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Milí Levočania,

dopyt po nájomnom bývaní v našom meste je nepochybne stále väčší. Posledné 
nájomné byty pribudli v meste v roku 2014. Práve preto som v januári 2020  pred-
ložil návrh mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer mesta postaviť dva nájomné 
bytové domy.  Cieľom mesta bolo a  je takouto formou podporiť bývanie najmä 
mladých ľudí. 

Ide o dva bytové domy, v každom je 24 bytových jednotiek, dvojizbové byty majú 
rozlohu 56,30 m2 a 70,53 m2, jednoizbové byty  42,74 m2. Celkovo tak vzniklo 40 
dvojizbových a osem jednoizbových bytov. Ide o byty bežného štandardu. Výstav-
ba na ulici Potočnej začala v auguste 2020 a veľmi rýchlo napredovala a bola rea-
lizovaná prostredníctvom:

 – úveru zo ŠFRB vo výške 2 052 250  eur, z toho sa na výstavbu bytov  použilo 
1 948 220 eur a 104 030 eur na technickú vybavenosť

 – prostredníctvom dotácie  MDaV SR vo výške 921 280 eur, z toho sa na výstav-
bu bytov použilo 834 950 eur a 86 330 eur na technickú vybavenosť

 – mesto Levoča investovalo � nančné prostriedky vo výške 176 084 eur na tech-
nickú vybavenosť.

pokračovanie na druhej strane
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O Z N A M
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že sta-
vebné práce, ktoré boli začaté v novembri v roku 2021 
na stavbe Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa pokra-
čujú aj počas zimných mesiacov. V  nasledujúcom ob-
dobí zhotoviteľ pokračuje búracími prácami a v odstra-
ňovaní podláh - v chodbe a v ostatných priestoroch na 
prízemí. V stropnej časti sa začali umelecko remeselné 
práce na očistení klenby. 
V rámci komplexnej rekonštrukcie obnovy Radnice 
v Levoči bude riešená obnova prízemia objektu a ne-
vyhnutných úprav vrátane súvisiacej technickej in-
fraštruktúry. Staré rozvody inžinierskych sietí budú 
riešené novým pripojením objektu radnice na verejné 
rozvody inžinierskych sietí –  rekonštrukciou vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky,   elektrické rozvody, plynová 
prípojka, slaboprúdové a silnoprúdové rozvody.
Zásadnou zmenou prízemia objektu Radnice bude pri-
navrátenie pôvodného charakteru priestorom prízemia, 
kde sa otvorí pôvodný prejazd smerom do podchodu 
oproti vstupu do prízemia zvonice. Stredný trakt, dnes 
tmavá chodba bude tak prístupná z oboch strán, boč-
né výstavné priestory – dielne, obchody, budú do toho 
priestoru otvorené. Na oboch stranách prejazdu bude 
vytvorené vstupné zádverie s  oddelením presklenou 
stenou a  automaticky otváranými dverami. Obnove-
né tu budú pôvodné predajné pulty a výstupy ako do 
priestoru prejazdu, tak aj do podlubia. Všetky vnútorné 
priestory na prízemí Radnice budú výrazne rekonštru-
ované, hlavne bude odstránená / eliminovaná / vlhkosť 
ako z podláh, tak klenieb, priestory budú temperované 

podlahovým kúrením a zabezpečené bude ich riadne 
vetranie. V týchto priestoroch budú zriadené komplet-
ne nové rozvody inžinierskych sietí. Zväčšované vetra-
cie otvory z dôvodu násypníkov uhlia budú zmenšené 
na pôvodnú veľkosť najmä v polohe, kde budú obnove-
né predajné obchodíky a vstupy do nich.
V  západnom suteréne bude vybudovaná pod povr-
chom podlahy záchytná nádrž, prekrytá pochôdznou 
mrežou pre akumuláciu podzemnej vody a čerpadlom 
na plavákový spínač bude prečerpávaná do splaškovej 
kanalizácie, ktorá je riešená v rámci rekonštrukcie kana-
lizačnej prípojky. 
V rámci objektu exteriérových úprav bude výmena sú-
časnej dlažby v arkádovom podlubí za novú, kamennú, 
veľkoformátovú.
Hlavnou zásadou pri obnove Radnice sú aj reštaurá-
torské práce a umelecko – remeselné práce na obnove 
objektu.

Viera Ungerová, Mesto Levoča

Celkové náklady na výstavbu dvoch bytoviek sú na úrovni 
3 149 614 eur.

Oba bytové domy majú vlastnú plynovú kotolňu. Súčasťou 
projektu je aj príjazdová cesta, chodníky a osvetlenie. Pri 
bytových domoch je  vybudovaných 63 parkovacích miest. 

Záväzok voči ŠFRB je na 40  rokov. Našou snahou je, aby 
výška nájomného za byty, z ktorého sa úver zo ŠFRB bude 
splácať, bola čo najnižšia. Tieto byty by mali byť cenovo do-
stupné pre stabilizovanie sa mladých rodín v našom meste. 

Nesmierne ma teší, že čoskoro odovzdáme kľúče od bytov 
mladým rodinám, a tým pomôžeme zvýšiť počet obyvate-
ľov v našom meste. 

Prajem všetkým novým nájomcom pokojné bývanie.

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta Levoča
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Názov projektu: 
PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA. 
Ochrana ohrozených druhov pri súčas-
nom udržateľnom sprístupnení krajin-
no-prírodných atrakcií miest Starý Sacz 
a  Levoča-inovačné náučné chodníky 
v  lokalitách Miejska Góra a  Levočská 
Dolina.

Program:
Program cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A-Poľsko-Slovenská republika 
2014-2020

Názov stavby: 
VODNÁ NÁDRŽ LEVOČA – Revitalizá-
cia prírodno – ekologického centra, 
Žabia cesta 

Práce na revitalizácii okolia priehrady 
v Levoči sa začali v marci tohto roka 
a pokračujú aj počas zimných mesia-
cov. Za uplynulé obdobie sa podarilo 
zrealizovať inžinierske siete – vodovod-
nú a kanalizačnú prípojku, NN rozvody, 
verejné osvetlenie, čističku odpado-
vých vôd, prechody pre migráciu žiab, 
prístrešky, sklad dreva, altánok, pó-
dium, multifunkčné ihrisko a pieskové 
ihrisko. Rovnako pribudli aj podklado-
vé vrstvy na vnútroareálových komuni-
káciach. 

V  týchto mesiacoch sa plynule pokra-
čuje na rekonštrukcii domu prírody, 
infocentre, móle, detskom ihrisku a zá-
žitkovom a lanovom parku. Okolo prie-

hrady bude viesť nový náučný chodník, 
ktorý tvorí uzavretý okruh prechádza-
júci okolo vodnej nádrže a tiež sadom, 
lúčnym a lesným porastom.

Cieľom projektu je revitalizácia vodnej 
nádrže a jej okolia, ktorá spočíva v ob-
nove súčasných, no hlavne výstavbe 
nových zariadení.

Viera Ungerová,
Mesto Levoča

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Dom prírody Prístrešky

Multifunkčné ihrisko Mimoareálové komunikácie
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Cestovanie prímestskou dopravou 
v Levoči uľahčia zmeny

Dve zastávky v Levoči dostali nové názvy, zmenilo sa miesto autobusovej zastávky 
pre nástup cestujúcich v smere do Spišskej Novej Vsi a vylepšené sú aj prestupy 

medzi prímestskou autobusovou a železničnou dopravou.

Prímestská autobusová doprava v okre-
se Levoča má od 12. decembra 2021 
významné zmeny, ktoré prispeli k zjed-
nodušeniu cestovania. Prešovský a Ko-
šický samosprávny kraj v  spolupráci 
s IDS Východ a mestom Levoča zaviedli 
pre lepšiu orientáciu cestujúcich nové 
názvy zastávok. „Levoča, UNZ“  mení 
názov na „Levoča, Prešovská“ a „Le-
voča, Pod Košickou bránou“ mení ná-
zov na „Levoča, Košická brána“.

Cestujúcich upozorňujeme na ďal-
šiu dôležitú zmenu. Všetky autobusy 
z  Levoče do Spišskej Novej Vsi, ktoré 
premávajú cez obec Harichovce, od-
chádzajú od 12. decembra 2021 zo za-
stávky  Levoča, Košická brána. Cestu-
júci, ktorí prichádzajú zo Spišskej Novej 
Vsi cez Harichovce vystupujú aj naďalej 
na zastávke Levoča, Prešovská.

Cieľom týchto zmien je  skrátiť čas 
a  eliminovať komplikácie pri otáča-
ní autobusov medzi spojmi,  a  tým 
vytvoriť základ pre budúce zavedenie 
taktovej dopravy na linke Spišská Nová 
Ves – Levoča. Zavedením taktového re-
žimu dôjde aj k postupnému zlepšeniu 
dopravnej dostupnosti oboch miest.

Od 12. decembra sa môžu cestujúci te-
šiť na vylepšenie prestupov medzi prí-
mestskou autobusovou dopravou a že-
lezničnou dopravou, a to následovne.

Ranné, resp. dopoludňajšie autobu-
sové spojenie z Levoče  je prispôso-
bené na dochádzku do zamestnania 
v Spišskej Novej Vsi s možnosťou poho-
dlného prestupu na vlaky v smere do 
Popradu a Košíc.

Popoludňajšie, resp. večerné spo-
jenie zo Spišskej Novej Vsi  je prispô-
sobené na dochádzku zo zamestnania 
do Levoče s  možnosťou pohodlného 
prestupu na vlaky v smere od Popradu 
a Košíc.

Ranné, resp. dopoludňajšie  autobu-
sové spojenie počas víkendov a  štát-
nych sviatkov  do Levoče  je prispôso-
bené na možnosť  prestupu na vlaky 
v smere od Popradu a Košíc a popo-
ludňajšie, resp. večerné  autobusové 
spojenie z Levoče  je prispôsobené na 
možnosť  prestupu na vlaky smerujú-
ce do Popradu a Košíc. 

IDS Východ, s.r.o.



Od odovzdania staveniska, do mesiaca 
január boli zrealizované nasledovné 
práce. Prebehla demontáž pôvodných 
dverných výplní spolu s  hygienickým 
zariadením. Zrealizovala sa príprava 
vodovodnej prípojky od vodomernej 
šachty po budovu čakárne. Vybúrali 
sa staré a vymurovali sa nové deliace 

priečky pre vytvorenie navrhovaného 
dispozičného riešenia budovy. Odstrá-
nili sa pôvodné obklady a dlažby. Zrea-
lizovali sa nové vnútorné rozvody vody 
a  kanalizácie. Momentálne prebieha-
jú dokončovacie práce na elektroin-
štalácii a  prípravy pre bezpečnostný 
systém. Následne  sa zrealizujú hrubé 

úpravy a  začnú sa práce na inštalácií 
sadrokartónových stropov, zrealizujú 
sa nové omietky, obklady a podlahy. Pri 
zlepšení klimatických podmienok zho-
toviteľ prejde k výmene strešnej kryti-
ny a strešného odkvapového systému.

Dávid Labuda, Mesto Levoča
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Z novely zákona č. 8/2009 Z.z. o  ces-
tnej premávke a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov schválenej v  no-
vembri 2021 chceme dať s predstihom 
do pozornosti jednu dôležitú zmenu, 
ktorá sa týka všetkých vodičov. S účin-
nosťou od 01. marca 2022 bude 
platiť zákaz parkovania vozidiel na 
chodníkoch, kde v § 52 v jeho druhom 
odseku sa píše, že: „Iní účastníci cestnej 
premávky než chodci nesmú chodník po-
užívať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 
ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho 
vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením 
je určené inak alebo ak ide o zastavenie 
alebo státie bicykla alebo motocykla, pri 
ktorom ostane súvislá voľná šírka chod-
níka najmenej 1,5 m“, čo v praxi zname-
ná, že zákaz bude automaticky platiť 
všade tam, kde nebude výslovne do-
pravnou značkou parkovanie na chod-

níku povolené. V súčasnej dobe legisla-
tíva umožňuje zastavenie alebo státie 
vozidla s  hmotnosťou do 3  500 kg na 
okraji chodníka priľahlého k  ceste, pri 
ktorom ostane súvislá šírka chodníka 
najmenej 1,5 metra, pričom ale tieto 
vozidlá mnohokrát tvoria najmä teraz 
v  zimnom období prekážku pracovní-
kom Technických služieb mesta Levo-
ča pri zimnej údržbe chodníkov v čase 
sneženia, pri zbere a odvoze komunál-
neho a triedeného odpadu, vozidlám 
hasičského a záchranného zboru a vo-
zidlám rýchlej zdravotnej pomoci.

Na sídliskách v niektorých úsekoch 
môže dôjsť z  dôvodu plošného záka-
zu parkovania vozidiel na chodníkoch 
k zníženiu počtu miest na parkovanie. 
Za súčasnou zložitou situáciou s  par-
kovaním na sídliskách môžeme hľadať 
viacero príčin. Počínajúc od stále sa 

zvyšujúceho počtu vozidiel, kde neraz 
v  rodine je aj niekoľko vozidiel a  kon-
čiac skutočnosťou, že mnoho majiteľov 
vozidiel, ktorí vlastnia garáž, túto garáž 
na parkovanie svojho vozidla nevyuží-
va.

Kontrola dodržiavania zákazu parkova-
nia vozidiel na chodníkoch po 01. mar-
ci 2022 bude vykonávaná príslušníkmi 
Mestskej polície v Levoči.

Zákaz parkovania na chodníkoch má 
v neposlednom rade priniesť aj zlep-
šenie kvality bývania a  chodníky po 
novom budú patriť výlučne chodcom, 
mamičkám s  kočiarmi, deťom, imobil-
ným a zrakovo postihnutým občanom, 
teda tým, ktorým majú byť chodníky 
určené.

Peter Petruška
Mestská polícia Levoča

Novela cestného zákona 
od 01. marca 2022 zakáže parkovanie 

na chodníkoch

Rekonštrukcia a modernizácia 
autobusovej stanice v Levoči



Hoci najkrajšie sviatky v roku máme už dávnejšie za sebou, dobrý pocit 
z darovania sa u nás, na kultúre, dostavil i takmer mesiac po Vianociach. 
V našej emailovej schránke „pristáli” fotogra� e z odovzdávania darčekov 
v levočskom Humanitári a DSS Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Pre 
mnohých z nich sú obyvatelia a personál týchto zariadení jedinou rodi-
nou. A preto sa i tento rok Levočania opäť zapojili do zbierky „Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok”. 

Možno práve tie vaše krabice plné lásky urobili Vianoce niekomu o čosi 
štedrejšie, preto sa s vami o tento príjemný pocit chceme podeliť aspoň 
prostredníctvom fotogra� í. Nie nadarmo sa hovorí, že darcovstvo nás 
robí šťastnejšími. Potvrdzujú to i mnohé výskumy poukazujúce na priro-
dzenú potrebu stať sa dobrým človekom. 

Vďaka iniciátorke projektu, mladej mamičke Janke Galatovej a dnes už 
i tisíckam obyvateľov z celého Slovenska, vrátane nás, Levočanov, sme sa 
tejto príležitosti stať sa lepšími chopili s vervou, vďaka čomu si darčeky 
pod stromčekom našli i tí, ktorí to šťastie nemali možno už roky.

Nemožno poďakovať konkrétne každému z vás, milí darcovia, avšak as-
poň touto formou zasielame signál, že naša „misia” potešiť iných bola 
úspešná. 

Vaša Kultúra v Levoči

Čaro darovania 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Významné životné jubileum 
v mesiaci január 2022 oslávili:

90 rokov
Anna Krajňáková

79 rokov
Katarína Sivecová

Významné životné jubileá
v mesiaci február 2022 oslávia:

93 rokov
Oľga Šuniarová

91 rokov
Mária Grigerová

84 rokov
Mária Jeseňáková

83 rokov
Mária Combová

81 rokov
Teodor Hanisko, Zdenka Stanková

80 rokov
Mária Neupauerová

78 rokov
Emília Bobková, Kristína Dravecká

77 rokov
Mária Bašistová

76 rokov
Jozef Kellner

75 rokov
Mária Janasová, Valentín Novák

70 rokov
Jozef Pavlis, Ján Pavlov,

Mgr. Ján Zoričák

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, 
prajeme pevné zdravie a veľa životného opti-

mizmu do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Dominik Bihari

Bianka Bella Hrabová
Elena Kuľová

Natália Mataliková

Opustili nás:
Mária Horváthová, rok nar. 1928
Katarína Šefčíková, rok nar. 1937
Margita Kočišová, rok nar. 1940

Emil Zombek, rok nar. 1942
Milan Čonka, rok nar. 1943
Ján Repaský, rok nar. 1944
Pavol Buday, rok nar. 1948

Ľudovít Čonka, rok nar. 1952
Mária Taratutová, rok nar. 1952

Michal Redaj, rok nar. 1955
Michal Sivec, rok nar. 1955

Jozef Zavadský, rok nar. 1957

Darina Krajňáková, oddelenie OaVP



OZNÁMENIE

SPOLOČNOSŤ

9

Levočskí matičiari a  sympatizanti si 
stretnutím pri soche Ľudovíta Štúra na 
Námestí Majstra Pavla 15. januára pri-
pomenuli 29. výročie vzniku Slovenskej 
republiky. Účastníkov privítal predseda 
Miestneho odboru Matice slovenskej 
Miroslav Brincko. V príhovore povedal: 
„Rodný list SR bol vystavený len pred 
29. rokmi, sen a  viera v  slovenskú sa-
mostatnosť však majú vek slovenského 
národa. Sen a viera, ktoré sa po stáro-
čiach peripétií stali realitou.“ 

Timea Kravecová svojím spevom sprí-
jemnila stretnutie účastníkov podu-
jatia, ku ktorej sa pridali aj členovia 

speváckeho zboru denného centra 
seniorov. V príhovoroch vystúpili Anna 
Kravecová a Anna Petreková.

Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutoč-
ňujú vychádzky na Kohwald – Uhliská, 
kde sa schádzali významní dejatelia 
slovenského národa štúrovci, ktorí štu-
dovali a  pôsobili v  Levoči. Trinástim 

z nich, ktorí prišli v roku 1844 študovať 
na evanjelické lýceum do Levoče je od 
septembra 2021 otvorená na Námestí 
Majstra Pavla Pamätná izba.

Mgr. Miroslav Brincko
predseda MO MS v Levoči

29.výročie vzniku Slovenskej republiky
– vychádzka na Kohwald

V  zmysle oznámenia Štatistického úradu Slovenskej 
republiky, Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle 
a terénnych zisťovaní sa bude v roku 2022 realizovať 
Zisťovanie o  domácom a  výjazdovom cestovnom 
ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné 
informácie o  účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, 
ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybra-
ných 700 obcí, medzi nimi aj naše mesto.

V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v našom 
meste navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný 
preukázať sa v  domácnostiach osobitným povere-
ním.

Všetky informácie a názory, ktoré v  rámci tohto zisťo-
vania domácnosti poskytnete, sú chránené, nezverej-

ňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje 
zákon č. 540/2001 Z.z. o  štátnej štatistike a  ochranu 
osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohy-
be takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zames-
tnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických 
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci 
dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na strán-
ke Štatistického úradu SR na adrese:

www.statistics.sk
alebo 

telefonicky na t.č. 051/7735 321

 – Ing. Iveta Popovcová, vedúca oddelenia.
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...o tom,
ako sa volili richtári

Richtár, inak nazývaný aj Iudex alebo Richter, bol po Bohu a kráľovi najvyššou 
vrchnosťou v meste. Kto sa ním mohol stať a ako?

Aké právomoci sa spájali s touto funkciou? 

 Osoba richtára v slobodnom kráľovskom meste, akým bolo i mesto Levoča, 
zosobňovala najvyšší orgán mestskej samosprávy. Jemu prislúchala aj najvyššia 

súdna právomoc, avšak všetky priestupky súdil spolu s mestskou radou, 
a spolu s ňou tvoril aj odvolaciu inštanciu pre drobnejšie spory. 

Voľba richtára a členov mestskej samo-
správy sa konala pravidelne na začiat-
ku nového kalendárneho roku. Richtár 
bol volený na jeden rok, na konci kto-
rého bol povinný predložiť zúčtovanie 
všetkého, čo pre mesto urobil. Ak sa 
osvedčil, mohol byť zvolený len tri vo-
lebné obdobia po sebe. Po ročnej pre-
stávke sa o tento úrad mohol uchádzať 
znova. Táto funkcia bola lukratívna, no 
zastávať ju mohol len slobodný občan 
vysokých morálnych kvalít, s dobrou 
povesťou a viac ako dobrým ekono-
mickým zázemím. Neskôr sa dbalo, aby 
vo vedení mesta stál vzdelaný človek, 
ktorý by dôstojne reprezentoval Le-
voču aj navonok, pri diplomatických 
jednaniach s inými mestami alebo pri 
rokovaniach s panovníckym dvorom. 
Nebolo výnimočné, ak si počas svojho 
funkčného obdobia robil vlastné zázna-
my a postrehy rokovaní a udalostí, kto-
ré sa v meste odohrali. Tak, ako to robil 
Gašpar Hain. Tieto záznamy slúžia ako 
cenný a často jediný zdroj informácií 
o živote v meste Levoča. Okrem týchto 
kvalít, musel byť budúci richtár členom 
mestskej rady. Jej členom sa mohol stať 
iba ten, kto už bol členom tzv. vonkaj-
šej rady. Porušenie tohto pravidla bolo 
zriedkavé, no stávalo sa to. Roku 1667 
sa richtárom stal tribún Michal Kulman, 
ktorý nebol členom mestskej rady. Aj 
v roku 1526 bol za svojej neprítomnosti 
v meste zvolený krajčír Pavel Porsch. 

Slávnostná voľba nového richtára sa 
začala tým, že starý richtár sa vzdal svo-

jej funkcie, symbolickým položením 
mestských kľúčov na oltár v Chráme 
sv. Jakuba a poďakoval za spoluprácu 
a pomoc zhromaždeným senátorom 
a členom vonkajšej rady. Po tomto akte 
sa odobral domov, mestská rada odišla 
na radnicu a členovia vonkajšej rady na 
čele s tribúnmi sa zhromaždili vo vinár-
ni, nachádzajúcej sa pod mestskou rad-
nicou, aby rozhodli, kto sa stane richtá-
rom v nasledujúcom roku. 

Samotná voľba bola viacstupňová 
a v princípe demokratická. Richtára 
volila vonkajšia rada na čele s tribún-
mi. Tí zostavili zoznam kandidátov, na 
základe ktorého sa hlasovalo. Pri rov-
nosti hlasov o výsledku voľby mali prá-
vo rozhodovať tribúni. Konečné slovo 
však mali senátori mestskej rady, ktorí 
museli nového richtára odobriť. Tak sa 
stalo napr. v roku 1652. V tomto roku 
bol za richtára zvolený David Genersich 
štyrmi hlasmi. Rovnaký počet hlasov 
získal aj starý richtár Mikuláš Hain. Tretí 
kandidát Jozef Alauda dostal tri hlasy 
a štvrtý Jozef Söldner len jeden. Ako 
sa uvádza v zázname, ktorý vyhotovil 
Gašpar Hain, o víťazstve Davida Gene-
rischa rozhodli tribúni, ktorí sa pridali 
na jeho stranu. 

Ak vonkajšia rada rozhodla, kto má byť 
novým richtárom, odišiel jeden z tribú-
nov k čakajúcim senátorom a oznámil 
najstaršiemu z nich, že voľba riadne 
prebehla. Keďže sa všetky dôležité uda-
losti začínali a končili v kostole, tribún 

všetkých zúčastnených pozval práve 
tam. V sakristii najstarší tribún oznámil 
členom oboch rád (vonkajšej a mes-
tskej) meno nového richtára. Ak ním 
bol ten minuloročný, tribún sa odobral 
k nemu domov a priviedol ho, aby 
opäť prevzal funkciu. Ak ním bol niekto 
nový, jeden z tribúnov odovzdal naj-
staršiemu senátorovi kľúče od mesta. 
Členovia vonkajšej rady potvrdili prá-
voplatnosť voľby nového richtára tým, 
že ho trikrát vyhodili do vzduchu. Na-
sledujúci deň sa na radnici stretol nový 
richtár s členmi mestskej rady. Zložil do 
rúk najstaršieho senátora prísahu. Pri-
sahal Bohu, svätému evanjeliu, panov-
níkovi, mestu a mešťanom, že si bude 
plniť povinnosti ako richtár, podľa svoj-
ho najlepšieho svedomia a vedomia. 
Ak to bol opäť zvolený richtár, senátor 
mu pripomenul obsah prísahy, kto-
rú už predtým skladal. Po prísahe mu 
boli symbolicky odovzdané aj kľúče od 
mesta, tým nadobudol richtár právo-
moc, ktorá bola súčasťou jeho funkcie. 
Ak bol richtár, tak ako v prípade Dávi-
da Spillenbergera v roku 1670, zvolený 
do funkcie počas svojej neprítomnosti 
v meste, všetky tieto predpísané úko-
ny, ktoré boli súčasťou ceremoniálu, sa 
uskutočnili až po jeho návrate. 

Ako dnes, aj vtedy bolo dobrým zvy-
kom voľbu riadne osláviť. Richtár po 
svojom zvolení mal zorganizovať tzv. 
Richter Mahlzeit – richtársku hostinu. 
Bola to okázalá slávnosť, o čom svedčia 
aj povinnosti obyvateľov poddanských 



dedín Levoče, ktorí mali na richtáro-
vu slávnosť dodať predpísané množ-
stvo hydiny a iných potravín. 27. mája 
1669 zomrel notár a richtár Matej Gos-
nowitzer. 3. júna bol zvolený nový, gar-
biar Valent Frölich. Jeho hostina bola 
skromnejšia. Pozvaní boli iba kňazi, uči-
telia, mestská rada a tribúni. Ostatným 
členom vonkajšej rady poslali iba určité 
množstvo vína. 

Záznamy v kronikách svedčia o tom, že 
sa richtárska právomoc niekedy dosta-
la do nepovolaných rúk. Ak sa tak stalo, 
vonkajšia rada ho síce mala právo voliť, 
no nemala právo ho odvolať. Zneužíva-
nie právomoci richtárom mohla legál-
nym spôsobom rada ukončiť iba tak, že 
ho v ďalšom roku nezvolila. Avšak ani 
pri novej voľbe nebolo ľahké vyradiť 
takýchto krivých predstaviteľov mesta 
z verejného diania. Konrád Sperfogel 
spomína richtára z roku 1524 Gregora 
Mildu. Podľa zmienky to bol veľmi zlos-
tný a brutálny človek. V roku 1627 bol 
za richtára tyrana podľa kroník označe-
ný Vavrinec Gre� . V prvom prípade sa 
kožušník stal richtárom aj nasledujúci 
rok, no v druhom prípade ho nahradil 
Pavel Windisch. Avšak Vavrinec sa nes-
tiahol do úzadia v roku 1628 a 1630 vy-
stupuje ako člen mestskej rady. V kro-
nike mesta sa nachádza aj iný záznam 
nepriamo súvisiaci s richtárskou funk-
ciou. 

19. júla 1554 sa v Levoči, rodičom On-
drejovi Szutorovi a Margite narodilo 
dieťa s dvoma hlavami a len jedným 
telom. Žilo krátko, tu pôsobiaci lekári 
si v  tých časoch s  takýmto ojedine-
lým javom nevedeli rady. A  tak tam, 
kde absentuje veda a ratio, vyvstane 
priestor pre dohady, legendy, bosorky 
a  vedmy. Tá levočská vyveštila mestu 
dvoch sváriacich sa richtárov, oboch 
právoplatne zvolených, oboch v úra-
de v rovnakom čase. Tak sa zakrátko aj 
stalo. Starý richtár vážne ochorel, tak 
mestská rada narýchlo zvolila nového. 
Starý sa ale zázračne uzdravil a chcel sa 
vrátiť do svojho úradu. No nový sa ho 
nechcel vzdať. Tak sa slová veštice spl-
nili do bodky. Malá pripomienka toho, 
že v každej legende je zrnko pravdy, sa 
dodnes nachádza v expozícii mestskej 
radnice v podobe plastiky siamských 
dvojčiat.

Zuzana Demčáková,
kurátorka SNM-SML
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Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že v súlade s  rozhodnutím 
č. SOÚ 657/2021 vydaným Obcou Kurimany – stavebným úradom, dokonči-
lo v mesiaci január 2022, prostredníctvom dodávateľa stavby ŠADA-SK, s.r.o. 
Dravce, realizáciu projektu s  názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra 
Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“. Tento projekt bol � nancovaný z dotácie 
zo štátneho rozpočtu prostredníc-
tvom rozpočtu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky na rok 2021 
na obnovu, ochranu a rozvoj kultúr-
neho dedičstva v  oblasti pamiatko-
vého fondu vo výške 25 000,- eur. 
Mesto Levoča sa podieľalo na  spo-
lu� nancovaní projektu vo výške 
24 074,72 eur.

Mesto Levoča
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Stredná odborná škola služieb Majstra 
Pavla v Levoči bola v programovacom 
období 2017 – 2020 integrovaného 
regionálneho operačného programu 
(IROP) úspešným žiadateľom vo výzve 
Ministerstva pôdohospodárstva a  roz-
voja vidieka SR na predkladanie žiados-
ti o nenávratný � nančný prostriedok na 
zvýšenie počtu žiakov stredných od-
borných škôl na praktickom vyučovaní.
V roku 2017 v rámci prípravy projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej od-
bornej školy Majstra Pavla v Levoči na 
praktickom vyučovaní“ boli použité ka-
pitálové výdavky získané z VÚC v sume 
36 000 eur na vypracovanie projektovej 
dokumentácie, architektonicko – tech-
nickej štúdie a energetického auditu 
budov. Zmluva o poskytnutí nenávrat-
ného � nančného prostriedku s  Minis-
terstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR  bola podpísaná v decembri 
2018.  Škola získala na rekonštrukciu 
dvoch budov, kde sa realizuje odborný 

výcvik žiakov v  učebných odboroch 
cukrár a autoopravár mechanik, cel-
kovú sumu 783 508,30 eur.

V decembri 2019 po realizovaní verej-
ného obstarávania Agentúrou regio-
nálneho rozvoja PSK sa začali stavebné 
práce, ktoré zahŕňali:

1. Budova II. na Kukučínovej uli-
ci – učebné priestory pre odbor 
cukrár

 – bezbariérový vstup do budovy, 
 – opravu fasády, izolácia budovy,   
 – rekonštrukciu sociálnych zariade-

ní na prízemí (v tom1 kabínka pre 
imobilných),

 – rekonštrukciu sociálnych zariadení 
pre žiakov na poschodí,

 – izoláciu vstupnej chodby, výmenu 
dlažby,

 – vybudovanie nájazdovej rampy na 
1. poschodie,

 – opravu elektroinštalácie, vyba-

venie vstupných priestorov, so-
ciálnych zariadení a dielne novým 
osvetlením,

 – montáž šikmej schodiskovej ploši-
ny pre imobilných, 

 – vybudovanie vonkajšieho výťahu,
 – montáž obkladov vstupných 

priestorov do budovy, cukráren-
skej dielne a  chodby,

 – výmenu interiérových dverí a  zá-
rubní.

2. Budova dielní na  Popradskej 
ceste – učebné priestory pre od-
bor autoopravár mechanik

 – bezbariérový vstup,
 – výmenu dlažby vo vstupných 

priestoroch, v  šatniach a na scho-
disku,

 – rekonštrukciu sociálnych zariadení 
(v tom 1 kabínka pre imobilných),

 – opravu elektroinštalácie, nové 
osvetlenie,

 – čiastočnú rekonštrukcia vykurova-

Moderné  vzdelávanie pre budúcnosť
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
škola remeselných zručností

v školskom roku 2022/2023 ponúka absolventom 
základnej školy:                                        
3-ročné učebné odbory:  
  2964 H   cukrár
  2487 H   autoopravár mechanik 
   –  možnosť štúdia v systéme
   duálneho vzdelávania
2-ročné učebné odbory:  
  3178 F   výroba konfekcie
  2498 F   technické služby v autoservise
  3161 F   praktická žena 

Pre absolventov 3-ročných učebných odborov ponúkame
dvojročné študijné nadstavbové odbory:
3757 L dopravná prevádzka 
2414 L 01 strojárstvo
2982 L 02 potravinárska výroba
6403 L  podnikanie v remeslách a službách

Informácie o možnosti štúdia,  prehliadku priestorov 
školy  je možné dohodnúť individuálne 
na tel. čísle 053/4513291-3, 0904 656956, 
príp. mailom: 
riaditel@souplevoca.sk, zastupca@souplevoca.sk 

nia- výmena vykurovacích telies,
 – výmenu drevených okien za plastové okná s trojsklom 

na celej budove,
 – opravu sokla, maľovanie budovy,
 – zhotovenie liatej podlahy v autoopravárenskej dielni,
 – výmenu brán za rolovacie v počte 2 ks.

Projekt pokračoval v  roku 2021 novým materiálno – 
technickým vybavením dielní pre učebný odbor cukrár 
v sume 21 222 eur.

Vo februári 2022 bude projekt zavŕšený vybavením nový-
mi modernými zariadeniami pre výučbu v odbore auto-
opravár mechanik v  budove dielní na Popradskej ceste 
v celkovej sume 111 900 eur.

Vynovené priestory školy a moderné vybavenie dielní pre 
odborný výcvik v uvedených odboroch sú jedným z pred-
pokladov pre získanie zručností žiakov a  ich uplatnenie 
v praxi v oblasti strojárskeho a potravinárskeho priemyslu. 
Počas štúdia sa naučíš pracovať s modernými zariadenia-
mi, ktoré ti uľahčia štart v tvojej pracovnej kariére. Rozší-
riť odbornosť ti pomôže aj duálne vzdelávanie vo � rme,  
v  ktorej absolvuješ prax a  perspektívne po absolvovaní 
štúdia máš isté zamestnanie.
Príď sa presvedčiť osobne a nahliadnuť do priestorov snáď 
tvojej budúcej strednej školy a je možné, že zmeníš názor 
na svoje budúce povolanie.

Ing. Alena Hrešková
riaditeľka SOŠ služieb Majstra Pavla, Levoča
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Staré a nepotrebné 
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, le-
táky, výkresy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 
kalendáre, zakladače, krepové papiere, papierové obaly, 
kartóny, lepenka, kancelársky papier a pod.
ak pre nich už nemáte ďalšie využitie, v tom prípade uvede-
né papierové odpady patria do 

 » modrej zbernej nádoby na papier
 » plastového vreca označeného papier
 » je potrebné ich v čase zberu papiera vyložiť 

pred dom 
alebo

 » doniesť na Zberný dvor.

Vo februári zbierame papier 23.2.2022 od rodinných do-
mov, okrem tohto zberu samozrejme uskutočňujeme mini-
málne raz týždenne zber papiera aj na sídliskách.
Nezabudnite vyhadzovaný papier stlačiť, roztrhať – aby 
sa viac vošlo – aby sme neprevážali vzduch. 

TRIEDENÝ ZBER JE BEZPLATNÝ. 
Čím viac vyseparujeme, tým nám vznikne menej zmesového 
komunálneho odpadu, ktorý je spoplatnený.

1 tona vytriedeného papiera zachráni až 17 stromov
v skupine Zber odpadu v Levoči sa dozviete koľko stromov 
sme spolu uchránili minulý rok. 

Ďakujeme, že sa pravidelne zapájate 
do triedeného zberu.

DÔLEŽITÉ: nezbierame veľmi znečistený papier či už po-
travinami, farbou alebo maltou, a  pod., ani kopírovací pa-
pier, faxový papier, celofán či voskovaný papier, ani hygie-
nické potreby (vreckovky, servítky, a už vôbec nie plienky, ...) 
a vatu, atď. 

VIACVRSTVOVÉ OBALY Z  MLIEKA,  DŽÚSOV, ATĎ. NE-
PATRIA DO ZBERU PAPIERA (TIE SA ZBIERAJÚ SPOLU 
S PLASTAMI). 

Tentoraz sme pre Vás pripravili PEXESO. Veríme, že budete 
kreatívni a prinesie vám veľa radosti. Ak nie, tak snáď aspoň 
skončí v zbere papiera.

Vrecia na triedený zber nielen na PAPIER, ale aj na PLASTY 
(PLASTY + VKM), SKLO a KOVOVÉ OBALY si môžu obyva-
telia Levoče vyzdvihnúť na Zbernom dvore a ZBERNÉ NÁ-
DOBY sa dajú zakúpiť aj na Zbernom dvore.

VO FEBRUÁRI JE ZBERNÝ DVOR OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ V ZMENENOM ČASE

Zberný dvor – Levoča
Kežmarská cesta 65

Po, Ut, St, a Pi 
od 6:00 do 13:30

Štvrtok – Zberný dvor je pre verejnosť ZATVORENÝ
Dbáme aj o vašu bezpečnosť, preto sú štvrtky vyhradené na manipuláciu s odpadmi 

a na starostlivosť o priaznivé pracovné a životné prostredie.

Sobota - Zberný dvor je pre verejnosť ZATVORENÝ
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je zberný dvor v soboty zatvorený. 

Sledujte aktuálne informácie v skupine Zber odpadu v Levoči na Facebooku 
alebo na webe http://ts.levoca.sk/

Ďakujeme Vám za pochopenie.

AKO SPOLU MÔŽEME ZEFEKTÍVNIŤ  

ZBER PAPIERA?
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jubilejné
LEVOČSKÁ DIVADELNÁ SPOLOČNOSŤ
A MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA LEVOČA

UVÁDZAJÚ KABARET DŽABI 10

TEXT: SILVO HRADISKÝ, PUBI PÉCHY

HUDBA: MILAN FINDURA

ÚČINKUJÚ: MIRKA LORKOVÁ-ZELENÁ, LUCKA HRADISKÁ, 
TIMEA POĽANOVSKÁ, PUBI PÉCHY, MIŠO NOVÁK,

SILVO HRADISKÝ, GREGOR CHALUPECKÝ,
SAMO SEMAN A DONO GURA

ZVUK A SVETLÁ: GOLO GONDKOVSKÝ A LACO STAŠ

RÉŽIA: LALO PÉCHY

VSTUPNÉ 7€ • LÍSTKY KÚPITE V POKLADNI MSKS LEVOČA,
NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 54, LEVOČA, T.Č. 053 451 2522

PODUJATIE SA USKUTOČNÍ V REŽIME OP. MAXIMÁLNY POČET - 100 DIVÁKOV. 
POVINNÝ RESPIRÁTOR FFP2. PRED VSTUPOM SA PREUKÁŽTE POTREBNÝM POTVRDENÍM.

LEUTCHAU CAFÉ BETON PUMPY SPIŠ S.R.O.PODPORILI NÁS: VÝBEROFKA VITO TAXI

SOBOTA
12.2.2022     16:00

SOBOTA
12.2.2022     19:00

SOBOTA
26.2.2022     19:00

NEDEĽA
27.2.2022     18:00



Kultúra v Levoči 
február 2022 

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!

12.
SOBOTA

Pri vstupe do prevádzok, ako aj v priestoroch konania podujatí, vás prosíme 
o dodržiavanie platných hygienických opatrení.

Pre aktuálne informácie navštívte stránku msks.levoca.sk,
ako aj našu stránku na sociálnej sieti Facebook: Kultúra v Levoči

FEBRUÁR VÝBER ZO ZBIERKY GALÉRIE
KOLEKTÍVNA VÝSTAVA DIEL AUTOROV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU GALÉRIE MESTA LEVO-
ČA – VÝSTAVA POTRVÁ DO 6.3.2022

  GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUP VOĽNÝ  - OP

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽA-
NOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

16:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      7€  - OP

12.
SOBOTA

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽA-
NOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

19:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      7€  - OP

13.
NEDEĽA

POHĽADNICA Z LEVOČE
“NAJKRAJŠIA DVOJIČKA” - VÝSTAVA AUTORSKÝCH FOTOGRAFIÍ SÚŤAŽE
VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCA MARCA 2022

17:30 h. FOYER MESTSKÉHO DIVADLA ORGANIZOVANÉ

13.
NEDEĽA

PROJEKT H.U.D.B.A. kLASiKA 2
ŽIVÝ PRENOS Z KONCERTU KLASICKEJ HUDBY V PODANÍ MLADÝCH UMELCOV Z LEVOČE 
A OKOLIA - TENTOKRÁT AJ SO ŽIVÝM PUBLIKOM. VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE.

18:00 h. KONGRESOVÁ SÁLA/YOUTUBE 5€  - OP

24.
ŠTVRTOK

53. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
PREMIETANIE FILMU MEDENÁ VEŽA
V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKÝM FILMOVÝM ÚSTAVOM

15:00 h. KINO ÚSMEV OP - max 175 divákov

25.
PIATOK

53. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
PREMIETANIE DOBRODRUŽNÝCH FILMOV S HORSKOU TÉMATIKOU
V SPOLUPRÁCI S PROJEKTOM EXPEDIČNÁ KAMERA

15:00 h. KINO ÚSMEV OP - max 175 divákov

26.
SOBOTA

FAŠIANGY V LEVOČI
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD S PROGRAMOM NA NÁMESTÍ
VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE

16:00 h. NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 

26.
SOBOTA

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽA-
NOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

19:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      7€  - OP

27.
NEDEĽA

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽA-
NOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

18:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      7€  - OP
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Mesto Levoča a  okolie sa stanú koncom februára centrom záujmu nielen slo-
venských, ale aj zahraničných turistov. Pre milovníkov pešej turistiky a bežkárov 
sa bude konať pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Mila-
na Majerského a primátora mesta Levoča Miroslava Vilkovského 53. Slovenský 
zimný zraz turistov a stretnutí turistických oddielov mládeže Klub sloven-
ských turistov. Podujatie je naplánované v dňoch od 24.-27.2.2022. Na účast-
níkov čaká veľa zaujímavých trás s krásnymi výhľadmi, ktoré si budú môcť vy-
chutnať peši alebo na bežkách. Druhá alternatíva sa bude odvíjať od vhodných 
lyžiarskych podmienok. Lyžiarske a pešie trasy sú pripravené - tešíme sa na Vás. 
Bližšie informácie o zraze, organizačné pokyny, rozpis trás a podmienky pre re-
gistráciu nájdete na www.kst.sk.

Ing. Ernest Rusnák,
predseda organizačného výboru zrazu

LEVOČSKÉ VRCHY OPÄŤ OŽIJÚ

EŠTE NIE SI ČLENOM
Filmového klubu?

Aj tento rok chystáme v spolupráci 
s Asociáciou slovenských � lmových 
klubov (ASFK) skvelé tituly, ktoré si ako 
člen � lmového klubu a držiteľ preuka-
zu � lmového klubu môžete vychutnať 
aj Vy.

Preukaz � lmového klubu –
Krátka cesta k veľkým � lmom

Preukaz � lmového klubu vydáva ASFK 
každý rok a je distribuovaný do všet-
kých klubov registrovaných v ASFK, ku 
ktorým patrí aj Filmový klub Ivana Cha-
lupeckého pri Kine Úsmev v Levoči.

Jeho cena je 5 eur a platí počas jed-
ného kalendárneho roka, resp. od 
1.12.2021 do 31.12.2022.

Preukaz � lmového klubu garantuje zľa-
vu vo všetkých FK v Slovenskej a Českej 
republike a zľavu na vybraných festiva-
loch na Slovensku, v Česku a v Poľsku.

Vďaka preukazu FK môžete nakupovať 
so zľavou aj v predajni Klapka.sk.

V našom kine predstavuje zľava ob-
vykle 2 eurá zo štandardnej ceny vstu-
penky, výška zľavy je špeci� kovaná pri 
každej projekcii.

Členský preukaz FK si budete môcť 
zakúpiť v pokladni kina. Určite nás aj 

tento rok budú čakať zaujímavé tituly, 
ktoré Vám v rámci � lmov pre FK ponúk-
neme. Filmy pre konkrétny mesiac náj-
dete vždy v mesačnom programe Kina 
Úsmev v Levoči označené značkou  FK
Sledujte nás aj vo verejnej skupine na 
FB - Filmový klub Ivana Chalupeckého.

Vlado Maľák, MsKS Levoča
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Na konci roka 2021 sme si pripomenuli 50. výročie zalo-
ženia TJ Javorinka Levoča. Na tomto mieste chcem veľmi 
krátko spomenúť jej začiatky a činnosť za uvedené obdo-
bie. 

TJ Javorinka Levoča vznikla odčlenením Odboru turistiky 
TJ Slovan Levoča na konci roka 1971 od materskej telový-
chovnej jednoty. Hlavným cieľom novovzniknutej telový-
chovnej jednoty bolo propagovať a podchytiť nadšencov 
najmä turistických športov a  aktivít a  v  týchto druhoch 
športu dosiahnuť ešte lepšie výsledky ako tomu bolo 
v TJ Slovan Levoča. Názov Javorinka bol prevzatý z vrcholu 
nachádzajúceho sa v  centrálnej časti Levočských vrchov, 
ako pamiatka na miesto, kde stáli turistické chaty postave-
né a turistickej verejnosti slúžiace v období rokov 1932 až 
1952. V roku 1932 bola pod vrcholom Javoriny postavená 
odborom KČST prvá chata „Pod Javorinou“. V roku 1952 bol 
v  Levočských vrchoch zriadený Vojenský obvod Javorina 
a akékoľvek iné aktivity ako vojenské tu boli zakázané. 

Z  odboru turistiky sa hneď pri vzniku telovýchovnej jed-
noty vytvorili dva oddiely: oddiel pešej a  vysokohorskej 
turistiky a lyžiarsky oddiel. Ten bol zameraný ako na zjaz-
dové lyžovanie, tak aj na lyžiarsku turistiku. V  poradí tre-
tím bol horolezecký oddiel. Jeho základ vytvorila skupina 
levočských lezcov, ktorí predtým boli registrovaní v novo-
veskom horolezeckom oddiele Lokomotíva Bane, v ktorom 
tvorili podstatnú časť členskej základne. Hneď pri vzniku sa 
stali súčasťou Javorinky aj ďalšie športy: stolný tenis, tenis 
a volejbal. Stolní tenisti do nej prešli z TJ Požiarnik Levoča. 
Bola to skromná TJ, ktorá ani neviem či vôbec bola regis-
trovaná ako športová organizácia. Z TJ Slovan Levoča prešli 
do TJ Javorinka aj tenisti. Novým sa stal volejbalový oddiel, 
ktorého družstvo dorasteniek štartovalo v 1. volejbalovej 
dorasteneckej lige (poznámka autora: v roku 1984 bol od-
diel zrušený pre nezáujem zo strany hráčok). O  desať ro-
kov neskôr, v roku 1981 bol založený oddiel ZRTV (základ-
ná rekreačná telesná výchova), neskôr zmenený na RTVŠ 
(rekreačná telesná výchova a  šport) a  o  dva roky neskôr, 

50 rokov TJ Javorinka Levoča

1

2

3 4
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v novembri 1983, bol založený oddiel karate. Z členskej zá-
kladne, ktorá bola v roku 1972 okolo 150 členov, sa rozšírila 
v roku 1986 na 360 členov. 

Nebol to len šport, na ktorý telovýchovná jednota zame-
riavala svoju činnosť. Druhou aktivitou bola aj výstavbu 
turistickej a športovej materiálno-technickej základe. TJ 
prevádzkovala v Levočskej doline autocamping aj lyžiarsky 
vlek VT 1000. Súčasťou ATC bola okrem ubytovacích kapa-
cít aj reštaurácia. V  roku 1979 jej členovia začali budovať 
lyžiarske stredisko pri obci Závada. Postupne sa tu vybu-
dovali až štyri lyžiarske vleky: Tatrapoma H-130, Tatrapoma 
P a dva vleky EPV 300. Súčasťou strediska bol aj objekt slu-
žieb a viacúčelová budova s testservisom, úschovňou lyží 
a lekárskou službou. V  oboch budovách bola aj možnosť 
ubytovať sa. Členovia tenisového oddielu začali vlastnou 
iniciatívou výstavbu nových kurtov za starou plavárňou. Je 
treba povedať, že z iniciatívy členov TJ Javorinka sa začala 
v Levočskej doline aj výstavba viacúčelovej vodnej nádrže. 
Jej samotnú realizáciu už neskôr realizoval MsNV Levoča 
v rámci akcie „Z“. Podobne aj výstavba prvých chát v lokali-
te Fedorkin potok vyšla z iniciatívy členov turistického od-
boru TJ Slovan, neskôr TJ Javorinka Levoča. Práve nestori 
turistiky tu ako prví začali stavať svoje chaty. Roky 1971 – 
1980 boli v tejto oblasti veľmi plodné. Prvým predsedom 
TJ Javorinka bol Ernest Rusnák st., ktorého zásluhou aj te-
lovýchovná jednota vznikla. V roku 1984 sa druhým pred-
sedom stal Dušan Valent. 

Po novembri 1989 sa viaceré oddiely od materskej TJ od-
členili. Ako prví odišli vo februári 1992 tenisti. Krátko za 
nimi, v tom istom roku aj karatisti a niekoľkí členovia HO si 
vytvorili svoje kluby s právnou subjektivitou (Horolezecký 
klub JAMES a SKI Montana). V Javorinke ostala len menšia 
horolezecká skupina. Aj stolní tenisti prešli v  tom istom 
roku pod kresťanskú úniu, ale po niekoľkých rokoch sa vrá-
tili naspäť a stali sa opäť súčasťou Javorinky Levoča. 

V súčasnej dobe v TJ Javorinka sú aktívni turisti a stolní te-
nisti. Oddiely horolezecký a RTVŠ čakajú na prílev mladej 
generácie. 

Ing. Ernest Rusnák

Fotogra� e:
1. členovia oddielu pešej a vysokohorskej turistiky na túre vo 

Vysokých Tatrách, asi v roku 1987
2. členovia horolezeckého oddielu pod Kežmarským štítom, asi 

v roku 1987
3. Žiacke družstvo v lyžovaní v Závade pred kvali� kačnými 

pretekmi v roku 1986
4. Družstvo stolných tenistov TJ Javorinka Levoča v roku 1975.
5. Družstvo tenistov TJ Javorinka Levoča v roku 1986, zľava hore 

V. Sedlák, V. Pekarčík, M. Gajdoš, R. Felber, V. Schwartzbacher, 
S. Repaský, dole D. Valková, M. Škrhová a E. Mikulová

6. Mladí karatisti počas osláv 1. mája 1986
7. Oddiel ZRTV počas nácviku Československej spartakiády 

v roku 1985
8. Družstvo dorasteniek vo volejbale v roku 1971

5.

6

7

8



Prvou tohoročnou výstavou je kolek-
tívna výstava zo zbierky Galérie mesta 
Levoča. Sú to výtvarné diela, ktoré da-
rovali mestu výtvarníci pri príležitosti 
ich samostatných výstav. Takto vznikla 
v posledných rokoch hodnotná zbierka 
s množstvom krásnych a rozmanitých 
diel.
Keď sa obraz alebo objekt divákovi 
nepáči, neponúka mu žiadny obsah 
alebo mu vôbec nič nehovorí, nemusí 
to znamenať, že príjemca nie je dosť in-
teligentný alebo samotné dielo je ne-
hodnotné. Neuzavretý človek sa stále 
mení - hľadá a azda dobre vie, že to, čo 
dnes nevidí, zajtra môže pre seba ob-
javiť. Rozmanitosť vychádza na povrch
a drží sa hore, ale jednota je dole 
v zemi vo vnútri nášho vedomia. Vedci 
tento princíp nazývajú jednotná teória 
poľa. Každý človek ju má vo svojom 
vnútri a je to zároveň prameň, z ktoré-
ho sa skladajú všetky veci a naša sku-
točnosť. Všetko vychádza z tohto poľa, 
každá myšlienka a každá vec. Každé 
dielo nesie v sebe záznam myslenia 
a vnímania neustále meniaceho sa sve-
ta. Umenie nás učí pozerať sa na iných 
ľudí nie ako na nepriateľov, ale ako na 
svojich kamarátov. Umenie nám uka-
zuje možnosti, ako sa pozerať na svet 
a spolu komunikovať. 
V našej zbierke sa nachádzajú gra� -
ky Dana O’Neilla, ktorý roky pracuje 
s litogra� ou (tlačou z kameňa), orna-
mentálna suchá ihla od Svätopluka Mi-
kytu a miniatúrna aquatinta od Emílie 
Blaškovej s názvom Hore nohami. Maľ-
by Vojtecha Kolenčíka a Petra Lipkoviča 
zobrazujú abstraktnosť toho čo nepo-
známe, toho čo nie je možné vidieť, 
ale zároveň niečoho silne cíteného 
a intenzívne prežitého. Lenonid Tiškov 
nám zanechal fotogra� e zo svojej veľ-
kej série, pri ktorej cestuje so svojím 
vlastným - osobným mesiacom po ce-
lom svete a umiestňuje ho na miesta 
v jedinečnej situácii na zemi. V zbierke 
je prostredníctvom diel Petra Veselého, 
Eduarda Antala a Ľudovíta Hološku za-
stúpené aj minimalistické videnie.
Súčasťou zbierky sú aj lokálni umelci 
a výtvarníci, ktorí sa narodili alebo istý 
čas pôsobili v Levoči a majú k tomuto 
mestu osobitý vzťah. Fotogra� a Pet-
ra Župníka, maľba Petra Krupu, busta 

Kolomana Sokola od Jána Frančáka, 
sádrový odliatok mince od pána Činov-
ského, či zátišie namaľované na látku 
s potlačou slovenského cyklistického 
zväzu od Jaroslava Švestku. Vystavené 
sú aj ukážky z ilustratívnej tvorby Rená-
ty Milčákovej a Mareka Mertinka. Perfo-
rovaná kresba červeného domu Slavo-
míra Zombeka evokuje teplo domova, 
ale ako to raz povedal Leonard Cohen: 
vo všetkom je prasklina alebo dierka, 
a tak sa dovnútra dostáva svetlo.
Táto výstava je súčasne aj istým časo-
vým prierezom, zhŕňa všetko, čo sa za 
posledné roky odohralo v priestore 
levočskej galérie. Po prvý raz na nej 
môžete vidieť vyše tridsať diel zastúpe-
ných v našej zbierke, ktorá dúfam, bude 
naďalej rásť. Na tento svet je potrebné 
sa pozerať. Môže to byť miestami straš-
ný, drsný a chladný svet, ale stále je 
očarujúco krásny. Stačí to len vnímať.

Výstava potrvá do 6. marca 2022.

VÝBER 
ZO ZBIERKY

GALÉRIE
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Milí čitatelia,

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.

PODUJATIA
Knižnica aj v tomto mesiaci pripravila 
pre svojich používateľov a širokú ve-
rejnosť podujatia a aktivity, ktoré bude 
realizovať v súlade s platnými nariade-
niami. Sledujte našu webovú stránku 
a sociálne siete, kde vás budeme prie-
bežne informovať o plánovaných akti-
vitách. 

Výstava: Komiksová súťaž
V októbri minulého roka sme vyhlásili 
veľkú výtvarno-literárnu komiksovú 
súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť deti 
i dospelí. Do súťaže sa zapojilo celkovo 
39 šikovných tvorcov komiksov. Víťa-
zov vyhlásime na našej stránke a sociál-
nych sieťach a ceny im odovzdáme in-
dividuálne v priebehu mesiaca február. 
Počas celého mesiaca si budete môcť 
v detskom oddelení knižnice pozrieť 
výstavu víťazných prác. 

Autorský večer s Annou Ondrejko-
vou
1. február, utorok o 17.00 hod.
Pozývame vás na stretnutie s autorkou 
Annou Ondrejkovou, ktorá predstaví 
svoju básnickú zbierku Príbeh (ja) na 
mladom snehu.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Popoludnie s rozprávkou
2. február, streda o 14.00 hod.
Popoludňajšie čítanie príbehov a roz-
právok pre deti. 
Organizované podujatie pre žiakov ZŠ.
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KULTÚRA

Beletria
Altan, Ahmed: Madam Život
Coddington, Andrea: Moje javisko svet 
Cogneti, Paolo: Niečo malé, čo každú chvíľu vybuchne
Dobrakovová, Ivana: Pod slnkom Turína
Groch, Erik Jakub: viety
Harmelová, Kristin: Kniha stratených mien
Ivey, Eowyn: Krajina ľadu
Jagielski, Wojciech: Na východ od západu
Kovács, István: Príbeh jedného detstva
Martin, Madeline: Posledné kníhkupectvo v Londýne
Rozenbergová, Vanda: Zjedol som Lautreca
Wenzlová Švábeková, Zdenka: Neviem plávať

Romány pre ženy
Campbell, Anna: Polnočný bozk
Caplin, Julie: Cukráreň v Paríži
Cooper, Roxie: Deň, keď sme sa stretli
Foley, Gaelen: Temný vojvoda 
Gillerová, Katarína: Priveľa spomienok
Hlubocká, Martina: Vidiecka princezná
Keleová-Vasilková, Táňa: Skúšky
Machová, Katarína: Príbeh menom Filip
Morgan, Sarah: Svadba v decembri
Oke, Janette: Keď príde jar
Repová, Hana: Súkromné problémy – Sebastian
Ries, Michala: Zadrž dych
Stone, Emily: Navždy v decembri

Detektívky a trilery
Brown, Sandra: Krvavé spomienky
Connelly, Michael: Stratené svetlo
Dahl, Arne: Sloboda 
Dán, Dominik: Mačacia stopa
Grisham, John: Čas na milosť 
Havranová, Ivana: Keď zostarne ma� án
Hawkins, Paula: Pomalý oheň
Hawkins, Rachel: Manželka na poschodí
Kliesch, Vincent: Frekvencia smrti (2. diel)
Minier, Bernard: Lov
Moreno-Garcia, Silvia: Mexická gotika
Neuer, Václav: Priveľa podozrivých

Sci-�  a fantasy
Clare, Casandra: Železné puto 
Stiefvater, Maggie: Skrotenie jastraba
Telleir, Hervé Le: Anomália

Náučná literatúra pre dospelých
Aisato, Lisa: Všetky farby života
Clear, James: Atómové návyky 
Diamond, Jared: Osudy ľudských spoločností 
Dostálek, Petr: Semínka z vlastní zahrady
Doucle� , Michaeleen: Lovci, zberači, rodičia 
Doughty, Caitlin: Dym v očiach (a iné lekcie z kremató-
ria)
Edwardes-Evans, Luke a kol.: Příběh Tour de France
Forró, Tomáš: Zlatá horúčka

Gott, Karel: Má cesta za štěstím
Hope, Bradley; Scheck, Justin: Krv a ropa
Kapcová, Veronika: Úsmevné pocitopisy 
Kňaze, Ivan: Radosť z pozorovania pavúkov
Kubíková, Kateřina a kol.: Příčiny (ne)úspěchu na vysoké 
škole
Larson, Erik: Hrdina a hriešnik 
Manco� , Debra N.: Tajomstvá umenia 
Maté, Gábor: Keď telo povie nie
Navrátil, Miro: Okolo sveta 3
Nádaská, Katarína: Slovenské rodinné tradície na foto-
gra� ách
Slezkin, Yuri: Židovské století
Somorovský, Zdenko: Úžasná Brazília 
Tomčofčík, Kamil; Tomčofčíková, Michaela: Coolinári 
v kuchyni

Literatúra pre mladých dospelých
Farkašová, Veronika: Môj hriech je láska k tebe
Hladíková, Dominika Elizabeth: Maličkosti
Hoover, Colleen: Beznádejná 
Kasten, Mona: Cítiť znova 

Literatúra pre deti a mládež
Belan, Július: Kyberfutbal 2. 2. 2. 2.
Brochmann, Nina; Stokken Dahl, Ellen: Bez hanby pre 
baby 
Bu� ová, Katarína; Bu� a, Peter: Chlapček a vianočná 
šiška
Cabassa, Mariona: Nekonečno
Dabies, Benji: Babka a vtáčatko
Friedová, Libuša: Magdalénka a škriatkovia 
Gmucová, Katarína: Afrika z kufríka
Hanlon, Abby: Dorka Magorka 
Karpinský, Peter: O Malom kozmonautovi
Kellö Žačoková, Andrea: Slovenskopédia
Lapinski, L. D.: Tajné svety – cestovná agentúra 2
Magrinová, Federica; Brennlaová, Laura: Atlas príšer 
a duchov
Rowling, Joanne K.: Magický rok – Harry Potter 
Scho� eld, Paul: Keď ide mamka do práce
Scho� eld, Paul: Keď ide ocko do práce
Stewnerová, Tanya: Alea, dievča mora 1,2
Šefčík, Valentín: Zázraky
Šikulová, Veronika: Pozor, bodkovaný pes!
Vendel, Edward van de; Tolman, Marije: Lišiačik

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
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Čo čítajú knihovníci
9. február, 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.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ 
MANŽELSTVA

V rámci celoslovenskej iniciatívy na 
podporu manželstva Národný týž-
deň manželstva, ktorý každoročne 
prebieha v týždni sviatku sv. Valen-
tína, sme pre vás pripravili:

O manželstve 
15. február, utorok o 18.00 hod. 
Diskusné stretnutie na tému man-
želstvo s psychologičkou so skúse-
nosťami z manželskej poradne Jan-
kou Dudinskou.

Autorský večer 
s Janou Bodnárovou
17. február, štvrtok o 17.00 hod.
Poetka, prozaička a autorka kníh 
pre deti predstaví svoju najnovšiu 
básnickú zbierku Vesmírny prach 
z vydavateľstva Modrý Peter. 
Podujatie z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu umenia.

Rande naslepo s knihou
14. -18. február
Pre všetkých ľudí zaľúbených do čí-
tania sme opäť pripravili valentínsku 
zoznamku. V knižnici na vás budú 
počas tohto týždňa čakať zabalené, 
vy� ntené knihy, na ktorých nájdete 
iba zopár indícií. Rozbaliť a bližšie 
spoznať ich budete môcť až doma. 

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
21. február, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeli-
čom možnom v ruštine. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. Tieto stretnutia nie sú 
kurzom RJ. 

Klub šikovných rúk
23. február, streda o 14.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prá-
cam môžete aj v knižnici a okrem toho 
vzájomne si poradiť a vyskúšať nové 
či staronové ručné práce. Vhodné pre 
všetky vekové kategórie.

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

Knižný klub KJH
24. február, o 18.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry sr-
dečne pozývame na stretnutie knižné-
ho klubu pri knihe Iné životy ako môj 
od spisovateľa Emmanuela Carrèra. 
Prečítanie knihy nepodmieňuje účasť.

Let’s talk!
25. február, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Pozý-
vame vás na neformálne konverzačné 

stretnutia Let’s talk!.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
28. február - 4. marec

Pripravujeme:
• Autorský večer s literárnou 

teoretičkou Monikou Zumrí-
kovou Kekeliakovou

• O poézii Paľa Olivu s gymna-
zistami

• Čítanie v pyžamkách



ZDRAVOTNÍCTVO
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„Človek si zvykne na všetko“
Výpoveď zdravotnej sestry 

o skúsenostiach z oddelenia covid-19
Zdravotníci na internom oddelení Nemocnice AGEL Levoča sa doposiaľ starali 

o covid pozitívnych pacientov počas všetkých troch vĺn pandémie koronavírusu. 
Často čelili náporu preplneného oddelenia pacientov, ktorým bolo potrebné pomôcť, 

každým dňom bojovať o ich životy. Na dlhé hodiny v ochrannom odeve si už mnohí 
zvykli. Pod každým ochranným oblekom a maskou sa však ukrýva samostatný 

príbeh. Príbeh človeka, zdravotníka. Napriek tomu, že v uniforme vyzerajú rovnako, 
sú jedineční a každý svoj príbeh prežíva inak. Magdaléna pracuje na internom 

oddelení od roku 2010. Na ochranný odev si už zvykla. 

„Na internom oddelení pracujem od 
roku 2010. V zdravotníctve som začala 
pracovať ako sanitár, neskôr zdravotný 
asistent a už tri roky pracujem ako zdra-
votná sestra,“ hovorí o svojom postup-
nom personálnom vývoji v zdravotníc-
tve Magdaléna Ľachová. S príchodom 
covidu sa zmenila starostlivosť o  pa-
cientov v rámci podávanej liečby. Pred 
tým na internom oddelení prevládali 
pacienti s  kardiovaskulárnymi ochore-
niami či pacienti s nízkymi hodnotami 
hemoglobínu, ktorých zdravotný stav 
nemal až také výrazné a nepredpokla-
dané zmeny v  krátkom čase ako bolo 
zaznamenané u  pacientov liečených 
na ochorenie covid-19. 

Starostlivosť o pacientov bola pre nich 

v  nedávnom období náročná nielen 
z psychického hľadiska ale aj fyzického. 
,,Mnoho ležiacich pacientov potrebo-
valo pomôcť s polohovaním, čo je pre 
nejedného zdravotníka a zdravotníčku 
veľmi namáhavé. V  ochrannom odeve 
sme od prebratia zmeny až do obed-
ňajšej prestávky, čo sa pohybuje v roz-
medzí 5 – 6 hodín. Pri výmene zmien 
si predávame informácie o pacientoch. 
Pacienti sú pre nás najdôležitejší a vždy 
sa pre nich snažíme urobiť všetko, čo je 
v  našich silách. V  prípade covidových 
pacientov sa často stáva, že ich zdra-
votný stav je nevyspytateľný a rapídne 
sa zhorší v priebehu niekoľkých hodín,“ 
opisuje pracovný postup na oddelení 
Magdaléna. Na oddelenie často prichá-
dza aj s kolegami s obavou, čo bude. Či 



niekoho nového privezú, či niekto odí-
de, či budú niekoho napájať na kyslík, 
high � ow, alebo bude musieť byť pre-
vezený na iné oddelenie. Zhoršujúce sa 
stavy covidových pacientov sa prevá-
žali na oddelenie anestéziológie a  in-
tenzívnej medicíny. V tretej vlne to boli 
oddelenia mimo levočskej nemocnice, 
ktorá nemá na oddelení anestézioló-
gie a intenzívnej medicíny počas tretej 
vlny pandémie repro� lizované lôžka 
pre pacientov pozitívnych na ochore-
nie covid-19.

„S  kolegyňami si stále jednotlivé pra-
covné úkony v  súvislosti so starostli-
vosťou o  našich pacientov rozdelíme. 
Jedna chystá lieky a infúzie, ďalšia vysá-
dza pacientov, aby sa im ľahšie dýchalo 
a pomáha im pri stravovaní. Spoločne 
so sanitármi a zdravotníckymi asisten-
tami sme jeden tím a stále si navzájom 
pomáhame. Niektoré zdanlivo rutinné 
záležitosti sa v prostredí zdravotníctva 
môžu stať komplikovanými. Tak, ako 
naša práca. Práca v ochrannom odeve 
je iná, náročnejšia a  obmedzujúca, no 
my sme si už zvykli. Človek si zvykne 
na všetko,“ dodáva obetavá zdravotná 
sestra z interného oddelenia levočskej 
nemocnice Magdaléna Ľachová.

Informácie poskytla
 Mgr. Martina Pavliková,

hovorkyňa skupiny AGEL SK

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE, PLATENÁ INZERCIA

25

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

1. 2. 16:00 - 19:00 lekáreň Dr. Max

2. – 4. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

5. – 6. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

7. – 11. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

12. – 13. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

14. – 16. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

17. 2. 16:00 - 19:00 lekáreň Dr. Max

18. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

19. – 20. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

21. – 25. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

26. – 27. 2. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

28. 2. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

ROZPIS SLUŽIEB
FEBRUÁR 2022 

– 
OKRES LEVOČA

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



Spomienky 
                        a poďakovania

Darina Gálová
Dňa 27. februára si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej milovanej 
mamičky Dariny Gálovej.

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

Katarína Šefčíková

Dňa 20.12.2021 nás navždy opustila naša mamka, babka, prababka 
a teta Katarína Šefčíková. 

Úprimné poďakovanie vyslovujeme pánovi kaplánovi Mgr. Patrikovi Miturovi za dôstojnú roz-
lúčku a pohrebné obrady našej zosnulej príbuznej. Zároveň ďakujeme za vyslúženie sviatosti 
počas hospitalizácie a za jeho povzbudivé slová počas jej posledných dní. 
Ďakujeme aj mons. Františkovi Dlugošovi za vyslúženie zádušnej svätej omše.
Veľké poďakovanie patrí všetkým za účasť na poslednej rozlúčke a za vyslovené prejavy sústras-
ti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

„Odišiel  si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.....
Ten kto ťa poznal si spomenie,
a ten, čo ťa mal rád, nikdy nezabudne!“

Martin Škulec
Dňa  27.2.2022 si pripomenieme 10. výročie smrti milovaného manžela, otca, dedka, svokra, 
brata, uja, krstného otca, švagra a priateľa Martina Škuleca.
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád. Venujte mu  spolu s nami tichú modlitbu a spo-
mienku.

S láskou spomínajú maželka Tatiana a deti s rodinou.

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV

2. februára – OBETOVANIE PÁNA (stre-
da).
Obrad požehnania sviec a procesia v úvo-
de sv. omše o 8,00 hodine 
v Bazilike sv. Jakuba, apoštola.
Sv. omše v tento deň: 
V Bazilike sv. Jakuba o 6,00; 8,00 a 18,00 
hodine.
Na Mariánskej hore o 16,00 hodine.
     
3. februára – SV. BLAŽEJA, BISKUPA 
A MUČENÍKA. 
Sv. omše ráno o 6,00 a 18,00 hodine. V zá-
vere sv. omší svätoblažejské požehnanie. 

4. februára – PRVÝ PIATOK V MESIACI 
FEBRUÁRI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas 
ranných i večerných sv. omší a okrem 
toho vo štvrtok a v piatok od 17,00 hodi-
ny.
Od 8,00 hodiny dopoludnia návšteva 
chorých a starých z príležitosti prvého 
piatku.

5. februára – FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba 
o 9,30 hodine.

6. februára – PIATA NEDEĽA V CEZROČ-
NOM OBDOBÍ. 

11. februára – PREBLAHOSLAVENEJ 
PANNY MÁRIE LURDSKEJ.
Tridsiaty svetový deň chorých.
Svätá omša na Mariánskej hore o 16,00 
hodine.

13. februára – ŠIESTA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ.

14. februára – SV. CYRILA, MNÍCHA, 
A SV. METODA, BISKUPA.

20. februára – SIEDMA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ.  

22. februára – KATEDRA SV. PETRA, 
APOŠTOLA.
Sviatok, v bazilikách možnosť získania 
úplných odpustkov. 
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6,00 
a 18,00 hodine, na Mariánskej hore 
o 16,00 hodine.

27. februára – ÔSMA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ.

Zmena programu vyhradená!

,, Odišli ste tíško, niet vás medzi nami.
V našich srdciach žijete krásnymi spomienkami. “

Otto Horváth
Mária Horváthová

Dňa 27.02.2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mamka, 
babka a prababka Mária Horváthová.
Dňa 02.01.2022 uplynulo 37 rokov od odchodu nášho otca, dedka, pradedka Otta Horvátha.

S láskou a úctou spomína dcéra Mária s rodinou, Dana s rodinou,
syn Vlado s rodinou a syn Miroslav s rodinou a ostatná rodina.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
Bohoslužobný program na mesiac 
február 2022.

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

 – Sväté liturgie v nedeľu – 
   09:30 a 10:00

Sviatky v mesiaci február:

2.2. – streda
Sviatok Stretnutia Pána so spravodli-
vým Simeonom
19.2. – sobota
Prvá zádušná sobota

Dňa 28.02.2022 (pondelok) sa začína ob-
dobie Veľkého pôstu. V tento deň je prís-
ny pôst a  zdržanlivosť od mäsa, mlieka 
a vajec.

Akékoľvek zmeny času slúženia litur-
gických slávení, zvlášť počas COVID-19, 
budú oznámené pri nedeľných ozna-
moch.

Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01  Levoča
tel.: 053 – 451 34 36, 0907 – 938 099

„Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých,
ktorí ho milovali.“

Imrich Kollarčik
Dňa 03.02.2022 uplynie 5 rokov od smrti môjho milovaného manžela Imricha Kollarčika.

S láskou a vďakou spomína manželka Ľudmila,
Ľubo s rodinou, Ľuba s rodinou.

„Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas a zas...“

Helena Viduchová
3. februára 2022 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila moja milovaná mamička, 
babka, prababka, svokra, sestra a švagriná Helena Viduchová.

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli,
dcéra Zdenka s manželom, vnúčatá Miriam, Dušana a Matúš s rodinami. 

„Lebo ako je skrze človeka smrť,
tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“

Korinťanom 15:21

Ján Repaský

Dňa 02. 01. 2022 nás navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko Ján Repaský.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme pánovi kaplánovi Mgr. Patrikovi Miturovi, za každodennú 
duchovnú službu počas hospitalizácie nášho zosnulého, vyslúženie sviatostí, povzbudivé slová 
a tiež za dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady.
Srdečne ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za vyslovené prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
Tiež srdečne ďakujeme pani Janščákovej, pracovníkom pohrebných a  cintorínskych služieb 
v Levoči, ako aj PZ Levoča 1 za profesionálnu prácu pri zabezpečení pohrebu.
Odpočívaj v pokoji!

S úctou a láskou...manželka a deti s rodinami. 

„Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala,
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali,
sa navždy zavreli.“

Ladislav Kuľa
Dňa 10. februára 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil a odišiel do večnosti náš drahý otec 
a dedko Ladislav Kuľa. 
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a úprimnú modlitbu.

S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Mária, Anna, Marta a Jana s rodinami.

Michal Terpák
Dňa 6.2.2022 si pripomíname štvrté výročie úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Michala Terpáka. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

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

Zapojte sa do verejnej zbierky 
Od srdca k srdcu 2021 / 2022, 

ktorá je určená pre útulok 
sv. Františka Levoča. 

Zbierku organizuje Združenie 
Brodnianov Brodno 211, 

010 14 Žilina.
Vaše príspevky môžete zaslať 

na číslo účtu: 

IBAN:
5909 0000 0000 5185722925 

Transparentný účet 
Slovenská sporiteľňa

Vypísané poštové poukážky 
si môžete si vyzdvihnúť 

v Kláštore minoritov v Levoči. 

Zbierka je povolená 
Ministerstvom 

vnútra Slovenskej 
republiky evidovaná pod 
číslom 0002021041668. 

Ďakujeme!

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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„Odišla si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však žiješ spomienkami.“

Margita Kočišová rod. Vašková
Dňa 28. decembra 2021 nás vo veku 81 rokov navždy opustila moja milovaná manželka, mamka, 
svokra, babka, prababka, krstná a príbuzná Margita Kočišová rod. Vašková. 
Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali a sú Ti vďační za Tvoju lásku 
a obetavosť.
Ďakujeme všetkým za prejavenú spoluúčasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové dary. Odpo-
čívaj v pokoji.

S veľkou vďakou smútiaca rodina. 

„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal,
len láska, úcta a spomienky ostávajú.“

Alžbeta Štramová
Dňa 04.02.2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša mamka, babička a prababička, ktorá 
navždy ostane v našich srdciach. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka, Alena a Iveta s rodinami.

Marián Scholz
Z  úprimného srdca ďakujeme zamestnancom nemocnice AGEL Levoča, ktorí sa 14.01.2022 
prišli rozlúčiť s naším zosnulým Mariánom Scholzom.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za slová súcitu, útechy a kvetinové dary, ktorými ste prejavili smútok nad úmrtím 
môjho manžela, otca a dedka.

Smútiaca rodina.

Edita Rusnáková

Dňa 04.02.2022 si pripomenieme 12. výročie úmrtia našej drahej 
mamky a babky Edity Rusnákovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

INZERUJTE AJ VY
V MESAČNÍKU

CENNÍK NÁJDETE NA 
STRÁNKE

www.levoca.sk
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Slovíčko od minoritov
Dostali sme telo, aby sme žili lásku

Drahí Levočania, 
v najbližšej dobe môžeme očakávať: 

 – covidovú vlnu, tentokrát v omikro-
novej verzii

 – olympijské hry (4.-20.2.)
 – Spomienku zjavenia Panny Márie 

v Lurdoch, čo je zároveň 30. Sveto-
vý deň chorých (11.2.)

Čo majú všetky tri veci spoločné? Telo! 
V  Liste Hebrejom čítame: „Nechcel si 
obetu ani dar, [Bože,] ale dal si mi telo... 
Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam 
- vo zvitku knihy je napísané o mne -, 
aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 
10, 5. 7). Pán Boh nám dal telo, aby sme 
vďaka nemu plnili Božiu vôľu. Je skvelé 
pozorovať výkony olympionikov, ob-
divovať, čo všetko dokáže ľudské telo, 
keď cvičí, keď usilovne zdokonaľuje 

harmóniu svojich pohybov. Prečo teda 
Pán Boh dopúšťa pandémiu? Prečo sa 
jej budeme zrejme venovať viac než 
športovcom? (A  obávam sa, že neraz 
aj viac ako nášmu pohybu.) Telo nemá-
me, aby sme žili podľa našich predstáv. 
Sme stvorení na Boží obraz. On má byť 
naším prvoradým vzorom. Boží Syn pri-
šiel na svet, aby nám ukázal, čo zname-
ná plniť Božiu vôľu. Aj Panna Mária sa 
mnohokrát zjavila a pripomenula nám, 
že nemáme pestovať kult tela, ale telo 
má slúžiť láske – darovaniu sa pre dob-
ro milovanej osoby. Nech nám Lurdská 
Panna Mária pomáha, aby sme aj v cho-
robe, v  pomoci chorým, či v  znášaní 
pandémie nachádzali krásu darovania 
sa, harmóniu s našim Stvoriteľom.

Brat Martin Mária Kolár, OFMCov.

V FEBRUÁRI PLÁNUJEME: 
2.2. – Sviatok Obetovania Pána 
a zároveň 26. Svetový deň za-
sväteného života – požehnanie 
hromničných sviec počas svätej 
omše o 7:00 a o 15:50.
3.2. – Spomienka na svätého Bla-
žeja – svätoblažejské požehnanie 
hrdiel v závere svätej omše o 7:00 
a o 15:50. 
8.2. – Spomienka na svätú Joze-
fínu Bakhitu a zároveň 8. Svetový 
deň modlitby a povedomia o ob-
chodovaní s ľuďmi.
11.2. – Spomienka Panny Márie 
Lurdskej a zároveň 30. Svetový 
deň chorých – sviatosť pomazania 
chorých a ľudí nad 60 rokov – počas 
svätej omše o 7:00 a o 15:50. 
17.2. – Diecézna škola viery. 
O 15:50 svätá omša, po nej prednáš-
ka a diskusia o Svätom písme.

Milí Levočania!
V  mesiaci február sa už od roku 2011 
koná aj na Slovensku Národný týždeň 
manželstva (NTM) ako týždenná ini-
ciatíva na podporu manželstva, ktorá 
prebieha v týždni osláv sv. Valentína 
-  obľúbeného sviatku spájaného s lás-
kou a partnerskými vzťahmi, od 14. – 20. 
februára. 
Cieľom Národného týždňa manželstva 
je  propagovať a podporiť manžel-
stvo  ako vzácnu hodnotu pre moder-
ného človeka. Ustanovenú aj samotným 
Bohom. 
Tento čas vytvára priestor,  kde si mô-
žeme pripomenúť, že spokojné manžel-
stvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, kto-
rý by sme mali rozvíjať, oceniť, posilniť, 
prehĺbiť, ale aj dať do poriadku, veď vždy 
je čo zlepšovať. Nezabúdajme, že každý 
pár vytvára originálny vzťah. Vkladáme 
do neho svoju vlastnú osobnosť, preja-
vujú sa v ňom naše generačné vzorce 
a každý z manželov si prináša svoje oča-
kávania. V  ňom rastieme, dozrievame 
ako jednotlivci, ale aj náš vzťah rastie, 
dozrieva v priebehu spoločného života. 
Čo je veľmi dôležité v spoločenstve rodi-
ny, ktoré vytvárame sa rodí, rastie a do-
zrieva nová generácia, naše deti. Rodi-
na je prostredie vplyvu, kde sa kladú 
základy budúcich osobností našich 
detí, kde sa rodia hodnoty a  skúse-

nosti, ktoré sa ako perly ukladajú 
do duše novej generácie. Rodina, 
ktorej nechýba duchovný rozmer, je 
priestor, kde nie deti formujú podľa 
požiadaviek doby rodičov, ale kde ro-
dičia duchovne formujú svoje deti. 
Takým príkladom je aj Ježišova rodina, 
ktorá prinášala hodnotový vzrast v det-
skom srdci. Veľmi starostlivo pestovali 
duchovný život a v ňom zakoreňovali aj 
svoje deti. 
V stredu 2. februára na sviatok Pred-
stavenia Krista Pána v  chráme si pri-
pomenieme návštevu Jeruzalemské-
ho chrámu Jozefa a  Márie s  malým 
dieťatkom Ježišom. Priniesli obeť Bohu 
za prvorodeného, ktorá sa odovzdáva-
la pre potreby chrámu. Výška poplatku 
nebola malá. Remeselníci, ako bol Jozef, 
museli naň pracovať 40 dní. Naplnili tak 
Mojžišov zákon, čítame v  Evanjeliu Lu-
káša 2, 22 – 24: „Keď uplynuli dni ich 
očisťovania podľa Mojžišovho záko-
na, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho 
predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon 
predpisuje, že  každý mužský poto-
mok, ktorý otvára materské lono, má 
byť zasvätený Pánovi. A aby obetova-
li pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako 
káže Pánov zákon.“ Ukázali nám, že sa 
nielen pridŕžali Božích zasľúbení, ale 
s rovnakou vernosťou plnili aj Božie po-
žiadavky. Aj Ježišových rodičov to stálo 

nemálo úsilia, času, � nančnej obete. Dá-
vať Bohu prvé miesto nie je ľahké. Ale 
prináša to veľa dobrého ovocia, ak je 
Boh uprostred nás. Snažme sa o  to aj 
v  našom manželstve, rodine, výchove 
našich detí, v prejavoch lásky a starostli-
vosti pre naše vnúčatá a blízkych. 
Určite to nie je ľahké ani dnes, ale po 
rokoch to prináša mnoho radosti a po-
žehnania manželom, rodičom, cirkvi 
aj spoločnosti. 

Ak Pán Boh dá Služby Božie v kostole 
o 9.00 hod
2. 2. 2022 –  streda - Predstavenie 
Krista Pána v chráme  - Hromnice - 
o 16.00 hod v modlitebni na fare
6. 2. 2022 – 5. nedeľa po Zjavení
13. 2. 2022 – Nedeľa Deviatnik  
20. 2. 2022 – Nedeľa po Deviatniku, 
NTM
27. 2. 2022 – Predpôstna nedeľa

Všetky služby Božie sa budú konať 
v  práve aktuálnom režime podľa na-
riadení RÚVZ.
Záujem o pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej v domácnos-
tiach môžete nahlásiť na tel. čísle cirkev-
ného zboru:
 0917 771 758 alebo 0918 828 199 
farárka Zuzana Durcová, prípadne 
e-mailom na faralevoca@gmail.com

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA



Športová hala
HÁDZANÁ:

muži

  12.2.2022 – 18,00 hod.
HK Slovan Levoča – MHáK Martin

FLORBAL:
žiaci

Florbalový klub Quickball Levoča
Turnajové zápasy

5.2.2022 - 9,00hod. - ml. žiaci
6.2.2022 - 9,00hod. - st. prípravka

19.2.2022 - 9,00 hod. - ml. prípravka     
26.2.2022 - 9,00 hod. - ml. žiaci

27.2.2022 - 9,00hod. - st. prípravka

Zimný štadión
HOKEJ: 
            

                      6.ročníky     5 ročníky
12.2.2022 -  9,00 hod.    11,30 hod

Spiš Indians Levoča -  Liba Academy11 Košice,
      -  Mládež HC 46 Bardejov

                      6.ročníky     5 ročníky
26.2.2022 -  9,00 hod.    11,30 hod.

Spiš Indians Levoča   - HK ŠKP Poprad
 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:

Každú stredu - 16,30 - 18,00 hod.
            sobotu - 14,00 - 15,30 hod.
            nedeľu - 13,00 - 14,30 hod.

SUDOKUVyfarbi si!
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Predali ste nehnuteľnosť 
v rokoch 2016 - 2020? 

Do konca februára máte dôležitú povinnosť,  
nezabudnite na ňu.

 
Kedy môže byť fyzická osoba oslobodená 

od zdanenia príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti?

 Finančná správa upozorňuje na povinnosť podania daňového  
priznania fyzických osôb k dani z príjmov z predaja alebo prevodu 
vlastníctva nehnuteľností. 
 Pokiaľ ste v rokoch 2016 až 2020 predali alebo previedli  
nehnuteľnosť, do 28. februára 2022 máte povinnosť priznať príjem 
a podať daňové priznanie. Ak tak neurobíte, je možné, že budete 
platiť pokutu za omeškané zaplatenie dane alebo neskoré podanie 
daňového priznania. Úroku z omeškania sa tak môžete vyhnúť aj 
v prípade, že do konca februára získate odklad platenia dane alebo 
splátkový kalendár.
 Podanie daňového priznania je možné realizovať elektronicky 
cez portál finančnej správy, pokiaľ máte na tomto portáli vytvorený 
autorizovaný prístup. Inak je možné podať daňové priznanie osobne 
alebo poštou, rozhodujúci je dátum podania, ktorý musí byť najne-
skôr 28. februára 2022.

 Existujú aj prípady, kedy fyzickým osobám nevzniká povinnosť 
podávať daňové priznanie a platiť daň z príjmu z prevodu vlastníctva  
nehnuteľnosti. K týmto prípadom dochádza vtedy, pokiaľ je fyzická 
osoba vlastníkom nehnuteľnosti viac než 5 rokov a nehnuteľnosť 
nie je obchodným majetkom alebo uplynulo viac než 5 rokov od jej  
vyradenia z obchodného majetku. Ak ste nehnuteľnosť zdedili a tiež 
ste jej vlastníkom aspoň 5 rokov, prípadne ste nehnuteľnosť darovali 
bez možnosti obohatenia, taktiež nemusíte podávať daňové priznanie. 
Úľavu od platenia dane máte aj v prípade, ak ste predali nehnuteľnosť, 
ktorá bola zahrnutá do konkurznej podstaty, prípadne ak ste daň 
zaplatili, ale príjem ste uviedli ako príjem z podnikateľskej činnosti.
 Finančná správa daňovníkom rozposielala upozorňujúce listy, 
v ktorých bola informácia o povinnosti zaplatiť daňové priznanie za 
príjem z predaja alebo prevodu nehnuteľností v rokoch 2016 až 2020. 
Pokiaľ ste takýto list neobdržali a patríte medzi osoby, ktoré by mali 
daňové priznanie podať, mali by ste tak učiniť do konca februára, 
aby ste neplatili úroky z omeškania alebo pokutu za neskoré podanie 
daňového priznania. 
 Keď neviete, či sa na vás táto povinnosť vzťahuje, kontaktujte 
svojho realitného makléra alebo priamo finančnú správu.



PROGRAM  FEBRUÁR 2022 • KINO ÚSMEV

Digitalizáciu kina Úsmev finančne podporil Audiovizuálny 
fond v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka 
finančnej podpore predsedu 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!

BENEDETTA
1. (UTO) o 18:00 • Dráma • 131 min. • FR • 3/5€

SPENCER
2. (STR) o 19:00 • Životopisný, Dráma • 117 min. • VB/USA/DE • 5€

VRESKOT
3., 4. (ŠTV,PIA) o 19:00 • Thriller, horor • 114 min. • USA • 5€

ULIČKA NOČNÝCH MÔR
5. (SOB) o 19:00 • Dráma, thriller • 148 min. • USA • 5€

VEZMI SI MA
10. (ŠTV) o 19:00 • Romantická komédia • 112 min. • USA • 5€

KINGSMAN: PRVÁ MISIA
11. (PIA) o 19:00 • Dobrodružný, akčný • 131 min. • USA • 5€

MOONFALL
12. (SOB) o 19:00 • Akčný, sci-fi, thriller • 124 min. • USA/VB/CN • 5€

VEZMI SI MA
14. (PON) o 19:00 • Romantická komédia • 112 min. • USA • 5€

SLALOM
15. (UTO) o 18:00 • Dráma • 90 min. • FR • 3/5€

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
17. (ŠTV) o 19:00 • Romantická komédia • 111 min. • SR • 5€

UNCHARTED
18. (PIA) o 19:00 • Akčný, dobrodružný • 116 min. • USA • 5€

SMRŤ NA NÍLE
19. (SOB) o 19:00 • Detektívka, dráma • 127 min. • USA • 5€

V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM
20. (NED) o 15:00 • Romantická komédia • 111 min. • SR • 5€

MYŠI PATRIA DO NEBA
27. (NED) o 15:00 • Animovaná komédia • 87 min. • ČR/FR/PL/SR • 4/5€

ĽUDIA KRVI
1.3. (UTO) o 18:00 • Dráma • 85 min. • ČR • 3/5€
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Veková prístupnosť

Jazyková verzia

Premiéra

Možnosť uplatniť zľavu s preukazom FK
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PREMIETANIE V KINE POČAS PODUJATIA
53. Slovenský zimný zraz turistov a stretnutí 
turistických oddielov mládeže 
Klub slovenských turistov.

Valentínv kine

FK


