisko Západ – 3 prechody, Sídlisko Pri prameni – 4 prechody, Ul. Železničný 
riadok  - 1 prechod a dobudovanie/rekonštrukcia chodníkov)

Zdroj � nancovania:   Mesto Levoča, MAS LEV, o.z.
Realizácia:   2021 - 2022 
Celkové náklady stavby: 92 533,25 eur
Stav:   V realizácii

54.



PREHĽAD PREDLOŽENÝCH/PODANÝCH 
PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

01.

02.

03.

04.

05.

MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA V MESTE LEVOČA II.
(činnosť 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča)

Výzva č.:  OPLZ-PO8-2021-1
Zdroj � nancovania:  Mesto Levoča, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Podané:  2021
V stave:  hodnotenia
Celkové oprávnené náklady:    129 618,72 eur
z toho:
 -   žiadaný nenávratný � nančný príspevok:  123 137,78 eur
 -   naša výška spolu� nancovania:        6 480,94 eur

POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE LEVOČA II.
(činnosť 25 opatrovateliek v meste Levoča)

Výzva č.:  OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Zdroj � nancovania:  Mesto Levoča, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Podané:  2021
V stave:  hodnotenia
Celkové oprávnené náklady:    408 000,-  eur
z toho:
 -   žiadaný nenávratný � nančný príspevok:  408 000,-  eur
 -   naša výška spolu� nancovania:                0,-  eur

REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKA ZÁPAD V LEVOČI
(úprava priestranstva a doplnenie prvkov detského ihriska, workautového ihriska, mobiliáru v lokalite Sídliska Západ v Levoči)

Výzva č.:  IROP-PO4-SC431-2021-65
Zdroj � nancovania:  Mesto Levoča, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Podané:  2021
V stave:  hodnotenia
Celkové oprávnené náklady:    361 489,50 eur
z toho:
 -   žiadaný nenávratný � nančný príspevok:  343 415,02 eur
 -   naša výška spolu� nancovania:     18 074,48 eur

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA MESTA LEVOČA
(vybudovanie vodozádržných opatrení v lokalite nemocnice v Levoči)

Výzva č.:  OP KZP-PO2-CS211-2018-40
Zdroj � nancovania:  Mesto Levoča, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Podané:  2019
V stave:  hodnotenia
Celkové oprávnené náklady:    559 812,34 eur
z toho:
 -   žiadaný nenávratný � nančný príspevok:  531 821,72 eur
 -   naša výška spolu� nancovania:     27 990,62 eur

INVESTÍCIA MESTA LEVOČA DO CYKLOTURISTICKEJ TRASY A SÚVISIACEJ PODPORNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
(umiestnenie mobiliáru pozdĺž existujúceho cyklochodníka – lavičky, altánky a zakúpenie elektrobicyklov)

Výzva č.:  IROP-CLLD-X653-512-003
Zdroj � nancovania:  Mesto Levoča, MAS LEV, o.z.
Podané:  2021
V stave:  pred podpisom zmluvy
Celkové oprávnené náklady:    129 618,72 eur
z toho:
 -   žiadaný nenávratný � nančný príspevok:  123 137,78 eur
 -   naša výška spolu� nancovania:        6 480,94 eur
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Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
vás pozýva na koncert

slovenskej alternatívnej rockovej skupiny

0TRAS
Peter "Varso" Varsavik - spev, rev, gitara

Julo Fujak - bicie, hlas
Jožo Hruška - basgitara

David Šubík - klávesy a elektronika

8.10.2021 o 18.00 hod.
v Mestskom divadle mesta Levoča

spojený s projekciou nového krátkometrážneho fi lmu Kris-
tiána  Grupača "Otváram dvere a neviem, čo sa s nimi deje..." 

(30 min, hrajú: Jana Oľhová, Miro Noga, Tomáš Vravník, Vladimír Obšil a i.)

vstupné dobrovoľné - režim konania podujatia OTP

„Blízke stretnutie východného druhu“ je samostatný maliarsky 
cyklus inšpirovaný starým japonským výtvarným umením, ktorý sa 
zároveň opiera o jeho princípy. Záujem o históriu a podoby tejto kultú-
ry iniciujú u Farmanovej proces prechodu k maliarskemu vyjadreniu 
v súčasnej forme avšak so zachovaním jeho kódu. Skúmanie maliar-
skej skúsenosti starého Japonska úzko súvisí s našou neschopnos-
ťou prežívania prítomnosti, ponorenia sa do skutočnosti, ktorá je tu 
a teraz. Obrovský nárast informácií, s ktorými je dnešný človek den-
ne konfrontovaný, vplýva na jeho rastúcu neschopnosť koncentrá-
cie. Denne „obývame“ veľké množstvo „paralelných vesmírov“, ktoré 
nám civilizovaná spoločnosť vnucuje ako nevyhnutné na prežitie.

No jediný vesmír, ktorý môžeme mať ako-tak pod kontrolou 
a s ktorým by sme mali súznieť, čo najdôvernejšie ho poznať a den-
ne pracovať, je ten, ktorý nosíme v sebe. Naše zmysly sú spojivom, 
ktorým sme bezprostredne zviazaní so skutočnosťou, práve oni 
sú vstupnou bránou okolitého sveta smerom k nám, k našej mysli, 
k našej skúsenosti. Proces „zosobňovania ja“ prostredníctvom 
schopnosti sebavytvárania je ukotvený prostredníctvom umenia 
nielen v človeku-tvorcovi, ale aj v živej prírode. Farmanová sa nechá-
va voľne inšpirovať aj siedmimi princípmi zen budhistickej maľby, 
ako ich zhrnul Šiniči Hisamacua. Tieto princípy nepredstavujú rigid-
nosť zobrazenia, ale skôr možnosti sebapoznania v inom kontexte 
ako je antický, z ktorého vychádza euro-americká kultúra a jej racio-
nalita prežívajúca v čase globalizácie krízu straty ideálu.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. októbra 2021 o 18:00 hodine.

Výstava potrvá do 17.11.2021 v GML.

Kurátor: Peter Milčák.

Jana Farmanová
 Blízke stretnutie východného druhu
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Jeden učiteľ, tri mestá i niekoľko šľach-
tických rodov ovplyvnili cestu umelca, 
ktorý sa zapísal do dejín výtvarného 
umenia na Slovensku ako jeden z  vý-
znamných portrétistov 19. storočia. 

Učiteľom, ktorý rozvíjal jeho výtvarný 
prejav bol pôvodom dánsky umelec 
Ján Jakub Stunder ( 1759 – 1811), kto-
rého osud a  hlavne manželstvo zavia-
lo do Levoče, kde sa usadil a  svojim 
dielom ovplyvňoval celú generáciu 
mladých miestnych umelcov. Okrem 
Rombauera aj Jozefa Czauczika ( 1780 
– 1857) a Jána Jakuba Müllera (1780 – 
1828).

Rombauer sa svojím výnimočným ta-
lentom postupne dostával do povedo-
mia šľachtických rodín na Spiši a tí mu 
svojimi objednávkami prejavovali pod-
poru a uznanie. Samozrejme, aj � nanč-
né ohodnotenie a sami si tak zabezpe-
čovali zaznamenanie podoby členov 
svojej rodiny. Začiatky jeho tvorby 
súviseli s  rodom Csáky, a  to hlavne 
v  prvom desaťročí 19. stor. Začal pre 
nich pracovať už okolo roku 1803, keď 
sa vrátil z pobytu v Pešti. Portréty detí 
i dospelých členov rodu doplnilo zaují-
mavé dielo Záhrada v Hodkovciach ako 
jedno z mála Rombauerových krajinár-
skych diel. 

Ján Rombauer sa narodil v  Levoči 28. 
mája 1782 do rodiny dobre � nančne 
zabezpečeného remeselníka - stolá-
ra, Dávida Rombauer (1742 – 1806) 
a Anny Márie Groszovej (1755 – 1836). 
Celá rodina patrila k evanjelickému vie-
rovyznananiu. Ján bol štvrtým z devia-
tich detí. Vyhol sa naplánovanej ceste 
kňaza a  presadil sa svojím výrazným 
talentom ako výnimočný samouk bez 
o� ciálneho akademického vzdelania. 
Levoča mu vytvorila silné zázemie v ra-

ných počiatkoch jeho tvorby a dôležité 
východisko v jeho umeleckom putova-
ní.

Osudovým stretnutím mu bolo v roku 
1805 zoznámenie sa s grófom Iljinským 
v Bardejovských Kúpeľoch. Ten ho po-
zval na svoju usadlosť v  Rusku. Tak sa 
začalo pôsobenie Rombauera ako mód-
neho portrétistu v  najvyšších ruských 
spoločenských kruhoch. Pôsobil hlav-
ne v Petrohrade, kde si našiel manžel-
ku Amáliu Baumannovú (1795 – 1843). 
Mali spolu jedinú dcéru. Anna Regina 
Matilda Rombauerová (1829 – 1848) sa 
im už narodila v Prešove. V Petrohrade 
ako umeleckej metropole Ruska pôso-
bil v  rokoch 1805 – 1824. Práve jeho 
tamojšia tvorba nám ponúka pohľad 
na nevšedný svet ruskej šľachty počas 
vlády cára Alexandra I. O  jej význame 
svedčí aj to, že jeho diela sa nachádzajú 
v  Ermitáži, Treťjakovskej galérii, Puški-
novom múzeu v Moskve. 

Posledným významným miestom 
umelcovho pôsobenia bol Prešov 
(1824 – 1849). Tam sa po návrate z Pet-
rohradu usadil a žil aj so svojimi bratmi 
– zlatníkom Matejom a  mäsiarom Sa-
muelom. Tu sa jeho tvorba spájala 
s  najvplyvnejšími meštianskymi ro-
dinami ako boli Steinhübelovci, Szir-
mayovci, Almássyovci...

Rombauer si užíval bohaté kultúrne 
podhubie Prešova, ktoré samozrejme 
aj sám vytváral, užíval si zázemie svojej 
rodiny a čerpal z toho pokoj a inšpirá-
ciu pre svoju tvorbu.

Portrétoval šľachticov, mešťanov, 
remeselníkov i  vojakov. Mal však aj 
objednávky z  iných oblastí. O  jeho 
všeobecnom uznávaní svedčia aj ob-
jednávky z  grécko – katolíckej cirkvi. 
Tie prišli okolo roku 1842. Pre náš kon-
text je zaujímavé, že spod jeho rúk 
pochádza Ikonostas kostola sv. Miku-
láša v Oľšavici. Počas svojho pôsobenia 
v Prešove maľoval aj obrazy na biblické 
témy, napr.: oltárne obrazy pre evanje-
lický a rímskokatolícky kostol v Prešo-
ve. Pre mesto namaľoval výnimočne 
vedutu Pohľad na Prešov. 

Jeho dielo sa na Slovensku nachádza 
v  najpočetnejšom zastúpení v  zbier-
kach Slovenskej národnej galérie a Ša-
rišskej galérie v Prešove. 

Zomrel 12. februára 1849 v Prešove.

V  diele Jána Rombauera sa stretávajú 
základné aspekty portrétizmu prvej 
polovice 19. storočia, duch meštianske-
ho empíru, vplyvy romantizmu i okúz-
lenie biedermaierom.

Dr. Dáša Uharčeková - Pavúková

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA
O putovaní so štetcom v ruke...

Ján Rombauer
(1782 – 1849)

Ján Rombauer, autoportrét
zdroj (Wikimedia Commons)
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Borušovičová, Eva: Plány B
Boyne, John: Putovanie k bránam múdrosti
Breslin, Kate: V pravej chvíli
Carrére, Emmanuel: Limonov
Davis, Fiona: Knižnica na Piatej avenue
Dungo, Aj: Vo vlnách (komiks)
Gottlieb, Lori: Možno by si sa mala s niekým 
porozprávať
Ironmonger, John: Nezabudnite na veľrybu
Joyce, Rachel: Chrobák slečny Bensonovej
Kawakami, Mieko: Letný príbeh
Lombardo, Claire: To najlepšie v živote
Mae, Valter Hugo: Syn tisícich otcov
Pawlowská, Halina: Proč jsem se neoběsila
Smith, Joyce; Kolbab, Ginger: Nečakaný zlom
Závada, Pál: Jadvigin vankúšik

Romány pre ženy
Barreau, Nicolas: Paríž je vždy dobrý nápad
Bramley, Cathy: Kaviarnička pod citrónovní-
kom 
Demovičová, Silvia; Kutišová, Simona: Iba s 
tebou
Featherová, Jane: Rubínové očarenie 
Hunter, Kristi Ann: Hľadanie domova 
Keeland, Vi: Nevhodné správanie
Klassen, Julie: Stroskotanec v Cornwalle
Kys, Vanda: Také klišé!
Popluhárová, Ivana: Len raz
Todd, Anna: Najjasnejšie hviezdy
Youngová, Samantha: Slávik v hrsti

Detektívky a trilery
Bennett, S. J.: Windsorský uzol 
Coble, Colleen: Bez stopy 
Green, Cass: Hlboko v lese
Chesterton, Gilbert Keith: Paradoxy pána 
Ponda
Lindsay, Joan: Piknik pri Hanging Rock
Nesbo, Jo: Žiarlivec a iné príbehy 

Nesser, Hakan: Hrana
Pettrey, Dani: V pasci 
Schepp, Emelie: Bohovia smrti

Sci-�  a fantasy
Asimov, Isaac: Ja, robot
Bolyová, Adriana: Hierarchia tmy
Clare, Cassandra: Pekelné stroje 2. a 3. diel
Craig, Erin A.: Panstvo Soli a smútku 
Schwab, V. E.: Neviditeľný život Addie LaRu-
eovej

Literatúra pre deti a mládež
Baruzzi, Agnese: Nájdi ma! Lesné dobrodruž-
stvá s vlkom Bernardom 
Baumann, Anne-Sophie: Naj … mesto
 v pohybe
Bedford, David: Len ty a ja
Colfer, Chris: Príbeh mágie
Čemerička, R.; Čemeričková, S.: Ja som Ľudovít
Daynes, Katie: Čo sú to vírusy? 
Daynes, Katie: Prečo svieti slniečko? 
Derib – Job: Yakari 6 
Desbordes, Astrid: Ľúbim ťa
Ďuričová, Ivona: Písmenká z abecedy
Ertimo, Laura: To je teda počasie! 
Haughton, Chris: Stratené sovíča
Kaarla, Riina; Kaarla, Sami: Zvierací agenti 2 – 
Zlodejovi na stope
Kellö Žačoková, Andrea: Vitaj v múzeu
Lambert, Nat: O troch prasiatkach (3D kniha)
MacDonald, George: Múdra pani 
Macurová, Katarína: Mesačné zrnko
McDonald, Andrew: Holubia agentúra šplie-
cha do útoku
Milbourne, Anna: Kto býva v ZOO
O‘Leary, Dermot: Toto je nindža mačka a krá-
dež korunovačných klenotov 
Riordan, Rick: Apolónov pád 5 – Nerova 
pevnosť
Šmatláková, Zuzana: Joga zvieratká

Náučná literatúra pre dospelých
Boyle, Michael: Nový funkčný tréning pre 
športovcov
Broadbent, Rick: Vytrvalost (Pozoruhodný 
život a doba Emila Zátopka)
Dikić, Ivica: Beara 
Ekman, Paul: O klamaní 
Ellsworth, Scott: Svet pod ich nohami
Erikson, Thomas: Obklopený neúspechmi
Fry, Hannah: Matematika lásky 
Gavendová, Nora: Kognitivně-behaviorální 
přístupy v praxi pedagoga
Harford, Tim: Ako spočítať svet
Hutton, Jim; Wapshott, Tim: Mercury a já
Jaku, Eddie: Najšťastnejší človek na zemi
Kubitschek, Gabriele: Antistresová knížka pro 
učitelky mateřské školy
McConaughey, Matthew: Životom na zelenú
Morton, Jay: Vojak (Úctu si musíš zaslúžiť)
Perez, Caroline C.: Neviditeľné ženy 
Rolfová, Christa: Veselý patchwork
Silberman, Steve: NeuroKmene (Príbehy autiz-
mu a neurodiverzity)
Vrchovecká, Pavlína: Základy gymnastické 
přípravy dětí 
Wade, Paul: Tréning väzňa 
Yates, Kit: Matematika pre život 
Zweig, Stefan: Liečba duchom

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

PODUJATIA V MESIACI OKTÓBER

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.

Michal Hvorecký a Nežný komiks - 
Čierna oslava
5.október, utorok o 10.00 hod.
Stretnutie Michala Hvoreckého so štu-
dentmi gymnázií pri komikse Čierna 
oslava, ktorý rozpráva dramatický prí-
beh na pozadí málo známej bratislav-
skej demonštrácie, ktorá sa odohrala 
v predvečer najdôležitejšieho dňa než-
nej revolúcie.
Organizované podujatie. 

Autorský večer s Michalom Hvorec-
kým
5. október, utorok o 18.00 hod.
Autor a prekladateľ Michal Hvorecký 
predstaví svoju novú zbierku poviedok 
Čierny lev a budeme sa zhovárať o jeho 

prekladoch Martina Pollacka, Judith 
Hermann a Roberta Walsera.
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Čo čítajú knihovníci
13. október, 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.

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
18. október, pondelok 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 októbri 
sa budeme rozprávať o záľubách.

web: kniznicalevoca.sk           Instagram: kniznicalevoca         FB: www.facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk          Tel.: 053/451 2202          Mobil: 0910 788 895



POZVÁNKA

Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči 
Vás pozýva na 15. ročník

 Dňa Ľudovíta Štúra,
ktorý sa bude konať  21. októbra  

na Námestí Majstra Pavla 
so začiatkom o 10:00 hod. 
pri soche Ľudovíta Štúra.

Mgr. Miroslav Brincko
predseda MO MS v Levoči
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Ako pracovať s knihou a detským či-
tateľom
20. október, streda dopoludnia
Organizované podujatie.
Workshop pre študentov Strednej od-
bornej školy pedagogickej na témy 
– Humor v knihách pre najmenších 
a Nazeranie na svet z rôznych perspek-
tív.
Podujatie podporil Prešovský samo-
správny kraj. 

Klub šikovných rúk
21. október, štvrtok o 15.00 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.

Ako pracovať s knihou a detským či-
tateľom
27. október, streda dopoludnia
Organizované podujatie.
Workshop pre študentov Strednej od-
bornej školy pedagogickej na témy - 
Vážne témy v textoch pre najmenších 
čitateľov a Formovanie prosociálneho 
správania a empatie u detí prostredníc-
tvom umeleckej literatúry.
Podujatie podporil Prešovský samo-
správny kraj.

Autorský večer s Valentínom Šefčí-
kom
27. október, streda o 18.00 hod.
Prezentácia najnovšej, čerstvo vyda-
nej zbierky Valentína Šefčíka Zázraky. 
Zbierka obsahuje štyridsať básní s ly-
rickým obsahom každodenných život-
ných zázrakov. 
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Let’s talk!
28. október, štvrtok 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 októbri 
sa budeme rozprávať o � lmoch.

Prvý krok do školy,
druhý do knižnice

Aj v októbri sa u nás môžu žiaci 
a študenti registrovať 

a preregistrovať zdarma.

Záujmový krúžok: Deň: Čas: Miesto:

Stolný tenis piatok 15:00 - 17:00 CVČ

Posilňovanie PO-PI 16:00 - 20:00 Hala Francisciho

Futbal - deti/žiaci pondelok
utorok
streda

najmenší 15:00
st. žiaci  16:30
ml. žiaci 15:00

Hala Francisciho

Gymnastika utorok ml. žiačky 16:00
st. žiačky 17:00 

ZŠ Š. Kluberta

Fitnes gymnastika UT-ŠT 14:00 - 15:00 DRX

Anglický jazyk štvrtok deti 15:00 - 15:45
dospelí 15:45 - 16:30

CVČ

Zumba streda 16:45 - 17:45 ZŠ Francisciho

Latinsko-americké tance pondelok 14:00 - 15:00 CVČ

Šikovné rúčky utorok 15:00 - 16:00 CVČ

Trampolíny streda deti 16:00
dospelý 17:00

CVČ

Krasokorčuľovanie streda 15:15 - 16:15 Zimný štadión

Korčuľovanie piatok 17:30 - 18:30 Zimný štadión

Šach streda 16:00 - 16:45 CVČ

Počítačový PO-PI 14:00 - 18:00 CVČ

Herňa – Play station III PO-PI 14:00 - 18:00 CVČ

Materské centrum PO-PI 10:00 - 12:00 ZŠ Francisciho

Športové všeličo piatok 15:00 - 16:00 Hala Francisciho

Balet štvrtok 15:45 - 16:45 ZŠ Francisciho

Floorball pondelok
utorok
streda

16:00 - 17:30 Hala Francisciho

Tanečný pondelok 15:45 - 16:45 CVČ

OKTÓBER 2021
1.10.2021 (PIATOK) – OKRESNÉ KOLO CEZPOĽNÉHO BEHU ZŠ A SŠ

MIESTO: ZŠ G. HAINA, LEVOČA ZAČIATOK O 8:00 HOD.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „Olymp“
FRANCISCIHO 635/10, 054 01 LEVOČA

KONTAKT: 053/451 0045, 053/4699088, 0910 867 401
WWW.CVCOLYMP.SK, CVCOLYMP@CENTRUM.SK

ROZVRH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV
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GSFA SA PRIDALO K DIGITÁLNEJ GE-
NERÁCII SLOVENSKA
Každodenná realita nám čoraz viac 
ukazuje, že sa v  mnohých oblastiach 
života bez digitálnych zručností už 
nepohneme, nehovoriac o  tom, ako 
rapídne budú vznikať také pracovné 
pozície, pre ktoré ovládanie digitálnych 
zručností bude rovnako samozrejmé 
ako v  súčasnosti ovládanie základnej 
práce s  pc. Naša škola Gymnázium sv. 
Františka Assiského v  Levoči si túto 
skutočnosť plne uvedomuje a  v  rám-
ci cieľov pripravovať žiakov na ďalšie 
vzdelávanie na všetkých typoch vyso-
kých škôl, no zároveň aj na uplatnenie 
v praxi, reagovala na výzvu spoločnosti 
Slovak Telekom získať grant na nákup 
micro:bitov. Sme radi, že sme sa sta-
li súčasťou skvelého vzdelávacieho 
programu, ktorý umožňuje školám vy-
užívať najnovšie inovácie vo vyučovaní 
informatiky, a to prostredníctvom ma-
teriálnej pomoci aj potrebných výuč-
bových metodík.

Micro:bit je malý vreckový počítač, 
ktorý vyvinula britská BBC a ktorý po 
celom svete vzbudil obrovskú vlnu zá-
ujmu. Micro:bit má pritom univerzálne 
použitie a okrem informatiky nájde 
uplatnenie aj v rámci predmetov: bio-
lógia, chémia, či geogra� a. Skúsenosti 
zo zahraničia ukazujú, že je ideálnym 
prostriedkom, ktorý v žiakoch dokáže 
zapáliť nadšenie pre technológie, pre-
tože hravou a kreatívnou formou naučí 
deti programovať  a vďaka nemu po-

chopia, ako funguje aj zložitejšia elek-
tronika, ktorá nás obklopuje. 

Programovateľný počítač micro:bit 
v roku 2016 podporila aj britská vláda 
a neskôr ho do škôl zaviedli Singapur 
alebo Dánsko a  vďaka Telekomu teraz 
prichádza aj na Slovensko. 

Na čo micro:bit vlastne slúži? Vďaka 
tomuto miniatúrnemu programova-
teľnému počítaču sa deti učia základy 
programovania hravým interaktívnym 
spôsobom a navyše si rozvíjajú aj kre-
ativitu. Malá edukačná doska micro:bit 
je vybavená perifériami − má pohybo-
vý senzor, digitálny kompas, dvojicu 
tlačidiel, matricu pozostávajúcu z 25 
LEDiek a úsporný bluetooth modul 
pre komunikáciu s počítačom, smart-
fónom, príslušenstvom a medzi viace-
rými zariadeniami navzájom. K tomu 
patrí trojica vstupov a výstupov pre 
rozširovanie možností.

Základom tohto počítačika je bloko-
vo orientovaný gra� cký programovací 
jazyk, ktorý beží na webových strán-
kach podobne ako napr. prostredie 
SCRATCH. Vďaka nemu je možné na-
programovať micro:bit už prakticky 
na prvej hodine informatiky. Blokové 
programovacie prostredie je možné 
priamo na webovej aplikácii "switch-
núť" , čiže prepnúť do JavaScript edi-
tora. Najväčší potenciál týchto ne-
nápadných škatuliek sa skrýva práve 
v širokých možnostiach programova-

nia, a tak je možné micro:bity progra-
movať aj vo vyšších programovacích 
jazykoch Python a C++.

Dnes sú micro:bity súčasťou hodín in-
formatiky na školách v každej krajine 
EÚ a vďaka projektu IT Akadémia sa 
stanú súčasťou vzdelávania aj u nás.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.
riaditeľka školy

RADOSŤ TVORIŤ
Speciálně pedagogické centrum při 
Dětském domově, Mateřské škole, 
Základní škole a  Praktické škole Zlín 
a FILMFEST, s. r. o. Zlín, Česká republika 
vyhlásili v  rámci 61. Medzinárodného 
festivalu � lmu pre deti a mládež – Zlín 
2021 23. ročník medzinárodnej vý-
tvarnej súťaže vo výtvarnom prejave 
detí a mládeže so zrakovým postih-
nutím Radost tvořit, ktorej téma bola: 
Výlet do fantázie. Súťaže sa mohli zú-
častniť deti a mládež so zrakovým po-
stihnutím vo veku od 2 rokov do ukon-
čenia školskej dochádzky. 

Žiaci Spojenej školy internátnej, Ná-
mestie Štefana Kluberta 2 v Levoči, sa 
podujali zobraziť svoje predstavy fan-
tázie. Rôznymi výtvarnými technikami 
vytvorili zaujímavé práce, ktoré boli 
v  máji tohto roku zaslané do súťaže. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže prinieslo 
radosť a  hrdosť na svoju prácu nielen 
autorom výtvarných dielok, ale i  všet-
kým žiakom a pedagógom školy. 

Traja žiaci našej školy boli ocenení. 
Cenu pre jednotlivcov získali Gabriel 
Múdry za prácu Môj výlet okolo sveta 
a  Adam Čonka za prácu Morský vý-
let. Obidvoch žiakov pripravovala pani 

Udialo sa ...



ŠKOLSTVO, ŠPORT

Gabriela Babejová. Hlavnú cenu v  2. 
vekovej kategórii (8 – 11 rokov) zís-
kala Lucia Čurillová za prácu V  čistej 
krajine. Žiačku pripravoval RNDr. Jaro-
slav Schneider. 

Dňa 14.9. 2021 sme sa zúčastnili sláv-
nostného odovzdávania cien autorom 
ocenených prác v  Interhoteli MOSKVA 
Zlín, kde si víťazné práce mohla pozrieť 
aj široká verejnosť. 

Veríme, že tento medzinárodný úspech 
a pozitívne ohlasy návštevníkov po-
vzbudia nielen víťazov, ale i  ďalších 
mladých ľudí so zrakovým znevýhod-
nením do objavovania radosti z výtvar-
nej tvorby. 

RNDr. Jaroslav Schneider

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA
Vo  štvrtok 9. septembra 2021 sme sa 
my, žiaci deviateho ročníka zúčastnili 
spomienkovej akcie „Nezabudnutí su-
sedia“. Táto akcia vo mne vyvolala rôz-
ne myšlienky, a preto som sa rozhodla, 
že Vám niečo o tom napíšem. Keď sme 
prišli na miesto udalosti, najprv sa nič 
nedialo, ale neskôr pustili sirény. To ma 
trošku vystrašilo, no po sirénach nás 
privítala pani riaditeľka školy, Mgr. Jana 
Milčáková, na dnešnom výročí úcty 
obetí holokaustu. Nasledovala minúta 
ticha, po ktorej nám pán Traubner po-
rozprával, ako to vyzeralo, keď bol on 
malý chlapec. Rozpovedal nám, ako 
sa musel s  rodičmi sťahovať z  jedné-
ho pivničného bytu do druhého, ako 
nemohol chodiť do parku, žiť blízko 
centra mesta a aký je smutný, keď vie, 
že jeho priatelia sa nedožili súčasnej 
doby. Prišlo mi ho ľúto. Poďakoval nám 
za počúvanie a začalo sa čítanie mien.
Siedmi ľudia postupne prečítali se-
demdesiat mien obetí. Po ich prečítaní 
nám pani riaditeľka povedala, že každý 
rok presne 9. septembra si budeme 
pripomínať túto strašnú udalosť. Pán 
primátor mesta vysvetlil dôvod tejto 
akcie, neskôr bola prečítaná modlitba. 
Na záver pustili hudbu s husľami a kla-
vírom a zapálili sviečky. Som vďačná za 
dobu, v ktorej žijem a že som nezažila 
takéto časy na vlastnej koži a  dúfam, 
že ani nikdy nebudem. Vzdávam hold 
tým, ktorí tu dnes s nami nemôžu byť.

Patrícia Macášová, 9.A
ZŠ G. Haina 37

FUTBAL

MUŽI – 5. Liga Podtatranská

FK 05 Levoča - Teplička
3.10.2021             14,30 hod.

FK 05 Levoča - Harichovce
17.10.2021             14,00 hod.

FK 05 Levoča - Hranovnica
24.10.2021             14,00 hod.

DORAST – 4. Liga Podtatranská

Levoča - Harichovce
2.10.2021              14,00 hod.

Levoča - Odorín
16.10.2021              14,00 hod.

Levoča - Jamník
23.10.2021              14,00 hod.

STARŠÍ, MLADŠÍ  ŽIACI  – II. Liga 

Levoča - Sabinov    ml.ž.+st.ž.
2.10.2021              9,30 a 11,15 hod.
Levoča - Benecol Košice

16.10.2021              9,30 a 11,15 hod.

HOKEJ

8. ročník –
HK Spiš Indians Levoča - Humenské Levy

9.10.2021             9,00 hod.
HK Spiš Indians Levoča - Liba Akademy KE

16.10.2021             9,00 hod.
HK Spiš Indians Levoča - HK ŠKP Poprad

30.10.2021             9,00 hod.
6. ročník –

HK Spiš Indians Levoča - HKM Kežmarok
9.10.2021              9,00 hod.

HK Spiš Indians Levoča - HK Sršne Košice
23.10.2021             9,00 hod.

5. ročník –
HK Spiš Indians Levoča - HK Sršne Košice

9.10.2021            11,30 hod.
HK Spiš Indians Levoča - HK Sabinov

23.10.2021            11,30 hod

HÁDZANÁ

Muži 1.Liga –
HK Slovan Levoča - Malacky

2.10.2021               18,00 hod.
HK Slovan Levoča - Piešťany

9.10.2021                18,00 hod.
HK Slovan Levoča - Vajnory

23.10.2021               18,00 hod.
Žiaci –

HK Slovan Levoča - Košice A
 2.10.2021                 10,00 hod.

HK Slovan Levoča - Košice B
2.10.2021                 11,00hod.

HK Slovan Levoča - Košice Crows
16.10.2021                10,00 hod.

BASKETBAL

Muži –
Sl.Orol Levoča – Svit

17.10.2021
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„Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, zavreli sa oči tvoje,
nemôžem na teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti čo vzal.
Zostali spomienky a v srdci žiaľ. 
Už niet návratu ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie. 
Kytičku kvetov na hrob ti môžem dať,
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať."

Ing. Ján Vaško
Dňa 22. septembra sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil milovaný manžel a ded-
ko Ing. Ján Vaško.

Spomíname na teba s láskou manželka, vnuk Lukáško, rodina, priatelia a známi.
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky 
   a poďakovania

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Začiatok mesiaca sv. ruženca.
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju 
nazývajú dnes viac ako v minulosti du-
chovní pastieri a vedeckí pracovníci. 
Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako 
ruženec usporiadane postupne rozvíja 
a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie 
Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia 
zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo 
dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne 
po poriadku uvažuje o základných spasi-
teľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili 
v Kristovi, od panenského počatia Božieho 
Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po 
vrcholné veľkonočné udalosti, to jest po-
žehnané umučenie a slávne vzkriesenie, 
a ich účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce 
i v samej Panne Márii, keď po tomto po-
zemskom živote bola s telom i s dušou 
vzatá do nebeskej vlasti.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium 
a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia 
a ľudského vykúpenia. Preto je to kristolo-
gická modlitba. 
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa 
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo 
v rodine, v rehoľnom spoločenstve ale-
bo nábožnom združení. 
Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca 
budeme modliť počas celého mesiaca 
októbra v Bazilike sv. Jakuba v ponde-
lok až piatok o  18.00 hodine. V  soboty 
a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred 
večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej 
modlitbe v božom chráme, nech sa túto 
modlitbu modlí spolu v  rodine, alebo 
súkromne.
1. okt. – SV. TERÉZIE Z LISIEUX, TERÉ-
ZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, SPOMIENKA.
PRVÝ PIATOK V MESIACI OKTÓBRI. 
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas 
ranných i  večerných sv. omší, a  okrem 
toho v piatok  od 17.00 hodiny v Bazilike 
sv. Jakuba.
Chorých a  starých z  príležitosti prvého 
piatku navštívime v piatok od 8.00 hodi-
ny dopoludnia.
2. okt. –  SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽ-
COV, SPOMIENKA.
Na Mariánskej hore fatimská sobota so 

„Po krátkych cestách chodili sme spolu,
na dlhú odišla si sama..."

Anna Bendíková
Dňa 15.10. uplynie rok, čo nás navždy opustila priateľka, mamka, babička Anna Bendíková.

„Je taká chvíľa, skončí sa život, začne spomienka.“

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

S láskou spomínajú priateľ Milan, synovia Radoslav a Richard s rodinami.

„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti."

Eduard Venglarčik
Dňa 15. októbra  2021 si pripomíname štvrté výročie úmrtia milovaného manžela, otca, dedka, 
pradedka Eduarda VENGLARČIKA.

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
dcéry Darina, Hanka, synovia Eduard a Ján s rodinami a vnučka Janka.

„Stíchol dom,
už nepočuť jeho kroky v ňom. 
Potichu trpel až srdce prestalo biť,
pokojne odišiel, hoci chcel veľmi žiť."

Ján Kopkáš
Dňa 10.08.2021 nás náhle navždy  opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko, pradedko, 
svokor, brat, švagor, strýko, príbuzný a priateľ Ján Kopkáš. 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie Mons. Prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. Františkovi Dlugo-
šovi, PhD. za duchovnú starostlivosť, zádušnú svätú omšu, pohrebný obrad a vysoko dôstojnú 
rozlúčku. 

Úprimné poďakovanie chceme vyjadriť patrovi Romanovi a rehoľnej sestre Timei za zaopatre-
nie a duchovnú starostlivosť.

Poďakovanie patrí taktiež všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa prišli dňa 
13.08.2021 s ním rozlúčiť na ceste do večnosti. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a modlitby.

S veľkou vďakou smútiaca rodina. 



„Odišiel si tíško, 
niet Ťa medzi nami. 
V našich srdciach žiješ
krásnymi spomienkami."

Mikuláš Lopatka
Dňa 02.10.2021 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor, strýko a prí-
buzný Mikuláš Lopatka.

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

S láskou a úctou spomínajú rodičia a súrodenci s rodinami.

začiatkom o 9.30 hodine.
Modlitbu sv. ruženca vedie a sv. omšu 
celebruje Vdp. Jozef Anderák, farár 
v Spišskej Teplici.
3. okt.  – DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Odpustová slávnosť ružencovej Panny 
Márie v Levočskej Doline. 
Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
7. okt. – RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, 
SPOMIENKA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 ho-
dine.
Sv. omša v Levočskej Doline o 17.00 ho-
dine.
10. okt. – DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
15. okt. – SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PAN-
NY A UČITEĽKY CIRKVI, SPOMIENKA.
17. okt. – DVADSIATA DEVIATA NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb 
za šírenie Evanjelia vo svete, za misioná-
rov a misionárske povolania.
V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb 
a obiet môžeme a máme podporiť die-
lo evanjelizácie vo svete aj � nančnou 
výpomocou. Pri každej sv. omši bude 
zbierka na tento úmysel. 
18. okt. – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, 
SVIATOK.
22. okt. – SV. JÁNA PAVLA II. PÁPEŽA, 
SPOMIENKA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 ho-
dine.
24. okt. – TRIDSIATA NEDEĽA V  CE-
ZROČNOM OBDOBÍ.
28. okt. – SV. ŠIMONA JÚDU, APOŠTO-
LOV, SVIATOK.
30. okt.  – V noci z 30. na 31. októbra (so-
bota – nedeľa) sa mení čas. O tretej ho-
dine letného času posúvame hodiny na 
druhú hodinu stredoeuropského času. 
Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
31. okt. – TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore bude záverečná sv. 
omša v tohoročnej letnej sezóne.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša 
o 14.30 hodine. 
Sv. omše na Mariánskej hore za účasti 
veriacich počas zimného obdobia budú 
vopred oznámené vo farských ozna-
moch.
VEČERNÁ SV. OMŠA UŽ ZO SLÁVNOS-
TI VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých 
svätých a Dušičkami – vo štvrtok 28. 10. 
a v piatok 29. 10. od 17.00, v sobotu 30. 
10. od 18.00 hodiny, v nedeľu 31. 10. aj 
počas všetkých sv. omší a večer od 18.00 
hodiny. 

Zmena programu vyhradená!

„Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname, 
Len na krátky lúčime sa čas, 
Vo večnosti zídeme sa zas. "

František Krochľak
Dňa 02.10.2021 si pripomenieme 30 rokov od úmrtia nášho otca, manžela, deda, uja Františka 
Krochľaka.

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

S láskou spomína manželka Magdaléna, dcéry Tatiana, Pavla, Silvia a Magda s rodinami.

„Každý z nás má v nebi niekoho,
komu by chcel poďakovať za to,
že „bol“ a povedať mu:
veľmi mi chýbaš."

Anna Venglarčíková
Dňa 2. októbra 2021 uplynie rok od smrti našej drahej a milovanej mamky, babky, prababky 
a príbuznej Anny Venglarčíkovej. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a vďakou za všetko na Teba spomína dcéra Zuzka s rodinou,
dcéra Janka s rodinou a všetci, čo ťa mali radi. 

„Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.
Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať."

Štefan Repaský
Dňa 19. októbra uplynie 10 rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, 
otcom, starým otcom a príbuzným Štefanom Repaským.

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

S úctou a láskou spomínajú manželka Anna,
dcéry Adriana a Slavomíra s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI

Alžbeta Nováčeková

Dňa 17.10.2021 uplynie rok, čo  nás  navždy  opustila moja manželka, 
naša mamka, babka a svokra Alžbeta Nováčeková.

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

S úctou, vďakou a láskou spomína manžel Jozef,
dcéry Zdena, Zlaťa, Betka a syn Jozef s rodinami.
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA 

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine 
mocností! Duša mi túži, priam prahne po 
sieňach Hospodinových, srdce a  telo mi 
plesá v ústrety Bohu živému.“ 

Žalm 84,2 - 3

Milí bratia a sestry, milí Levočania! 
V  minulom mesiaci september a  v  tomto 
mesiaci október si evanjelický cirkevný zbor 
s vďačnosťou pripomína pamiatky posvätenia 
svojich chrámov Božích. V  piatok 17.9.2021 
ubehlo 184 rokov od slávnostnej posviacky 
evanjelického kostola na námestí. Posviacku 
vykonal biskup Pavol Joze� y, ktorý vo svojom 
slávnostnom príhovore poukázal na to, aké 
mnohé ťažkosti museli prekonávať levočskí 
evanjelici pri jeho stavbe a  ako si vždy našli 
spôsob na ich prekonanie. Jeho stavba trvala 
12 rokov. V roku 1823 bol zakúpený stavebný 
pozemok a v roku 1825 biskup Pavol Joze� y 
pri príležitosti návštevy zboru posvätil zák-
ladný kameň pod pilier, na ktorom mala byť 
postavená kazateľnica. Kostol v centre mesta 
je postavený podľa projektu staviteľa Antona 
Povolného, ktorý zomrel v  roku 1831, a  tak 
stavbu dokončil župný inžinier Ján Fabritzy 
v roku 1837. Je vyplnený vzácnym vybavením 
z  oboch artikulárnych drevených kostolov, 
ktoré stáli na mieste dnešného evanjelického 
cintorína. Práve tam sa nachádza evanjelic-
ký kostolík, ktorého pamiatku posvätenia si 
pripomenieme 10.10.2021. Na mieste dvoch 
artikulárnych drevených kostolov ho dal na 
vlastné náklady postaviť Gustav Herman. Vy-
svätený bol 13.10.1895. 
Dnes žijúcej generácii zostalo vzácne dedič-
stvo viery, tvrdej práce a obetavosti, o ktoré 
je potrebné sa starať,  zdedené zveľaďovať, 
miesto na povzbudenie, potešenie a silu tela 
i  duše tu nachádzať. Božie chrámy sú pre 
nás miesta, kde o  Božích skutkoch hovorí-
me, Božiu vernosť k nám hriešnym ľuďom si 
pripomíname a na našu zodpovednosť pred 
Bohom poukazujeme.

Služby Božie na mesiac október 2021

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

3. 10. 2021 - 18. nedeľa po Svätej Tro-
jici 
10.10.2021 - 19. nedeľa po Svätej Tro-
jici – Malý kostolík na evanjelickom cin-
toríne – Pamiatka posvätenia chrámu 
 17.10.2021 - 20. nedeľa po Svätej Tro-
jici 
24.10.2021 – 21. nedeľa po Svätej Tro-
jici - Poďakovanie za úrody zeme
31.10.2021 – 22. nedeľa po Svätej Tro-
jici – 504. výročie Pamiatky Reformácie 

Záujem o pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej v domácnos-
tiach môžete nahlásiť na tel. čísle cirkev-
ného zboru: 0918 624 814 alebo 0918 
828 199 farárka Zuzana Durcová, prípad-
ne e-mailom na faralevoca@gmail.com

„Čas ubieha a nevracia, čo vzal,
len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú i naďalej."

Anna Kopkášová
14.10.2021 si pripomenieme 100. výročie narodenia našej milovanej a starostlivej mamky Anny 
Kopkášovej. Skromné žieňa so silnou vierou, s veľkým srdcom, naplnené trpezlivosťou a láskou 
pri výchove dvanástich detí dotĺklo pred 16 rokmi.

Venujte jej chvíľku a spomeňte si s nami.

S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

„Boli sme aj neboli, 
pre večnosť chvíľu žili 
a ako listy spadnuté
stopy sme tu zanechali..."

Vladimír Babej
11. októbra 2021 uplynie 40 rokov od náhlej, tragickej smrti môjho manžela a otca Vladimíra 
Babeja.
Aj keď už odvtedy uplynulo veľa rokov, navždy ostáva v našich srdciach a stálych spomienkach.

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

S úctou a láskou manželka Alžbeta a dcéra Soňa s rodinou.

„Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal."

Mária Terpáková
Dňa 06.10.2021 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, babka, prababka Mária 
Terpáková. 

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

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

„Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás. 
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále medzi nami."

František Lábus
Dňa 25.októbra 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý otec, 
starý otec a svokor František Lábus.

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

S láskou spomína manželka Anna, syn Marcel, dcéry Lenka a Ľudmila s rodinami.

„Bolesťou unavený navždy zaspal, 
zanechal všetkých a všetko, čo rád mal. 
Sladko spí svoj dlhý sen
a my v spomienkach sme s ním stále, každý deň."

František Dobrovič
Dňa 15. októbra 2021 si pripomenieme 15. výročie odchodu Františka Dobroviča.

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

S láskou na neho spomínajú manželka Mária 
a deti Peter, Katarína a František s rodinami a dcéra Martina. 
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac ok-
tóber 2021

 – Sväté liturgie v týždni: 
pondelok, streda, štvrtok, piatok 
   16:30
utorok, sobota 07:30

 – Sväté liturgie v nedeľu:  
   9:30 a 10:30

Prvú nedeľu v mesiaci sa slávi svätá litur-
gia po cirkevnoslovansky.

V  prvopiatkovom týždni sa spovedá 
vždy pred svätou liturgiou.

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

Sviatky v mesiaci október:
01.10. – piatok
Ochrana Presvätej Bohorodičky
26.10. – utorok
veľkomučeník Demeter Myromvonný
31.10. – nedeľa
blažený hieromučeník Teodor Romža

Akékoľvek zmeny času slúženia sv. litur-
gií budú oznámené pri nedeľných ozna-
moch.

Gréckokatolícky farský úrad, Potočná 6, 
054 01 Levoča

tel.: 053 – 451 34 36

„Márne ťa moje oči hľadajú,
márne mi po tvári slzy stekajú. 
Sú slová, ktoré už nikdy nepovieš,
prišiel čas, že ťa už nikdy nestretnem. 
Posielam pozdrav do neba drahý ocko pre teba..."

Ján Zajac
Dňa 25. októbra 2021 uplynie rok, čo ma navždy opustil môj ocko Ján Zajac. 
Už nie je bolesť, nie je plač, len lásky je tam nadostač, v tom krásnom Božom kráľovstve, kde sa 
spolu stretneme. 

Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

S láskou, úctou a žiaľom v srdci na Teba spomína dcéra Jana a syn Štefan s rodinou.

„Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú na Teba spomínať."

Daniela Gurová rod. Pacendová

Dňa 21. októbra uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, manželka, 
dcéra a sestra Daniela Gurová,  nar. 18.4. 1969.

Ďakujeme za tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomínajú manžel Pavol, dcéra Miroslava, syn Dominik,
rodičia Ján a Mária, brat Marek s manželkou Alexandrou, sestra Renáta s rodinou.

„Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva."

Ing. Jaroslav Vaško
Dňa 31. októbra 2012 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil môj mi-
lovaný syn a otec Ing. Jaroslav Vaško.

Venujte mu modlitbu a tichú spomienku .

S úctou a láskou spomína syn Lukáško, mama, krstná mama, rodina, priatelia a známi.

„Spomienky sú ako hviezdy v tme.
Spomienky sú fotografi e v albume.
Spomienky nezanikajú,
ak si ich ľudia pripomínajú."

František Jeseňák
Dňa 23. októbra 2021 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý 
otec, dedko, pradedko, svokor, brat a švagor František Jeseňák.

Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád. Ďakujeme za modlitbu a tichú spomienku.

S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Mária,
dcéra Mária s rodinou, synovia František, Karol, Jaroslav a Róbert s rodinami.

„Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami."

Ján Šurc

Dňa 20.10.2021 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, dedka, svokra Jána Šurca. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Valika, synovia Peter, Janik a dcéra Lucia s rodinami. 

PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE 
NA SLOVENSKU - ODBOČKA 126 LEVOČA

Žiadame členov PPZ, ktorí ešte nemajú 
zaplatené členské príspevky na rok 2021, 
aby tak urobili najneskôr do 30.11.2021. 
Členské je možné uhradiť osobne u  inka-
santov alebo prevodom na účet:

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK MÔŽETE ZAPLATIŤ 
NA TENTO ÚČET:
SK 8809 0000 0000  0101 3821 40
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA LEVOČA
BIC: GIBA SK BX
Variabilný symbol: ČÍSLO ČLENA
Špeci� cký symbol: MATRIČNÉ ČÍSLO
Poznámka: MENO A PRIEZVISKO

Ďakujeme. Výbor Odbočky 126 Levoča

Pozvánka

Gréckokatolícky farský úrad v Levoči 
pozýva na:

Modlitbu „Posvätného ruženca“.
Dňa 3.10.2020 pozývame všetkých ctiteľov 

tejto modlitby, ctiteľov Presvätej Bohorodič-
ky, rozjímať nad tajomstvami radostného 

ruženca.

Ak to podmienky COVID-19 dovolia,
modlitbu začneme o 18:00 hod. 

pri kríži v „parku pri Oravcovi“ na Pred-
mestí. 

Doneste si, prosím, so sebou sviece.
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SLOVÍČKO OD MINORITOV
S Máriou a Jozefom sa učme odpúšťať a milovať

Drahí Levočania,
október je mesiac, keď Vás už tradične 
pozývame na ružencové pobožnosti. 
Tým akoby pokračujeme v  odkaze pá-
peža Františka, ktorý nás povzbudil, aby 
sme s  Máriou a  Jozefom napredovali za 
Ježišom. Čo to konkréte znamená v bež-
nom živote? Od pápežskej návštevy vo 
mne silno rezonuje slovo odpustenie. 
Zaujímavým Božím riadením som sa 
dostal na privítanie Svätého Otca v  Pre-
zidentskej záhrade. Pani prezidentka vo 
svojom príhovore spomenula pápežov 
výrok: „Boh odpúšťa vždy, človek občas, 
príroda nikdy.“ Hneď som si uvedomil, že 
príroda má obdivuhodnú silu regenerá-
cie, čo by sme mohli chápať ako „odpus-
tenie“ i keď samozrejme táto schopnosť 
má svoje hranice. S  človekom to býva 
ťažšie. Neraz aj menšie urážky nevieme 
odpustiť a vláčime ich ako ťažké breme-
no aj dlhé desaťročia. 
Svätý Otec vo svojom príhovore oce-
nil slovanský zvyk vítať hostí chlebom 
a  soľou. Chlieb nám pripomína ten kaž-
dodenný z  modlitby Otče náš, o  ktorý 
by sme sa mali deliť so všetkými, zvlášť 
s  tými najslabšími. Soľ dáva chuť a  kon-
zervuje – chráni pred pokazením. Svätý 

Otec pripomenul, že mnoho osobnos-
tí nášho národa od čias svätého Cyrila 
a  Metoda až po nedávnu minulosť bolo 
prenasledovaných aj väznených, pričom 
ostali vo vnútri slobodní. Zanechali nám 
príklad evanjeliového vzdorovania ne-
spravodlivosti a predovšetkým odpuste-
nia. Toto je podľa neho soľou našej zeme. 
Ako teda odpustiť krivdy a zbaviť sa tých 
bremien? Svätý František z  Assisi odpo-
rúča vzbudzovať si ľútosť s dušou, ktorá 
nám ublížila. To znamená pýtať sa: „Čo 
bolo v  duši človeka, ktorý toto povedal, 
či spravil? Bola v tej duši radosť, pohoda, 
šťastie, alebo skôr bolesť, nespokojnosť, 
stres, frustrácia?“ Keď si toto uvedomíme, 
je dobré priať tej duši pokoj, lásku, šťastie. 
Keď sa premôžeme a prajeme jej to, naša 
vlastná duša sa začne uzdravovať. Stáva 
sa vnútorne silnejšou. Svet sa stáva kraj-
ším. Toto je tá soľ, ktorá dáva chuť a chrá-
ni pred skazou. Toto znamená modliť sa 
za tých, čo nás potupujú a prenasledujú 
(Mt 5, 44; Lk 6, 28). Verme, že pri Sedem-
bolestnej, ktorá, tak ako jej Syn, všetkým 
odpustila, to dokážeme. 
Vyhraďme si čas zotrvať pri Panne Márii, 
pri svätom Jozefovi, aby sme ako oni do-
kázali odpúšťať, milovať, deliť sa s núdz-

nymi. V  Levoči máme veľa nevidiacich 
a  inak hendikepovaných, máme nemoc-
nicu i  mnoho seniorov. Snažme sa po-
núknuť našim blížnym chlieb a soľ pozor-
nosti, láskavosti, trpezlivosti a  tešme sa 
z  tej vonkajšej i  vnútornej krásy, ktorou 
nás Boh obdaril.

Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.

PODUJATIA V OKTÓBRI:

1. - 31.10. – Ružencové pobož-
nosti – každý deň o 15:00, v soboty 
o 7:15 v Kostole Ducha Svätého. 
3.10. – Tranzitus – oslava precho-
du sv. Františka do neba – po svätej 
omši o 16:00.
4.10. – Slávnosť sv. Františka – 
sviatok zakladateľa našej rehole.
10.10. – Púť Rytierov Nepoškvrne-
nej na Mariánsku horu. O 14:00 mod-
litba posvätného ruženca, o 14:30 sv. 
omša a zasvätenie sa Panne Márii.
21.10. – Diecézna škola viery. Sv. 
omša o 15:50, prednáška a diskusia 
na tému Svätého písma.

Poďakovanie.

V dňoch 10. - 12. septembra 2021 sa v Levoči konal 18. ročník Národnej výstavy 
bonsajov a suiseki na ktorú prijal pozvanie a osobne sa jej zúčastnil Jeho 
excelencia Makoto Nakagawa veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, za čo 
sa mu chceme zo srdca poďakovať.

Hlboké ďakujem patrí Ing. Miroslavovi Vilkovskému, MBA, ktorý vrelo privítal 
a sprevádzal japonského veľvyslanca a ukázal mu výstavu bonsajov a naše krásne 
mesto.

Poďakovanie patrí aj Mgr. Milanovi Biskupovi riaditeľovi ÚPSVaR- Levoča za 
poskytnutie priestorov, kde sa konala výstava, na ktorej sa osobne zúčastnil.

Ďakujeme ďalej Mgr. Janke Dolanskej, riaditeľke knižnice Jána Henkela v Levoči, 
kde odštartovala NV - bonsajov a suiseki verejnou prednáškou na tému pestovania 
bonsajov, ďakujeme taktiež pracovníkom MsÚ v  Levoči, mestského kultúrneho 
strediska, technických služieb, ÚPSVaR, a mestskej polície pri zvládnutí hladkého 
priebehu tejto kultúrno-spoločenskej akcie.

Nakoniec posledné naše ďakujem patrí všetkým obyvateľom Levoče a cezpoľným, 
ktorí našu výstavu navštívili a pomohli nám šíriť umenie bonsaj v Levoči 
a na Spiši.

Juraj Szabo - prezident Slovenskej bonsajovej asociácie
Peter Bonk - člen organizačného tímu 
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PROGRAM  OKTÓBER 2021 • KINO ÚSMEV

Digitalizáciu kina Úsmev fi nančne podporil Audiovizuálny fond v rámci 
komplexného projektu, realizovaného vďaka fi nančnej podpore pred-
sedu vlády Slovenskej republiky.

Rezervácia vstupeniek na internetovej stránke kino.levoca.sk 
Predpredaj a predaj vstupeniek hodinu pred premietaním v pokladni 
kina Úsmev Levoča t.č. 053/4512208. Zmena programu vyhradená!

NIE JE ČAS ZOMRIEŤ
1.,2.10. (PIA,SOB) o 19:00 • Akčný, thriller • 163 min. • USA/UK • 5€

ZBOŽŇOVANÝ
7. (ŠTV) o 19:00 • Komédia, dráma • 99 min. • ČR • 5€

SUPERNOVA
9. (SOB) o 19:00 • Dráma • 93 min. • VB • 5€

13. (STR) o 16:00 • Akčný, komédia • 130 min. • SWE • ORGANIZOVANÉ
POSLEDNÝ SÚBOJ
14. (ŠTV) o 19:00 • Historická dráma • 152 min. • USA • 5€

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
15. (PIA) o 17:00 • Romantická komédia • 93 min. • ČR • 5€

VENOM 2
15.,16. (PIA, SOB) o 19:00 • Akčný, sci-� , thriller • 98 min. • USA • 5€

MOJA AFGÁNSKA RODINA
19. (UTO) o 19:00 • Animovaný • 99 min. • SR/ČR/FR • 3/4€

ZELENÝ RYTIER
21. (ŠTV) o 19:00 • Dráma, Sci-� , fantasy • 125 min. • USA,IR • 5€

HALLOWEEN ZABÍJA
22. (PIA) o 19:00 • Horor • 105 min. • USA • 5€

RON MÁ CHYBU
23. (SOB) o 17:00 • 24. (NED) o 15:00 • Animovaný • 101 min. • USA • 5€

DUNA
23. (SOB) o 19:00 • Dobrodružný, sci-� , dráma • 155 min. • USA • 5€

QUO VADIS, AIDA?
26. (UTO) o 19:00 • Dráma • 101 min. • BaH/AT/RU/NL/DE/PL/FR/TR/NOR • 3/4€

PAROŽIE
29. (PIA) o 19:00 • Horor • 99 min. • USA • 5€

RODINA ADAMSOVCOV 2
30. (SOB) o 17:00 • 31. (NED) o 15:00 • Anim. • 93 min. • USA/UK/CAN • 5€
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JAN WERICH
30. (SOB) o 19:00 • Dokument • 105 min. • ČR • 5€
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