
APRÍL 2022



APR
04

O
CM

AD
AR

AS
.S

K
 | 

@
O

CM
AD

AR
AS

 | 
#O

CM
AD

AR
AS

M
LY

N
SK

Á 
39

, 0
52

 0
1,

 S
PI

ŠS
K

Á 
N

O
VÁ

 V
ES

2.4.
DEŇ DETSKEJ KNIHY
večerné čítanie v Madarase s Panta Rhei.

8.4. – 10.4.
REMESELNÉ TRHY

25.4. - 7.5.
MÓDNE OSTROVČEKY - JAR/LETO 2022

9.4. 
VYSTÚPENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU MARKUŠOVČAN

P R O G R A M  N A  A P R Í L

1.4. - 22.4. 
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO

ONLINE

APRÍL ZO SEBOU PRINÁŠA OKREM VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV AJ PLNO INÝCH 
ZAUJÍMAVÝCH UDALOSTÍ.

HNEĎ PRVÚ SOBOTU SI SVET PRIPOMÍNA MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNI-
HY A PRETO VÁS POZÝVAME NA VEČERNÉ ČÍTANIE S PANTA RHEI. PRÍĎTE SI S 
DEŤMI VYCHUTNAŤ ÚTULNÚ ATMOSFÉRU NOČNÉHO MADARASU A NECHAJTE 
SA VTIAHNUŤ DO SVETA DETSKEJ FANTÁZIE.

PÁR DNÍ PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI OŽIJE MADARAS TRADIČNÝMI REM-
ESELNÝMI STÁNKAMI A O ZÁBAVU SA V SOBOTU 9.4. POSTARÁ FOLKLÓRNY 
SÚBOR MARKUŠOVČAN.

OKREM ZÁBAVY NA VÁS ČAKÁ AJ VEĽKONOČNÁ STIERACIA SÚŤAŽ O HOD-
NOTNÉ CENY A KUPÓNOVÉ KNIŽKY! PRE ŠIKOVNÝCH MÁME PRIPRAVENÚ 
SÚŤAŽ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH           , KDE BUDEME HĽADAŤ NAJKRAJŠIE 
VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO. VÍŤAZ ZÍSKA SLADKÉ PREKVAPENIE.

APRÍL PRINÁŠA AJ NOVÚ MÓDNU SEZÓNU A MY VÁM CHCEME UKÁZAŤ, NA ČO 
SA MÔŽETE TEŠIŤ V NAŠICH PREDAJNIACH S OBLEČENÍM A OBUVOU. MÓDNE 
OSTROVČEKY PRE JAR/LETO 2022 SI BUDETE MÔCŤ POZRIEŤ OD 20.4. DO 7.5.
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na úvod

Milí Levočania,

som nesmierne rád, že sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt „Žabia cesta - 
Revitalizácia prírodno-ekologického centra v Levoči" ešte pred príchodom letnej 
sezóny a ponúknuť tak vám, ale aj návštevníkom mesta a turistom nový projekt 
cestovného ruchu. 

Ekologická relaxačno-oddychová zóna s interaktívnym náučným chodníkom pri 
vodnej nádrži neďaleko mesta Levoča vznikla v rámci cezhraničnej spolupráce In-
terreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, s názvom projektu „Ochrana ohrozených 
druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest 
Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levoč-
ská Dolina“.

Okrem vytvorenia zázemia pre relax, mesto projektom zároveň ochránilo žaby 
migrujúce do vodnej nádrže z neďalekého lesa cez priľahlú cestu. Okolie priehra-
dy v Levoči prešlo veľkou revitalizáciou. Mesto obnovilo oddychový areál za 1,718 
814 milióna eur. Nepredvídateľné okolnosti počas stavebných prác mesto do� -
nancovalo z vlastných zdrojov vo výške 168 tis. eur. Cieľom projektu „Žabia cesta - 
Revitalizácia prírodno-ekologického centra v Levoči“ bolo vytvorenie nového pro-
duktu cestovného ruchu, vylepšenie životného prostredia a ochrana ojedinelého 
žabieho ohniska v okrese. Každoročnou migráciou žiab dochádza k usmrteniu 
veľkého množstva žiab na priľahlej ceste. Práve pre tento účel bola riešená ochra-
na migrujúcich žiab formou zábran a priechodov pod komunikáciou. Súčasťou 
areálu je interaktívny náučný chodník prezentujúci život tunajších obojživelníkov 

pokračovanie na druhej strane
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a najvzácnejšie prvky miestnej � óry. 
Trasa chodníka v dl. 1 175 m bude viesť 
okolo priehrady a chodník je rozdelený 
na štyri úseky: úsek voda, úsek lúka, 
úsek les a úsek prechodu okolo areálu. 
Stavebné práce na revitalizácii okolia 
priehrady Vodnej nádrže v Levoči sa 
začali v marci 2021. Pred vstupom do 
areálu je vybudované parkovisko s 37 
miestami na parkovanie a novo zriade-
ný objekt informačného centra. Areá-
lovú hlavnú pešiu komunikáciu lemuje 
novovysadená stromová aleja. Hneď 
po ľavej strane od vstupu vo väzbe na 
vodnú plochu je zrealizované detské 
ihrisko, ktoré obsahuje hracie prvky 
– hernú zostavu LOĎ a pružinové hoj-
dačky. Oproti areálu detského ihriska 
je prekryté pódium, ktoré bude vyu-
žívané pre rôzne aktivity. Chodníkom 
sa dostaneme k jestvujúcemu objek-

tu – „Domu prírody“, ktorý poslúži ako 
prírodovedná expozícia s učebňami. 
Objekt bude zároveň slúžiť na vzdelá-
vacie aktivity pre deti a dospelých, ako 
aj školy. 

Na upravenej ploche vedľa Domu prí-
rody je vybudovaný veľký prístrešok-al-
tánok s výhľadom na vodnú plochu 
a relaxačným sedením. V rámci podla-
hy tohto prístrešku, v jeho zadnej časti, 
je podlaha upravená v tvare šachov-
nice. Súčasťou stavby je aj nové mólo 
s vyhliadkovou vežou. Mólo bude záro-
veň slúžiť ako prístavné mólo pre člny 
a vodné bicykle. Vedľa móla je kom-
pletne zrekonštruované pieskové 
ihrisko. Na konci areálu sa počíta aj 
s oddychovou zónou pre rybárov. Me-
dzi pieskovým ihriskom a Domom 
prírody vznikla zóna vonkajších prí-

streškov pre oddychové sedenia spoje-
né s ohniskami pre grilovanie. 

Plochy napravo od vstupu do areálu 
budú slúžiť na športové využitie - uni-
verzálne ihrisko a zážitkový areál s la-
novým parkom. Terénny zlom vedľa 
pešej komunikácie bude využitý na 
umiestnenie lavičiek. 

Pevne verím, že realizáciou tohto pro-
jektu sa nám podarilo v oblasti cestov-
ného ruchu ruchu vytvoriť podmienky 
pre zážitky a produkty, ktoré sú schop-
né uspokojiť potreby rozširujúceho sa 
segmentu návštevníkov, ktorí vyhľadá-
vajú osobný kontakt s hostiteľskou ko-
munitou a prírodou.

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta Levoča

V súvislosti s vojnovým kon� iktom na 
Ukrajine primátor mesta Levoča zvo-
lal zasadnutie krízového štábu mesta 
a pracovné porady, úlohou ktorých 
bola príprava na všetky možné dôsled-
ky ukrajinskej utečeneckej krízy, ktoré 
môžu v blízkej budúcnosti ovplyvniť ži-
vot v meste a chod samosprávy. Vzhľa-
dom na aktuálnu mimoriadnu situáciu 
súvisiacu s prebiehajúcim vojnovým 
kon� iktom na Ukrajine a vysokým poč-
tom prichádzajúcich utečencov sa dá 
očakávať, že počty imigrantov z Ukra-
jiny sa zvýšia vo všetkých mestách Slo-
venska a Levoča nebude v tomto smere 
žiadnou výnimkou. Mesto vyvíja maxi-
málne úsilie v snahe pomôcť už viac 
ako 100 ukrajinským utečencom, ktorí 
sa aktuálne nachádzajú na území náš-
ho mesta. Počas uplynulých dní sme 
spoločne s občianskymi združeniami, 
dobrovoľníkmi, cirkevnými spoločen-
stvami, charitami, miestnymi podnika-
teľmi a v neposlednom rade aj obyva-
teľmi nášho mesta poskytli pomoc pre 
ukrajinských občanov unikajúcich pred 
vojnou aj priamo v našom meste.

Mesto Levoča zabezpečuje pomoc 
a starostlivosť o vojnových utečencov 
z Ukrajiny aj prijatými úlohami a roz-

hodnutiami krízového štábu:
• materiálnou zbierkou pre utečen-

cov z Ukrajiny, ktorá stále pokraču-
je, dobrovoľné príspevky je možné 
doručiť osobne na Mestskú políciu 
v Levoči,

• materiálna zbierka je dostupná 
najmä pre tých utečencov z Ukra-
jiny, ktorí sú ubytovaní na území 
mesta Levoča,

• pomoc a súčinnosť pri získaní dáv-
ky v hmotnej núdzi, ktorú poskytu-
je utečencom z Ukrajiny ÚPSVaR, 
pracovisko Levoča zabezpečí Od-
delenie školstva, sociálnych vecí 
a rodiny na Mestskom úrade v Le-
voči, II. posch., č. d. 3.

V súvislosti s vojenským kon� iktom na 
Ukrajine krízový štáb v Levoči rozhodol 
pomôcť každému dieťaťu/žiakovi, kto-
rý príde z Ukrajiny a zabezpečiť mož-
nosť výchovy a vzdelávania s termínom 
ihneď v týchto školách a zariadeniach 
starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča. Pre umiest-
nenie dieťaťa do školy je potrebné:
• požiadať pre dieťa potvrdenie 

o vydaní o dočasné útočisko alebo 
azyl,

• navštíviť materskú, základnú alebo 
strednú školu (kde chcete aby sa 
vaše dieťa vzdelávalo),

• predložiť riaditeľovi doklad preu-
kazujúci, že začalo konanie o vy-
danie dočasného útočiska alebo 
azylu,

• následne bude podľa úrovne vzde-
lania a úrovne ovládania sloven-
ského jazyka dieťa zaradené do 
príslušného ročníka,

• v prípade záujmu zákonného zá-
stupcu o poskytnutie starostlivos-
ti, výchovy a vzdelávania dieťaťu 
v zariadeniach starostlivosti o deti 
do veku troch rokov, materských 
školách a základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta Levoča, je uložená povinnosť, 
aby dieťa pred nástupom do škol-
ského zariadenia absolvovalo aj 
lekársku prehliadku na Detskom 
oddelení Nemocnice Agel Levoča, 
tel. č.: +421 53 3332 303,

• deťom a žiakom, ktorým bude 
poskytovaná starostlivosť, výcho-
va a vzdelávanie v zariadeniach 
starostlivosti o deti do veku troch 
rokov, materských školách a zák-
ladných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Levoča bude 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POMOC 
UTEČENCOM Z UKRAJINY V NAŠOM MESTE



INFORMÁCIE MsÚ

5

zároveň poskytnuté stravovanie 
formou obedov bezplatne.

Možnosť požiadať o dočasné útočis-
ko:
• ak ide o cudzinca, ktorý žiada pri 

vstupe na územie SR - na prísluš-
nom policajnom útvare cudzinec-
kej polície v mieste hraničného 
priechodu,

• ak ide o cudzinca, ktorý žiada po 
vstupe na územie SR - na policaj-
nom útvare cudzineckej polície 
podľa miesta, kde sa zdržiava.

• Podrobnejšie informácie o postu-
pe registrácie dočasného útočiska:

• https://portal.minv.sk/wps/wcm/
connect/sk/site/main/zivotne-situ-
acie/Cudzinci/registracia-docasne-
ho-utociska/

Zdravotná starostlivosť bude pre ute-
čencov postihnutým vojnovým kon-
� iktom na Ukrajine poskytovaná na 
základe ich statusu:
• v prípade, že Slovensko je tranzitu-

júcou krajinou, osoba má nárok na 
akútnu a neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť,

• v prípade, že sú utečenci žiadatelia 
o dočasné útočisko alebo žiadate-
lia o azyl, majú nárok na neodklad-
nú a potrebnú indikovanú zdravot-
nú starostlivosť. 

To znamená, aj takú zdravotnú sta-
rostlivosť, ktorú im odporučí lekár vy-
šetrením. K dispozícii je ambulantná 
pohotovostná služba v príslušnom 
kraji či meste, alebo centrálny príjem 
nemocnice. Je potrebné preukázať 
sa preukazom cudzinca žiadajúceho 
o poskytovanie dočasného útočiska 
alebo dokladom o tolerovanom poby-
te na území Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie o zdravot-
nej starostlivosti: https://www.minedu.
sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA PRE 
UTEČENCOV

Z dôvodu, že mesto nie je vlastníkom 
žiadneho ubytovacieho zariadenia 
a týmto nemôže poskytnúť svoje uby-
tovacie kapacity, prosíme všetkých 
poskytovateľov ubytovania v katastrál-
nom území Levoča, ktorí majú záujem 
poskytnúť ubytovacie kapacity pre ute-
čencov, aby tieto nahlásili príslušníkom 

Mestskej polície v Levoči:
• adresu ubytovacieho zariadenia 

/ubytovanie v súkromí, kapacitu 
ubytovaných, cenu za ubytovanie/
bezplatné poskytnutie ubytovania 
a kontaktnú osobu. 

• v prípade, že sa ubytujú utečenci 
v akomkoľvek ubytovacom zaria-
dení alebo na území mesta, alebo 
v súkromí bez evidencie na Mes-
tskej polícii v Levoči, prosíme, aby 
tak učinili dodatočne na útvare 
MsP osobne alebo na tel. č. 0911 
151 159.

V prípade nevyhnutnej potreby z dô-
vodu nárastu počtu prichádzajúcich 
utečencov, samospráva na účely nú-
dzového ubytovania migrantov a prí-
padného zriadenia veľkokapacitného 
centra bude spolupracovať a koordino-
vať súčinnosť s Okresným úradom v Le-
voči a Prešovským samosprávnym kra-
jom, ktorý nateraz vyčlenil a pripravil 
školské internáty, resp. školské penzió-
ny a turistické ubytovne pri stredných 
školách vo vybraných okresoch PSK.

Na webovej stránke https://www.po-
mocpreukrajinu.sk nájdu utečenci pri-
chádzajúci na Slovensko kompletnú 
ponuku štátneho, súkromného a ho-
telového ubytovania aj s kontaktmi 
a počtom voľných lôžok, ktoré sú 
k dispozícii. Informačný systém bude 
fungovať podobne ako aplikácie na 
rezervovanie dovolenky v hoteloch, 
vďaka čomu bude možné vedieť o ak-
tuálne dostupných kapacitách naprieč 
Slovenskom, a tak o nich budú dob-
rovoľníci aj call centrum vedieť ľuďom 
poskytnúť okamžite informácie. V sys-
téme budú všetky štátne ubytovacie 
zariadenia, zaregistrovať sa doň môžu 
ale aj hotely, penzióny či ubytovne, kto-

ré majú záujem poskytnúť svoje služby. 
Stránka funguje aj v ukrajinskom jazy-
ku a na nový portál sa bude v priebe-
hu dňa dať dostať aj zo stránky https://
www.ua.gov.sk. Na stránke môžu uby-
tovanie ponúknuť aj dobrovoľníci vo 
svojich domoch a bytoch. 

Mesto Levoča je v neustálom kontakte 
s levočskými dobrovoľníkmi, ktorí po-
máhajú utečencom a priebežne zisťu-
jeme, čo je potrebné zabezpečiť resp. 
aktualizujeme požiadavky a podľa toho 
nastavujeme konkrétnu pomoc. Na tie-
to účely mesto vyčlenilo a sprístupnilo 
voľné priestory v budove bývalej Polik-
liniky, kde bude mať sídlo novovznik-
nuté komunitné centrum v Levoči so 
zameraním na pomoc ľuďom utekajú-
cim pred vojnou na Ukrajine. Komunit-
né centrum bude slúžiť ako kontaktné 
miesto, krízové centrum pre koordi-
náciu, právne a sociálne poradenstvo, 
zbierky, vzdelávanie, detský kútik, so-
cializáciu, kde by ukrajinskí utečenci 
nielen z Levoče, ale i zo širokého okolia 
našli pomoc v rôznych oblastiach.

Vojnový stav na Ukrajine priniesol ob-
rovskú vlnu solidarity medzi obyvateľ-
mi Slovenska. Otvoril však priestor aj 
pre podvodníkov, ktorí sa môžu snažiť 
zneužiť nešťastie ľudí utekajúcich pred 
vojnou vo svoj prospech. Dávajte si po-
zor na falošné charitatívne zbierky. Ak 
chcete pomôcť utečencom a ľuďom na 
Ukrajine zaslaním � nancií, tak si vždy 
overte hodnovernosť danej organizá-
cie. V prípade pochybností, či je verejná 
zbierka legálna, si občania môžu overiť 
túto informáciu v registri. Dostupný 
je na internete na odkaze https://ives.
minv.sk/vez.

Ing. Rastislav Horbaľ
referát krízového riadenia



Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na 
ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze 
možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík 
ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní 
následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním CO je chrániť 
život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri MU 
a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS)

Civilná ochrana
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Udalosti ostatných dní v súvislosti s voj-
novým kon� iktom na Ukrajine otvárajú 
otázku bezpečnosti obyvateľstva a nú-
tia Slovákov premýšľať aj nad tým, kde 
by sa ukryli, pokiaľ by hrozilo zásadné 
nebezpečenstvo. Kedysi bývalo zvy-
kom, že bytové domy stavali s krytmi 
civilnej ochrany (CO), ktoré mali odolať 
aj jadrovej katastrofe. V súčasnosti však 
už nejde o štandard a nové sídliská ich 
majú minimum. „Civilná ochrana“ pat-
rila za posledných 30 rokov na chvost 
záujmu. Členstvo v EÚ a NATO nám 
poskytuje dostatočnú istotu mieru 
a bezpečia.

Protiplynové a protitlakové kryty sa 
v minulosti budovali len vo veľkých 
mestách, aj to s obmedzenou kapa-
citou. Bohužiaľ, tých plynotesných 
a vzduchotesných, ktoré poskytnú naj-
väčšiu ochranu, máme na Slovensku 
málo. Mesto Levoča nikdy takýto kryt 
nemalo a od roku 1989 ani žiadny iný 
samostatný kryt. Kryty v „inej stavbe“ 
boli evidované v bývalých podnikoch 
na území mesta Levoča, a to bývalé 
VD Obzor, Levočské strojárne a kryt 
pri športovej hale na ul. Francisciho. 
Mesto Levoča disponuje len skladom 
CO, v ktorom sa nachádzajú ochranné 
prostriedky individuálnej ochrany pre 
obyvateľov a ďalšie vybavenie. 

Mesto okrem iných pôsobností vy-
pracúva plán ochrany obyvateľstva, má 
vypracovanú dokumentáciu a plány 
na núdzové zásobovanie obyvateľstva, 
pohotovostnú zdravotnú starostlivosť 
a ďalšie operatívne riešenia služieb na 
zaistenie základných životných potrieb 
v zmysle platnej legislatívy. Podľa po-
treby určuje vhodné ochranné stavby 
použiteľné na ukrytie obyvateľstva 
a zabezpečuje ich potrebné úpravy. 

V plánoch ukrytia vedie zoznam jedno-
duchých úkrytov budovaných svojpo-
mocne JUBS.
 
Celé riadenie a koncepcia rozvoja ci-
vilnej ochrany patrí pod ministerstvo 
vnútra a obce resp. mestá sú len spo-
lupracujúcim subjektom. Od roku 1989 
sa však do civilnej ochrany neinvesto-
vali ani zo strany štátu ani obcí v pod-
state žiadne prostriedky. Mesto Levoča 
má zade� novanú koncepciu civilnej 
ochrany na základe zákona o civilnej 
ochrane, vrátane ukrytia obyvateľstva 
v prípade núdze. 

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb 
v ochranných stavbách pred možnými 
následkami mimoriadnych udalostí. 
Zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia 
ako jednu z úloh a opatrení upravuje 
v ustanovení § 6 zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. Ďalšie pôsob-

nosti a povinnosti pri zabezpečova-
ní ukrytia upravujú ustanovenia §15 
a §16 vyššie uvedeného zákona. 

Úkryty sú určené v pivničných a sute-
rénnych priestoroch v rodinných do-
moch, bytových domoch, verejných 
budovách a budovách právnických 
osôb. To znamená, že ako úkryty by 
sa v prípade potreby používali všetky 
podzemné priestory, garáže, pivnič-
né priestory škôl, škôlok, mestského 
kultúrneho strediska, kina, úradov 
a ďalších verejných budov v meste. Na 
jednoduché úkryty budované svojpo-
mocne JUBS sa vyberajú vhodné pod-
zemné alebo nadzemné priestory sta-
vieb vybudované v stave bezpečnosti, 
ktoré po vykonaní svojpomocných 
špeci� ckých úprav musia zabezpečo-
vať čiastočnú ochranu pred účinkami 
mimoriadnych udalostí a použitých 
zbraní v čase vojny a vojnového stavu.

Vhodné podzemné a nadzemné 
priestory stavieb vybrané pre jedno-
duché úkryty možno považovať za 
ochranné stavby až po vykonaní špeci-
� ckých úprav, ktoré sú potrebné na pri-
pravenosť stavieb plniť účel, na ktorý 
boli vybudované. Okrem toho tiež evi-
dujeme rozsiahle pivničné a podzem-
né priestory vo vlastníctve fyzických 
a právnických osôb. Tie by sa v najhor-
šom prípade využívali ako úkryty oby-
vateľstva. Išlo by teda o kombináciu 
verejných aj súkromných priestorov, 
ktoré by slúžili ako jednoduché úkryty 
budované svojpomocne JUBS.

Zariadenia civilnej ochrany sú 
ochranné stavby a stavby alebo ich 
časti a technologické súčasti, ktoré 
sú predurčené na plnenie úloh civil-
nej ochrany, pričom za ochranné stav-



Názov signálu Použitý v prípade Spôsob varovania

Všeobecné 
ohrozenie

Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej 
udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia 

následkov mimoriadnej udalosti
aj vzdušný poplach

2 – minútový 
kolísavý tón sirén

Ohrozenie 
vodou Pri ohrození ničivými účinkami vody 6 – minútový

stály tón sirén

Koniec
ohrozenia

Koniec ohrozenia alebo koniec
pôsobenia následkov mimoriadnej 

udalosti

2 – minútový
stály tón sirén

bez opakovania

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

by sa na účely zákona NR SR č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov považujú:
1. ochranné a úkrytové priestory 

všetkých kategórií a typov,
2. chránené pracoviská, ktoré slúžia 

civilnej ochrane.

Ochranné stavby budované na účely 
civilnej ochrany podľa druhu ochrany 
sa považujú:
• odolné úkryty OÚ
• plynotesné úkryty PÚ
• jednoduché úkryty budované 

svojpomocne JUBS
 – na ochranu obyvateľstva v čase 

vojny a vojnového stavu,
 – na ochranu obyvateľstva pri vzni-

ku mimoriadnej udalosti.

Chránené pracoviská sú ochranné 
stavby, ktoré sa zriaďujú vo vybraných 
odolných a plynotesných úkrytoch bu-
dovaných v stave bezpečnosti a ktoré 
slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie 
úloh súvisiacich
• s ochranou štátnych orgánov,
• s organizovaním a riadením zá-

chranných prác.

Za stavby predurčené na plnenie 
úloh civilnej ochrany sa považujú naj-
mä
• sklady civilnej ochrany,
• kontrolné chemické laboratóriá ci-

vilnej ochrany,
• vzdelávací a technický ústav krí-

zového manažmentu a civilnej 
ochrany,

• strediská vzdelávania a prípravy na 
civilnú ochranu.

Keďže tieto úkryty slúžia na ochranu 
obyvateľstva v krízových situáciách, 
ako je vojna či napríklad chemické 
ohrozenie, nenachádzajú sa v nich po-
traviny ani vecí nevyhnutné na prežitie. 
Do krytu si človek môže zobrať 15 kíl 
úkrytovej batožiny a mala by obsaho-
vať nevyhnutné veci na prežitie: 
osobné doklady, lieky a zdravotníc-
ky materiál, náhradné oblečenie, 
spací vak, prikrývku, veci osobnej 
hygieny, trvanlivé potraviny mini-
málne na tri dni, vodu, nádoby na 
jedenie a pitie.

Varovanie obyvateľstva je jedno 
z najdôležitejších opatrení civilnej 
ochrany. Je vykonávané varovný-
mi signálmi uskutočňovanými pro-
stredníctvom sirén. Najčastejšie sa 

dopĺňajú hovorenou informáciou vy-
sielanou hromadnými informačnými 
prostriedkami (rozhlas, televízia, hláse-
nie z obecného / mestského rozhlasu). 
V meste Levoča v súčasnosti sú inštalo-
vané 4 multifunkčné varovné zariade-
nia - elektronické sirény, a to v budove 
mestského úradu, zimného štadióna, 
športovej haly na ul. Francisciho a bu-
dove obvodného oddelenia policajné-
ho zboru.

Varovanie poskytuje
 – informácie pre všetky skupiny 

obyvateľstva,
 – informácie o ohrození.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké ne-
bezpečenstvo. Upozorňuje na to, že 
môže dôjsť alebo už došlo k mimo-
riadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy 
a zdravie občanov, majetok a životné 
prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky 
jeho trvania zistite, pred čím vás varu-
je). Každý občan v takejto situácii koná 
podľa svojich schopností, znalostí, 
zručností a podľa pokynov vydávaných 
príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné 
ukryť sa do vhodných priestorov alebo 
opustiť ohrozený priestor.

Ing. Rastislav Horbaľ
referát krízového riadenie

INFORMÁCIE MsÚ
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INZERUJTE AJ VY V MESAČNÍKU

CENNÍK NÁJDETE NA STRÁNKE
www.levoca.sk



INFORMÁCIE MsÚ

8

Upozornenie pre
majiteľov psov!!!

Majitelia psov, či už v bytových alebo ro-
dinných domoch, by si mali uvedomiť, že 
ich pes sám po sebe upratať nevie a v rám-
ci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť 
to za neho. Odstraňovať po svojom psovi 
výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa 
psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona 
o odpadoch platného na území SR sú psie 
exkrementy zaradené medzi ostatný bež-
ný odpad, je možné ho vysypať v akom-
koľvek sáčku do akejkoľvek smetnej ná-
doby na komunálny odpad, samozrejme 
s výnimkou nádob určených na separo-
vaný zber. Rovnako je potrebné brať na 
vedomie, že v zmysle zákona a riešenia 
problematiky znečisťovania verejných 
priestranstiev ten, kto vedie psa a neod-
stráni bezprostredne výkaly, ktorými pes 
zničil verejné priestranstvo, sa dopustí 
priestupku a môže mu byť uložená po-
kuta.

Okrem vyhýbania sa pokutám plnením 
si povinností, patrí medzi ďalšie rozum-
né dôvody, prečo zbierať psie výkaly, 
najmä udržiavanie čistoty obce, ulíc, par-
kov, trávnikov, či verejnej zelene. Takisto 
sa deti môžu bez obáv hrať na detských 
ihriskách a trávnatých plochách, po daž-
di a teple sa nešíri do okolia nepríjemný 
zápach. Odstraňovať psie výkaly je okrem 
estetického hľadiska nutné aj z hľadiska 
hygienického. Zabránime tak prenosu in-
fekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi 
samotnými psami.

Robert Jendričák
Mestská polícia Levoča

Zákaz parkovania na chodníkoch
má schválený odklad

Parkovať na chodníkoch pri 1 a pol metrovej medzere pre chodcov je 
znovu povolené. Ani nie tri týždne po tom, ako zákaz začal platiť, poslan-
ci NR SR prijali odklad na jeden a pol roka. Teda do konca septembra 
2023.

Motorové vozidlá budú môcť v prechodnom období parkovať na chod-
níku podľa doterajších pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka.

Parlament vyhovel požiadavkám miest a schválil úpravu termínu plat-
nosti. Tá umožní mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku 
parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke,
ktorý 17.3.2022 schválilo plénum Národnej rady SR.

Robert Jendričák 
Mestská polícia Levoča
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Zberný dvor
Kežmarská cesta 65, Levoča

je od apríla otvorený pre verejnosť: 
pondelok, utorok, streda a piatok 

od 6:00 do 13:30

sobota od 8:00 do 16:00

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.

Zberný dvor bude počas veľkonočných sviatkov 
od štvrtka 14.4. do pondelka 18.4. 

ZATVORENÝ.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

Sledujte aktuálne informácie v skupine 
Zber odpadu v Levoči na Facebooku 

alebo na webe http://ts.levoca.sk/

Zber ZKO počas Veľkej noci
Oznamujeme obyvateľom Levoče, že zber zmesového komunál-

neho odpadu počas veľkonočných sviatkov bude nasledovný:

Na Veľký piatok zber nebude
Piatkový rajón budeme zbierať už vo štvrtok 14.4.

spolu so štvrtkovým rajónom.

Vo Veľkonočný pondelok zber bude
Pondelkový zber sa uskutoční bez zmeny – v pondelok 18.4.

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želáme Vám k sviatku jari.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum 

v mesiaci marec 2022 oslávili:
80 rokov

Mgr. Andrej Novák

78 rokov
Žofi a Matalíková

70 rokov
Jozef Broda

Významné životné jubileá 
v mesiaci apríl 2022 oslávia:

92 rokov
Ján Gaj

91 rokov
Juraj Babjar

88 rokov
Michal Starigazda

87 rokov
Rudolf Lesňák

83 rokov
Helena Babíková, Margita Venglarčíková

82 rokov
Anna Spišská

81 rokov
Milan Bobko, Gabriel Lafk o

80 rokov
Eva Chomová, Helga Suržinová

79 rokov
Karol Pisoň

78 rokov
Štefan Péchy

77 rokov
Ľudmila Grichová

76 rokov
Zita Olejárová

75 rokov
MUDr. Peter Jankech, Anna Jozefčáková,

František Petruška, Ján Plachetka

70 rokov
Daniela Antalová, Alžbeta Dunková,

František Koterba, Mgr. Daniela Peňázová,
Magdaléna Sipková

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, 
prajeme pevné zdravie a veľa životného 

optimizmu do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:

Alexander Lukuš
Michael Nemessányi

Manželstvo uzavreli
Ján Rác a Eva Kočková

Jozef Gábor a Mária Šofránková

Opustili nás:
Ondrej Dublan, rok nar. 1931
Mária Smiková, rok nar. 1939

Alžbeta Žmindáková, rok nar. 1941
Anastázia Bonková, rok nar. 1946

Magdalena Nováková, rok nar. 1954
Sidónia Plačková, rok nar. 1954
Zdeňka Lacková, rok nar. 1955
Ľubomír Smik, rok nar. 1957
Anna Hasajová, rok nar. 1965

Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

http://
http://


Kredenc... nájdeš čo hľadáš
 poctivé potraviny z lokálnych zdrojov
 potraviny špeciálnej výživy
 potraviny pre vegetariánov a vegánov
 bezobalové potraviny
 bezobalová drogéria

Spišský Hrhov, pri hlavnej ceste
Otváracie hodiny Po - Pia 10:00 - 17:30, víkend zatvorené

Pre viac info sa nám neváhajte ozvať: 
krigovska@spisskyhrhov.sk alebo tel. 0944749057

NÁJOMNÉ BYTOVÉ 
DOMY NA ULICI 
POTOČNEJ

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár na základe 
pozvania primátora mesta Levoča Miroslava Vil-
kovského 8.3.2022 navštívil mesto Levoča. Záme-
rom návštevy bolo odovzdanie dvoch mestských 
nájomných bytových domov na ulici Potočnej 39, 
40 do užívania. Predseda Národnej rady SR Boris 
Kollár spolu s generálnym riaditeľom Štátneho 
fondu rozvoja bývania Tomášom Lamprechtom, 
konateľom � rmy Arprog Ivanom Ondkom a pri-
mátorom mesta Levoča Miroslavom Vilkovským 
slávnostné prestrihli pásku a odovzdali tieto by-
tové domy. Bytov je celkom 48. V spomínaných 
bytových domoch sú jednoizbové byty s rozlohou 
42,74 m², dvojizbové byty s rozlohou 56,30 m² 
a 70,53 m². Súčasťou projektu sú aj príjazdová ces-
ta, chodníky, osvetlenie a 63 parkovacích miest. 
Stavba bola � nancovaná z úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, prostredníctvom dotácie 
Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných 
zdrojov mesta Levoča.

Ľubomíra Čujová
Mesto Levoča

INFORMÁCIE MsÚ, PLATENÁ INZERCIA

10



KULTÚRA

11

TVORÍME 
VELKONOCNÉ 
DEKORÁCIE

Kreatívny workshop 2D modelovania, 3D tlače, virtuálnej 
a zmiešanej reality - určený žiakom 4. ročníkov ZŠ a ŠZŠ 

Trvanie: 90 minút. Uzávierka objednaných skupín: 6. apríl 2022.
Bližšie informácie nájdete na webe múzea www.msslevoca.sk a sociálnych sieťach

11. - 13. APRÍL 2022
Vstupné: 1,00 euro
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ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
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ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
tel. + 421 53 451 2863, mobil +421 918 625 285, e-mail: mss.levoca@gmail.com, www.msslevoca.sk

KATALÓG PODUJATÍ A AKTIVÍT
PRE FABLAB KLUB
PARTNERSKÝCH KNIŽNÍC CVTI SR
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Svadby v meste Levoča
v 17. storočí

Uzavretie sobáša patrilo i patrí k najdôležitejším udalostiam v živote jedinca 
a jeho rodiny. Svadba a svadobný obrad je pre svoje bohatstvo, pestrosť a dynamiku 
vývoja, ale aj funkcie, ktoré plní v ľudskej spoločnosti, oddávna vďačným objektom 

pozornosti bádateľov. 

Jedna z ľudových múdrostí vraví: „Iný 
kraj, iný mrav“. A tak je to aj so svadob-
nými zvykmi. Každá dedina i mesto 
prešli vlastným individuálnym vývo-
jom, čím sa menili aj ľudové zvyklos-
ti. Svadba a svadobné zvyky v Levoči 
z 20. storočia sú iste ešte v pamäti na-
šich najstarších obyvateľov a niektoré 
sa zachovali až do dnešných dní. Aké 
však boli svadby a svadobné predpisy 
v predchádzajúcich storočiach si priblí-
žime v nasledujúcich riadkoch. 

Výhodná strategická poloha Levoče 
s rozvinutou cestnou sieťou i mestské 
a hospodárske privilégiá lákali 
množstvo obchodníkov, reme-
selníkov a zámožnú šľachtu 
prevažne z nemecky hovoria-
cich krajín usadiť sa tu a pod-
nikať. A tak symbióza kultúr 
rôznych národností Levočanov 
ovplyvnila vývoj spoločen-
ských slávností, ako aj ich ob-
rady. Dodnes sú používané sva-
dobné výrazy, ako napr. brauta 
(nevesta), šlajer (závoj - výraz 
zo stredovekej nemčiny) i slovo 
buketa (svadobná kytica - výraz 
používaný Nemcami, ktorí ho 
prevzali z francúzštiny) a majú 
s istotou pôvod nemecký. 

O prosperitu slobodných krá-
ľovských miest, akým bola aj 
Levoča, sa starala mestská rada, 
ktorá mala platnú moc vydávať 
nariadenia, týkajúce sa života 
občanov v meste. V 17. storočí 
prísne dbala na morálku a mrav-
nosť obyvateľov, ale snažila sa 
zasahovať aj proti všetkému, 
čo odporovalo vtedajším pred-

stavám a zásadám zbožnosti. Za také 
bol považovaný zbytočný prepych, 
neskromnosť, či vyzývavé správanie. 
Zatiaľ čo cirkevné obrady zostávali po 
stáročia rovnaké, svadobné hostiny sa 
počas 17. a 18. storočia menili.

Za jeden z najvýznamnejších historic-
kých prameňov na poznanie minulosti 
Levoče a života jej obyvateľov je pova-
žovaná tzv. Hainova kronika (s plným 
názvom Zipscherische oder Leutscha-
verische Chronica undt Zeit-beschrei-
bung).

Gašpar Hain (1632-1687), popredný 
levočský mešťan, podrobne zmapoval 
vo svojej dobe nielen dejinné udalosti 
Levoče, ale aj množstvo podrobností 
dokresľujúcich pestrú mozaiku vtedaj-
šej každodennosti. Svadobné obrady 
podľa Haina upravovali aj rôzne na-
riadenia, len v 17. storočí ich v Levoči 
bolo niekoľko. V zápise viažucom sa 
k 4. októbru 1608 sa uvádza, že ctihod-
ná rada spolu s ctihodnou obcou opäť 
vydala nové zákony. Hneď prvý sa tý-
kal svadieb, ktoré sa majú konať podľa 
starého zvyku. Nariadenie však nebolo 
dlho v platnosti, lebo 29. októbra 1649 

mestská rada vyhlásila nové na-
riadenia, v ktorých sa určovalo, 
aby sa svadby konali už nie tri, 
lež iba dva dni, a to v nedeľu 
a pondelok.

Najrozsiahlejšie nariadenie 
o priebehu svadieb v meste je 
však z roku 1656. Z textu, napí-
sanom v nemeckom jazyku, sa 
dozvedáme, že doposiaľ býval 
pri svadbách v tomto meste 
veľký neporiadok, v dôsledku 
čoho mladomanželia nielenže 
vynakladali nadmerné pro-
striedky, takže sa potom ocitli 
v dlžobách a v ničotnej biede, 
ale aj pozvaným hosťom spô-
sobovali mnohé a rozličné mr-
zutosti a ťažkosti. Z tohto dôvo-
du richtár a rada, ako aj volená 
obec, rozhodli po dohovore 
s miestnym pánom farárom 
a uvážlivou radou, že skoncuje 
s uvedenými zmätkami, ne-
poriadkami a nepotrebnými 
zbytočnosťami súvisiacimi so 
svadbami. Svadby dovtedy ko-

HISTÓRIA
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nané vo svätú nedeľu boli často pre-
kážkou priebehu Božích služieb či po-
čúvania Božieho slova v domácnosti, 
a preto boli preložené a mali sa usku-
točňovať v utorok. Aby sa zabránilo 
zbytočným výdavkom, mohlo sa okrem 
kňaza pozvať najviac 16 ľudí, cudzích 
hostí (za ktorých musí zaplatiť za víno 
ženích, ak tak oni sami neurobia), ako 
aj 2 – 3 osoby spriaznené so ženíchom, 
ktoré budú pomáhať pri obsluhovaní. 
Takisto sa nemalo pozývať viac ako 6 
družíc a 6 družbov a ešte jeden starejší 
stola – vážený mešťan. Pozvaní hostia 
podľa starého zvyku mali obdarovať 
nevestu, po jedle jej zasa ženích odo-
vzdal svadobný dar. Po skončení po-
hostenia, ak bolo na svadbe dostatok 
miesta, mohli hostia zostať a za svoje 
peniaze sa veseliť a dobre sa cítiť. Keby 
to však nebolo tak a pozvaní by nebo-
daj chceli ísť do vinárne, vtedy nech že-
ních podotkne, aby dali prednosť jeho 
domu, kde môžu tento večer v kres-
ťanskej radosti vedno stráviť niekoľko 
hodín. A hoci svadba mohla trvať iba 
jeden deň, predsa však aj v nasledujúci 
deň mohol ženích túto pamätnú uda-
losť spolu s priateľmi a kuchynskou če-
ľaďou ukončiť radovánkami, ako im je 
najlepšie po vôli. V tejto súvislosti však 
varovali každého, nech sa pri stolovaní 
mierni, no najmä však spomedzi žien 
niektoré neokrôchané a neslušné babi-
zne, ktoré uchmacovali jedlo zo stolov 
a mís a posielali ho domov. Taktiež úpl-
ne zrušili posedenia žien pri huspenine 
(tzv. poprávka deň po svadbe), pretože 
znamenala len zbytočné výdavky, na-
miesto, aby boli ženy pri svojich man-
želoch. V prípade, ak sa niekto týmto 
pravidlám nepodriadil, neodpustiteľne 
musel súdu zaplatiť pokutu 20 zlatých.

V priebehu času sa nariadenia svadob-
ného charakteru menili. Vzhľadom na 
prebiehajúce stavovské povstania, 
veľké kontribúcie a v snahe odstrániť 
zadĺženosť mesta i jednotlivých obyva-
teľov, vydal levočský magistrát v roku 
1699 tzv. policajný poriadok, ktorého 
viaceré ustanovenia takmer od zákla-
du zmenili priebeh svadobných sláv-
ností. Magistrát nariaďoval ženíchovi 
predstaviť sa pred mestskou radou 
a požiadať o určenie počtu ľudí, kto-
rých možno pozvať na svadbu. 

Všeobecne sa rozlišovali tri druhy tried. 
Svadba bohatých (1. trieda) bola limi-
tovaná počtom 30 manželských párov 
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Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči 
 

Pozvánka na besedu  
 

hosť: Rastislav Puchala 
spisovateľ, bývalý kariérny diplomat 

 

7. 4. 2022 o 14. 30 hod. v zasadačke SKN 
na Štúrovej ul. 36 v Levoči 

 
Archa zmluvy je silným príbehom jedného 
východoslovenského gazdovského rodu.  
Čitateľ v nej na pozadí historických                
a duchovných premien spišskej dediny 
minulého storočia nachádza témy vzťahu      
k viere, Biblii, k pôde a k tradíciám. 
 

 

 

Veža zo slonovej kosti má rovnaké 
myšlienkové aj duchovné podhubie. V osudoch 
hlavného hrdinu Jána Belana autor opisuje 
život v normalizovanom Československu, resp. 
na postnovembrovom Slovensku. 

a ôsmich slobodných dievčat. Nedo-
držiavanie počtu sa sankcionovalo 
pokutou 40 zlatých. Na svadbu 2. trie-
dy – stredne bohatých, mohlo prísť 18 
párov a 6 družíc, v tomto prípade bola 
pokuta 20 zlatých. Pod pokutou 6 zla-
tých sa smelo zúčastniť svadby tretej 
- chudobnej triedy 8 párov a 4 dievča-
tá. Rovnako aj počet jedál bol určený 
nasledovne: bohatí 12 druhov, stredne 
zámožní 8 a chudobní 5 jedál. Svadba 
každej kategórie nesmela trvať dlhšie 
ako jeden deň.

V kronike Viktora Greschika, uloženej 
v Spišskom archíve v Levoči, sa v časti 
o odievaní píše, že nevesta darovala 
pred svadbou ženíchovi košeľu. Táto 
košeľa bola jemnejšej a ozdobnejšej 

úpravy ako košele na bežné nosenie. 
Dcéry Šimona Reilinga v roku 1581 na 
košele ich ženíchov zaplatili za jeden 
kus 1 � orén a 2 denáre. Mestská svadba 
sa líšila od dedinskej aj iným odevom. 
Na obrázku je ukážka šiat nevesty z Le-
voče z roku 1601.

Určitá skromnosť, ktorú hlásali nariade-
nia zo 17. storočia, sa vo svadobných 
obradoch zachovala až do 20. storo-
čia, a tým sa výrazne odlíšila mestská 
svadba od dedinskej.

PhDr. Slávka Sámelová
Spišský archív v Levoči
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Biskup, ktorý miloval umenie
Spišské múzeum v Levoči sprístupnilo verejnosti novú výstavu venovanú umelcovi, 

donátorovi a biskupovi Žigmundovi Bubicsovi. Zsigmond alebo Sigismund, ako 
signoval svoje vlastné diela, bol z viacerých dôvodov považovaný za jedného z tvorcov 

kultúrneho života na území Uhorska.

Narodil sa 17. marca 1821 v Ozore, v rodine 
správcu Esterházyovských majetkov Mi-
chala a jeho manželky Anny rodenej Than-
ho� erovej. Rodina Pavla Esterházyho hrala 
dôležitú úlohu v Žigmundovom živote aj 
po jeho štúdiach. Študoval na Pázmaneu 
vo Viedni, v inštitúcii, ktorá sa považovala 
za miesto elitného vzdelávania uhorských 
študentov. Ďalším štúdiom od roku 1845 na 
Augustíneu v cisárskom meste získal titul 
doktor teológie. V roku 1848 bol vymeno-
vaný za prefekta v diecéznom kňazskom 
seminári v meste Györ. Svoju pozíciu nemo-
hol obsadiť, pretože inštitúciu zatvorili pre 
revolučné pomery. 

V tomto nešťastnom období mu pomocnú 
ruku podal Pavol II. Esterházy. Žigmund Bu-
bics sa stal vychovávateľom jeho vnukov. 
Okrem toho spravoval ich rodinný archív aj 
knižnicu a neskôr sa stal aj správcom ma-

jetkov kniežaťa Mikuláša IV. Esterházyho. 
S rodinou cestoval krajinami Európy. Na 
svojich cestách sa zaoberal maliarstvom 
a štúdiom výtvarných diel. Okrem toho 
v cudzine získal prvé umelecké predmety, 
ktoré sa stali základom jeho rozsiahlej ume-
leckej zbierky. Zbieral predmety rôzneho 
typu s historickými a umeleckohistorickými 
hodnotami, zlatnícke predmety, cirkevné 
paramenty, majoliky, olejové maľby, akva-
rely, sépiové a pastelové maľby, kriedové 
a tušové kresby, medirytiny, drevorytiny, 
lepty, litogra� e, plastiky, knihy aj rukopisy. 

Zastával rôzne cirkevné aj svetské funkcie. 
Stal sa prísediacim Svätej stolice (1867), pá-
pežským komorníkom (1869), titulárnym 
opátom monoštorského kláštora pri Ko-
márne (1871), ratótskym prepoštom v mes-
te Nagyvárad, tajným radcom, poslancom 
uhorského parlamentu a.i. 

Za svojho života bol trikrát 
kandidátom na rôzne bis-
kupské posty, ale Rím ho 
odmietol. Azda pre svoje 
umelecké sklony získal 
úrad Košického biskupa. 
Ako biskup venoval zvý-
šenú pozornosť rekon-
štrukcii Dómu sv. Alžbety 
a Kaplnky sv. Michala. 
V milenárnom roku da-
roval katedrále farebné 
vitrážové okno a viacero 
bočných oltárov. Usiloval 
sa, aby výsledok opravy 
katedrály bol čím krajší 
a umeleckejší. Stavebné 
úpravy pod vplyvom vte-
dajšieho pamiatkárskeho 
purizmu neboli šťastné. 
Celkové náklady činili 
1 100 000 zlatých. Jeho 
zásluhou sa posviacka 
uskutočnila v jubilejnom 
miléniovom roku Uhorska 
6. 9. 1896 a vykonal ju já-

gerský arcibiskup Jozef Samassa. Aj vďaka 
nemu bola dokončená reštaurácia Michal-
skej kaplnky, ktorú vysvätili 3. 9. 1904.

Hoci v oblasti výtvarného umenia nezískal 
akademické vzdelanie, sám umenie vytvá-
ral. Jeho diela znesú porovnanie s tvorbou 
akademickej školy polovice 19. storočia. 
Ovplyvnili ho viacerí umelci a medzi nimi 
aj v nemalej miere Levočan a maliar Karol 
Markó. Dokonale zvládnuté techniky lavíro-
vanej olejomaľby a akvarelu, ako aj dôklad-
né štúdie rastlinných motívov podľa živej 
prírody, svedčia o jeho veľkom talente. Pô-
sobil v Národnom múzeu v Budapešti, kde 
sa venoval najmä gra� ckým zbierkam. Bol 
autorom významných výstav v Budapešti 
a neskôr aj v Košiciach. Vydal niekoľko sa-
mostatných prác. Pravidelne prispieval do 
historických a archeologických časopisov, 
najmä témami z dejín umenia.

Mecén Žigmund Bubics podporoval viace-
ro kultúrnych inštitúcií. Pravidelne prispie-
val Hornouhorskému muzeálnemu spolku 
� nančnými darmi. Viacerým inštitúciám 
ponúkol svoje vzácne umelecké zbierky, 
ktoré sa stali základom muzeálnych fondov. 
V roku 1896 venoval časť svojej zbierky Ko-
šickému múzeu a Múzeu úžitkového ume-
nia v Budapešti. 

Dar košickému múzeu odovzdával vo viace-
rých etapách, v rokoch 1899, 1901 a 1906. 
Zo zatiaľ identi� kovaných 2 757 výtvarných 
diel, ktoré Žigmund do múzea daroval, ide 
o 34 obrazov jeho autorskej tvorby, 2 625 
gra� ckých listov a 99 diel maľby alebo kres-
by iných autorov. Predmety z tohto daru 
boli verejnosti súborne predstavené iba 
v roku 1903 a výstavou s názvom Žigmund 
Bubics – biskup, umelec, donátor, ktorá sa 
v súčasnosti nachádza v sídelnej budove 
Spišského múzea v Levoči na Námestí Maj-
stra Pavla 40. 

Zuzana Demčáková,
SNM-SML





KEĎ SA ČERVENÁM
8.,9. (PIA,SOB) o 17:00 • Animovaná komédia • 99 min. • USA • 4/5€

SD

P

TIEŇOHRA
8.,9. (PIA,SOB) o 19:00 • Thriller • 103 min. • ČR/SR • 5€

15

OV

P

ÚDOLIE LAMPÁŠIKOV
14. (ŠTV) o 17:00 • 17. (NED) o 15:00 • Animovaná rozprávka • 97 min. • CAN • 4/5€

SD

FANTASTICKÉ ZVERY:
14. (ŠTV) o 19:00 • 16. (SOB) o 16:30 • Dobrodružný, fantasy • 143 min. • USA • 4/5€

12

SD

MYŠI PATRIA DO NEBA
1. (PIA) o 17:00 • Dobrodružný, animovaný • 87 min. • ČR/SR/FR • 4/5€

SD

JEŽKO SONIC 2
2. (SOB) o 17:00 • 3. (NED) o 15:00 • Rodinná komédia • 120 min. • USA • 4/5€

SD

P

NAJHORŠÍ ČLOVEK NA ZEMI
12. (UTO) o 19:00 • Dráma, Komédia, Romantický • 129 min. • NR • 4/5€

ČT

P

MORBIUS
2.,7. (SOB,ŠTV) o 19:00 • Akčný thriller • 108 min. • USA • 5€

ČD

ADAMOVE JABLKÁ
5. (UTO) o 19:00 • Komédia • 91 min. • DA • 4/5€

ČT

PROGRAM  APRÍL 2022 • KINO ÚSMEV

P

VÝNIMOČNÍ
1. (PIA) o 19:00 • Komediálna dráma • 114 min. • FR • VSTUP VOĽNÝ

ČD

12

15

P

15

P

TAJOMSTVÁ
DUMBLEDORA

FK
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01
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RYTIERI SPRAVODLIVOSTI
26. (UTO) o 19:00 • Akčný, dráma, komédia, krimi • 111 min. • DA • 4/5€

ČT

ATLAS VTÁKOV
28. (ŠTV) o 19:00 • Dráma • 90 min. • ČR/SR/SLO • 5€

12

OV

P

SMRADI
30. (SOB) o 17:00 • 31. (NED) o 15:00 • Animovaná komédia • 100 min. • USA • 4/5€

SD

PANSTVO DOWNTON: NOVÁ ÉRA
30. (SOB) o 19:00 • Historická dráma • 125 min. • VB • 5€

12

ČT

SEVERAN
16. (SOB) o 19:00 • Historický thriller • 136 min. • USA • 5€

ST

P

PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
21., 23. (ŠTV,SOB) o 19:00 • Komédia • 95 min. • ČR • 5€

OV

P

POSLEDNÉ PRETEKY
29. (PIA) o 19:00 • Dráma, historický, životopisný • 100 min. • ČR • 5€

OV

P

KRYŠTOF
22. (PIA) o 19:00 • Dráma • 101 min. • ČR • 5€

OV

UŠIAK ČIKY A ŠKREČOK TEMNÔT
23. (SOB) o 17:00, 24. (NED) o 15:00 • Animovaný • 91 min. • BG/FR • 5€

SD

PROGRAM  APRÍL 2022 • KINO ÚSMEV

P

LEPŠÍ SVET
19. (UTO) o 19:00 • Dráma • 113 min. • DA/SWE • 4/5€

ČT

15

12

P

12

P

15

15

P

Digitalizáciu kina Úsmev fi nančne podporil Audiovizuálny fond 
v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka fi nančnej 
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!
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Kultúra v Levoči 
apríl 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!

1.
PIATOK

DO10.
APRÍLA

VÝBER ZO ZBIERKY GALÉRIE
KOLEKTÍVNA VÝSTAVA
DIEL AUTOROV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU GALÉRIE MESTA LEVOČA

  GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUP VOĽNÝ

VÝNIMOČNÍ
PREMIETANIE FILMU. PODUJATIE SA USKUTOČNÍ PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA POVEDOMIA 
O AUTIZME - 2. APRÍL. V RÁMCI KAMPANE ROZSVIEŤME TO NA MODRO BUDE OSVETLENÝ BALKÓN 
MESTSKEJ RADNICE A KOŠICKÁ BRÁNA.

19:00 h. KINO ÚSMEV LEVOČA      VSTUP VOĽNÝ

5.
UROROK

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
OKRESNÉ KOLO POSTUPOVEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY 
PODUJATIE SA USKUTOČNÍ V SPOLUPRÁCI S PODTATRANSKÝM OSVETOVÝM STREDISKOM

9:00 h.  MESTSKÉ DIVADLO      ORGANIZOVANÉ

7.
ŠTVRTOK

(NE)TRADIČNÉ VEĽKONOČNÉ TVORENIE
WORKSHOP TVORBY TRADIČNÝCH A NETRADIČNÝCH VEĽKONOČNÝCH DEKORÁCIÍ 
VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE

14:00 - 16:00 h. MESTSKÉ DIVADLO LEVOČA      VSTUP VOĽNÝ

10.
 – 13.

CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA V LEVOČÍ VÁS POZÝVA NA PREHLIADKU TROFEJÍ POĽOV-
NÍCKEJ SEZÓNY 2021/2022. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE - 10.4.2022 O 13:00

9:00 - 17:00 h. KONGRESOVÁ SÁLA      VSTUP VOĽNÝ

LUKÁŠ
LATINÁK

RÓBERT
JAKAB

ADY HAJDU

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Hlavný partner

Reklamní partneriPartneri

Miroslav
Trnka

LEVOČA, KINO ÚSMEV
UTOROK 03.05.2022  o 18:00
PREDAJ vstupeniek v pokladni MsKS Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, t.č. 053 451 2522

VSTUPNÉ :  PREDPREDAJ 15 €, týždeň pred 17 €

15.
PIATOK

EKUMENICKÝ PAŠIOVÝ SPRIEVOD
EVANJELICKÁ, GRÉCKOKATOLÍCKA, PRAVOSLAVNÁ, RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV A BRATIA MINORITI 
VÁS POZÝVAJÚ NA SPRIEVOD SO ZAČIATKOM PRI EVANJELICKOM KOSTOLE
VYSTÚPIA SPEVOKOLY COLLEGIUM BASILICA A CHORUS MINOR. VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE.

od 13:00 h. NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA VEREJNÉ PODUJATIE

17.
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€

19.
UTOROK

KONCERT DUOREYRO
ZNÁME PIESNE V AKUSTICKOM „COVEROVOM“ PREVEDENÍ
SPEV- JÁN FILIP, GITARA - MAREK KAMENICKÝ

18:00 h. KONGRESOVÁ SÁLA      VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

21.
ŠTVRTOK

ŠETRIM FEST - DEŇ ZEME
PODUJATIE SO ZAMERANÍM NA EKOLÓGIU A EKOLOGICKÚ TVORBU
VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE

       MESTSKÉ DIVADLO 

14.
ŠTVRTOK

LORELLA PALENI - DCÉRA ANUBIS
VERNISÁŽ VÝSTAVY DIEL TALIANSKEJ MALIARKY LORELLA PALENI ŽIJÚCEJ V PARÍŽI.
VÝBER Z JEJ TVORBY BUDE ZAHŔŇAŤ OLEJOVÉ MAĽBY NA PLÁTNE, KRESBY, POLAROIDY A ANIMÁCIE.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 29. MÁJA 2022. KURÁTOR: JAKUB MILČÁK

19:00 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA      VSTUP VOĽNÝ

Pripravujeme

25.
 – 26.

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA
POSTUPOVÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA AMATÉRSKYCH DIVADELNÝCH SÚBOROV PREŠOVSKÉ-
HO KRAJA

od 9:00 h. MESTSKÉ DIVADLO      VSTUP VOĽNÝ

Lístky už v predaji!
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Vo štvrtok 14. 4. 2022 o 19:00 hodine v Galérii mesta Levoča 
predstavíme diela talianskej maliarky Lorella Paleni žijúcej 
v Paríži. Výber z jej tvorby bude zahŕňať olejové maľby na 
plátne, kresby, polaroidy a animácie.

Lorella Paleni sa narodila a vyrastala v Casazze v severnom 
Taliansku. V roku 2010 získala bakalársky titul na Akadémii 
výtvarných umení v Benátkach a magisterský titul na Kolum-
bijskej univerzite.

Paleni vystavovala vo veľkom rozsahu po celom Taliansku 
a v roku 2014 sa predstavila na Biennale d'Arte Giovani, Mu-
seo d`Arte Moderna e contemporanea dell`Alto Mantovano. 
V roku 2013 sa predstavila samostatnou výstavou v HB55 
Räume der Kunst v Berlíne. Jej diela prezentovali vybrané 
newyorské galérie a bola rezidenčnou umelkyňou Andrey 
Zittel A-Z West, Joshua Tree v Kalifornii. V roku 2012 získala 
ocenenie Artists Wanted's Art Takes Time Square "Cut & Pick", 
ktoré jej bolo udelené ako � nalistke v roku 2012.

Výstava potrvá do 29. mája 2022.
Kurátor: Jakub Milčák
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Materská škola, 
Ul. Jána Francisciho 8

054 01 Levoča

Zápis sa uskutoční v dňoch

od 2.5. až do 5.5.2022
od 9:00 do 12:00 hod.

v kancelárii MŠ

Do MŠ sa dieťa prijíma na základe pí-
somnej žiadosti zákonného zástupcu 
spolu s potvrdením lekára o zdravot-
nej spôsobilosti dieťaťa.
Tlačivo žiadosti bude prístupné na 
webovom sídle
msfrancisciho.edupage.org
Zápis do MŠ bude prebiehať osobne 
zákonným zástupcom s dieťaťom (pri-
neste so sebou rodný list dieťaťa a OP 
rodiča).
Pri zhoršení sa epidemiologickej situ-
ácie, pokyny k priebehu zápisu do MŠ 
budú zverejnené na webovom sídle 
MŠ: msfrancisciho.edupage.org

Na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti:
• pre ktoré je plnenie predprimár-

neho vzdelávania povinné, t.j. pre 
všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov 
do 31. 8. 2022 je MŠ povinná.

• Deti, ktoré majú osvojené základné 
hygienické a samoobslužné návyky 
a sú primerane samostatné (nemá 
plienky, fľašu ... )

• Po prijatí detí na základe podmie-
nok vyplývajúcich zo školského zá-
kona sa budú prijímať ostatné deti 
od najstaršieho dieťaťa po naplne-
nie kapacity materskej školy.

Kontakt:
053/451 26 34, 0910 867 410,
msfrancisciho8@gmail.com

Mgr. Valéria Mačugová,
riaditeľka MŠ

Materská škola,
Ul. Železničný riadok 3

054 01 Levoča

Zápis sa uskutoční v termíne

od 2.5. do 6.5.2022
od 10:00 do 15:00 hod. 

Forma a priebeh zápisu:
• zápisu sa zúčastní rodič (zákonný 

zástupca dieťaťa) spolu s dieťaťom
• zákonný zástupca predloží pri zá-

pise vyplnenú žiadosť o prijatie 
dieťaťa do materskej školy spolu 
s lekárskym potvrdením, ktorého 
súčasťou je aj údaj o povinnom oč-
kovaní, nie starší ako tri týždne 

• ak je výkon rodičovských práv 
a povinností k maloletému dieťa-
ťu upravený súdom, zákonný zá-
stupca dieťaťa preukáže pri zápise 
zverenie dieťaťa do jeho osobnej 
starostlivosti

• žiadosť o prijatie dieťaťa do mater-
skej školy je na stránke materskej 
školy 

Podmienky prijatia: 
• na predprimárne vzdelávanie sa 

prijíma dieťa od troch do šiestich 
rokov jeho veku 

• na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti, pre kto-
ré je plnenie predprimárneho vzde-
lávania povinné a budú uprednost-
nené podľa trvalého bydliska 

• ďalej sa prednostne prijímajú deti 
s odloženou školskou dochádzkou

• deti s dodatočne odloženou škol-
skou dochádzkou

• deti, ktoré majú v materskej škole 
súrodenca

PaedDr. Anna Bineková,
riaditeľka materskej školy

Materská škola,
Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 

054 01 Levoča

Zápis bude prebiehať

od 2.5. až do 5.5.2022
od 10:00 do 15:00 hod.

v budove školy 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na 
základe písomnej žiadosti zákonné-
ho zástupcu, ktorú predloží riaditeľke 
spolu s potvrdením o zdravotnom 
stave dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast, ktorého súčasťou je 
aj údaj o povinnom očkovaní nie star-
šie ako tri týždne. Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2022/2023

nájdete na našej webovej stránke 
mshermana.edupage.sk. 

Podmienky prijatia: 
• Na predprimárne vzdelávanie sa 

prijíma dieťa od troch do šiestich 
rokov jeho veku. 

• Na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti, pre 
ktoré je plnenie predprimárne-
ho vzdelávania povinné (t.j. dieťa, 
ktoré dosiahne päť rokov veku do 
31. augusta 2022).

• Prednostne sa prijímajú deti s odlo-
ženou školskou dochádzkou a deti 
s dodatočne odloženou školskou 
dochádzkou.

• Zápisu sa zúčastní zákonný zástup-
ca s dieťaťom, preukáže sa dokla-
dom totožnosti a rodným listom 
dieťaťa. 

• Bližšie informácie ohľadom zápisu 
budú zverejnené na budove mater-
skej školy a na jej webovej stránke 
mshermana.edupage.sk. 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zá-
kona č. 273/2021 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 245/2008 § 59 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon) a vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z.z. 
o materskej škole.

Mgr. Katarína Jabrocká,
riaditeľka MŠ 

Materská škola,
Ulica Gašpara Haina 1237/36,

054 01 Levoča

Zápis sa uskutoční

dňa 2.5. a 3.5.2022 
od 8:00 do 13:00 hod. 

v priestoroch MŠ
 

Na zápis príde osobne zákonný zá-
stupca s dieťaťom, predloží vyplnenú 
a oboma rodičmi podpísanú žiadosť 
o prijatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od 
všeobecného lekára pre deti a dorast, 
ktoré obsahuje údaj o povinnom oč-
kovaní dieťaťa (nie staršie ako tri týžd-
ne), kópiu rodného listu dieťaťa a pre-
ukáže sa dokladom totožnosti.
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Spojená škola internátna,
Námestie Š. Kluberta 2, Levoča

Milí rodičia budúcich prváčikov!
Opäť je tu čas zápisu detí do základnej školy. Ak máte dieťa so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami a obávate sa, ako zvládne základnú školu, príďte 
k nám od 1. 4. do 29. 4. 2022. 
Stále máte možnosť využiť aj prípravný ročník. 

V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu v organizačných zložkách: 
 – ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou – určená pre 

žiakov s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú indi-
viduálny prístup. Školáci postupujú podľa vzdelávacích programov pre 
bežné základné školy, prispôsobené ich špeciálnym potrebám. 

 – ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzdelávania sa nelíši 
od vzdelávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy 
sú prispôsobené žiakom nevidiacim, slabozrakým alebo žiakom s poru-
chou binokulárneho videnia (tupozrakosť, škuľavosť). 

Naše bene� ty: 
 – každý učiteľ je špeciálny pedagóg;
 – terapia EEG-biofeedback, rehabilitácie a masáže, kyslíková terapia, tera-

pia svetlom a iné;
 – služby ty� opédov, logopédov, školskej psychologičky, zdravotnej ses-

try, sociálnej pracovníčky;
 – nižší počet žiakov v triedach a pomoc asistentov učiteľa;

V prípade otázok nás máte možnosť kontaktovať na tel. číslach 053/ 
4512395, 4514795, alebo mailom na skola@nevidiaci.sk. Na stránke 
www.skola.nevidiaci.sk si pomocou 3D vizualizácie môžete pozrieť, ako to 
v našej škole vyzerá. 

Na spoluprácu s Vami a Vašimi deťmi sa teší
riaditeľka PaedDr. Šarlota Múdra a pedagógovia školy.

Podmienky prijatia a samotnú žiadosť 
o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie nájdete na webovom 
sídle školy mshaina.edupage.org. 

Mgr. Lenka Košíková,
riaditeľka MŠ

Materská škola,
Predmestie 832/26, Levoča

a Elokované pracovisko,
Levočské Lúky 1067/3, Levoča

Zápis sa bude konať v mesiaci máj

od 2.5. do 5.5.2022
od 13:00 do 15:30 hod. 

v budove materskej školy 
a elokovaného pracoviska

Dieťa sa prijíma na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu osobne 
spolu s potvrdením o zdravotnom sta-
ve dieťaťa od všeobecného lekára.

Aktuálne informácie a pokyny k zápisu 
budú zverejnené na webovom sídle 
materskej školy
mspredmestie.edupage.org
msluky.edupage.org

Bc. Henrieta Fľaková,
riaditeľka MŠ

 
 

Hľadáte vhodnú základnú školu či materskú školu pre svoju dcéru alebo syna so  zdravotným znevýhodnením?    
Venujeme sa deťom a žiakom 

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

Srdečne Vás pozývame na  

ZÁPIS DO ŠKOLY pre školský rok 2022/2023 

POČAS CELÉHO MESIACA APRÍL 2022 v čase od 8:30 hod. do 14:00 hod. 
 

Prihlášky na zápis dieťaťa do školy je možné doručiť osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu skola@ssjvile.org 
v mesiaci apríl 2022 v stanovenom čase. 

 

Súčasťou spojenej školy je: 
školský internát,  školský klub detí, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Výdajná školská jedáleň. 

Spojená škola má bezbariérový prístup (plošina, výťah). 
Všetky učebne predmetov sú moderne zariadené, vybavené špeciálnymi pomôckami, v triedach máme interaktívne tabule, počítače, tablety.  
Výučba prebieha v triedach a špeciálnych učebniach: 

 
Pri osobnom doručení prihlášky dieťaťa do školy sa zápisu zúčastní zákonný zástupca bez prítomnosti žiaka, odporúčame vopred telefonicky 

dohodnúť termín zápisu na horeuvedenom telefónnom čísle. Je potrebné priniesť so sebou   
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

 
                                                                                                                                            PaedDr. Monika Husková, riaditeľka spojenej školy 

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

 

 

                                                                                            

 

 

 
 

Kontakt: +421 53 451 2334,  +421 911 890 075      www.ssjvile.edupage.org 
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Mladý, hybaj do knižnice s Ľudmilou Ko-
lesárovou 
5. apríl, utorok 
V apríli nás navštívi rodáčka zo Spiša, novi-
nárka Ľudmila Kolesárová, ktorá dlhé roky 
pôsobila v charitatívnej organizácii. Za svo-
ju prácu získala titul Slovenka roka. Rozprá-
vať sa budeme nielen o práci v žurnalistike, 
ale aj o tom, že pomáhať druhým sa oplatí.

Organizované podujatie
pre študentov SŠ.

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Na krídlach príbehov - Psst, tíško
6. apríl, streda o 15.00 hod.
Aj v apríli sa budeme každú stredu popo-
ludní stretávať pri čítaní a tvorení s deťmi. 
Na našom prvom aprílovom stretnutí, ak 
budeme tíško počúvať, nám prečíta príbeh 
jedna malá líška. 

Klub šikovných rúk
7. apríl, štvrtok o 15.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prácam mô-
žete aj v knižnici a okrem toho vzájomne si 
poradiť a vyskúšať nové či staronové ručné 
práce. Vhodné pre všetky vekové kategórie.

Let’s talk!
8. apríl, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking skills”, 
oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho 
porozprávať o zaujímavých témach v cu-
dzom jazyku? Pozývame vás na neformálne 
konverzačné stretnutia Let’s talk!.

V Krajine kníh s Gabikou Futovou
13. apríl, streda o 9.00 a 10.30 hod.
Obľúbená autorka kníh pre deti navštívi 
v apríli aj našu knižnicu a žiakom predstaví 
svoju tvorbu i prácu spisovateľky.

Organizované podujatie
pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ.

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Na krídlach príbehov - Zlé semienko (The 
Bad Seed)
13. apríl, streda o 15.00 hod.
O tom, prečo sa zlé semienko stalo zlým 
a či sa mu podarí zmeniť sa k lepšiemu si 
prečítame z anglickej knihy The Bad Seed 
s voľným slovenským prekladom. Budeme 
sa rozprávať o dobrých skutkoch a o tom, 
prečo je dôležité byť jeden k druhému milý 
a pomáhať si navzájom. 

Na krídlach príbehov - V knihovně je lev
20. apríl, streda o 15.00 hod.
Viete si predstaviť, žeby sa do knižnice za-
túlal lev? V príbehu, ktorý si prečítame, sa 
to naozaj stalo. Dovolia mu ostať v knižnici 
a čo tam bude vlastne robiť? Po čítaní si bu-
deme opäť spolu tvoriť a hrať sa.

V Krajine kníh s Petrom Opetom
21. apríl, štvrtok o 9.00 hod.
Známy hudobník a autor tínedžerskej série 
Život Adama sa tentoraz zameral na mlad-
ších čitateľov a napísal úsmevnú knižku zo 
života prváka Eliáša. Práve knihu Ako sa 
máš, Eliáš? predstaví v apríli aj v našej kniž-
nici.

Organizované podujatie
pre žiakov prvých ročníkov ZŠ.

Mladý, hybaj do knižnice s Petrom Ope-
tom
21. apríl, štvrtok o 10.30 hod.
Člen hudobnej skupiny Polemic a autor 
kníh pre deti a mládež nám príde poroz-
právať, ako sa dá skĺbiť práca muzikanta 
a spisovateľa. Dozvieme sa, čo ho privied-
lo k písaniu, ale aj to, aký je skutočný život 
profesionálneho umelca.

Organizované podujatie 
pre študentov SŠ.

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Knižný klub KJH
21. marec, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame počúvať rozhovor 
o dobrej literatúre a o knihe Zanoni, ktorej 
autorom je Edward Bulwer - Lytton. Prečíta-
nie knihy nepodmieňuje účasť.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо 
всём 
25. apríl, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 

Vám oznamuje, že zápis do 1. ročníka 
pre školský rok 2022/2023 sa usku-
toční takto:

 – ELEKTRONICKY v termíne od 
01.04.2022 do 29.04.2022 pro-
stredníctvom elektronickej pri-
hlášky na našej webovej stránke.

 – OSOBNE s budúcim prváčikom 
v termíne od 04.04.2022 do 
07.04.2022 v čase od 14:00 do 
16:30 hod. 

Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré 
do 31.08.2022 dovŕšia vek 6 rokov 
a taktiež na deti, ktoré mali odloženú 
povinnú školskú dochádzku v pred-
chádzajúcom roku.

Našu aktuálnu ponuku s virtuálnou 
prehliadkou školy nájdete na webo-

vej stránke školy https://zsghaina.
edupage.org, z ktorej pre Vás vybe-
ráme:
• nová moderná školská knižnica 

s atraktívnou ponukou pre kaž-
dého

• nová jazyková učebňa s mo-
derným systémom vyučovania 
jazykov

• nová IKT učebňa notebooková
• nové doplnené vybavenie tried
• nové moderné oddychové zóny 

pre žiakov v oboch budovách 
školy

• obrovské akvárium, ktoré poteší 
každého

• školská jedáleň
• školský klub detí
• multifunkčné viacúčelové ihris-

ko
• tradičné športové a vedomostné 

súťaže
• školské olympiády
• lyžiarsky výcvik a plavecký kurz
• poznávacie výlety do zahraničia 

(Viedeň, Budapešť, Krakov)
• školská akadémia 

Škola si v tomto kalendárnom roku 
pripomína svoje 60. výročie svojho 
založenia. Príďte medzi nás. Teší-
me sa, že sa stanete súčasťou našej 
TRIDSAŤSEDMIČKY. 

KONTAKT:
Telefón: 0911 615 771
E-mail: skola@zsghaina.org
Web školy:
https://zsghaina.edupage.org/

Mgr. Štefánia Tomalská Repaská, 
riaditeľka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
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Beletria
Beauvoir, Simone de: Nerozlučné
Berge, Lars: Projekt vlk
Ebertová, Lily: Lilin sľub
Evaristo, Bernardine: Dievča, žena, iné
Hykisch, Anton: Bezhlavý čas
Kundera, Milan: Žert
MacLaughlin, Nina: Prebuď sa, Siréna
Pujade-Renaud, Claude: Všetko pokojne spí 
okrem lásky
Slanička, Michal: Pliaga
Sűskind, Patrick: Kontrabas
Weissová-Fekete, Ester: Muž
Yalom, D. Irvin; Yalom, Marilyn: Otázka smrti 
a života

Romány pre ženy
Blšáková, Mária: Karanténa
Bowman, Valerie: Paholok a ja
Crusie Jennifer: Stav sa!
Elys, Lina: Kým si pri mne
Hoover, Colleen: Layla
Jakubová, Martina: Tajomný cudzinec
Jamborová, Vita: Spoveď čarodejnice – 
V pasci
Jouhanneau, Anne-Sophie: Bozky a crois-
santy
Keeland, Vi: Pozvánka
Kennedy, Elle: Riziko
Ladd, Sarah E.: Dedičkin sľub
Steel, Danielle: Tichá noc

Detektívky a trilery
Carter, Chris: Jeden za druhým
Dahl, Alex: Smrtiaca posadnutosť
Delaney, JP: Cudzie dieťa
Dusse, Karsten: Sústreď sa na vraždu
Grisham, John: Smeč
Chambers, R. W.: Ničiteľ duší
Meyer, Stephenie: Špecialistka
Púchovský, David: Vražda na odpočívadle

Sci-�  a fantasy
Armentrout, Jennifer L.: Z krvi a popola
Fox, Natali: Katja – Prebudená mágia
King, Stephen: Odpor
Meas, Richelle: Upírska akadémia
Meyer, Marissa: Scarlet
Pratchett, Terry: Stráže! Stráže!
Štefanič, Vlado: Pustovník 4 – Slzy rytiera

Literatúra pre deti a mládež
Ambach, Jule: Ty si moje najväčšie šťastie
Auer, Margit: Škola magických zvierat – Zá-
hada s listom
Bohlmannová, Sabine: Vždy ťa budem ľúbiť
Bonilla, Rocio: Akú farbu má bozk?
Cantini, Barbara: Pu�  a Brunhilda 
Claybourne, Anna: Mytopédia
Gajdošová, Miriam: Súrodenci spolupracujú
Gärtner, Peter: Krpci z tretieho vchodu
Kästner, Erich: Konferencia zvierat
Kučera, Matúš: Slovensko v dobách stredo-

vekých
Líšková, Zuzana: Zimná zmrzlináreň
McLeod, Cinders: Ako sa Zajkovci učili šetriť
Mull, Brandon: Fablehaven 4 – Tajomstvá 
dračej svätyne
Musil, Miroslav: Neuveriteľné dobrodružstvá 
grófa Beňovského
Prochasko, Mariana; Prochasko, Taras: Kam 
zmizlo more?
Revenson, Jody: Harry Potter (Rekvizity a 
artefakty)
Schütze, Andrea: Kamaráti z lesa – Nečaka-
né stretnutie
Small, Steve: The Duck who didn‘t like Water
Válek, Igor: Slovenské povesti plné tajom-
ných bytostí
Wechterowicz, Przemystaw: Vanda hľadá 
lásku

Náučná literatúra pre dospelých
Baxter-Wright, Emma: Chanel
Bolebruchová, Jana a kol.: Sviatky a tradície 
v materskej škole
Bregman, Rutger: Utópia pre realistov
Curie, Eve: Paní Curieová
Durvasula, Ramani: Ostať alebo odísť?
Gladwell, Malcolm: Bombardovacia ma� a
Henischová, Bridget Ann: Kuchár v stredo-
veku
Hodrová, Daniela: Chvála schoulení
Hrabušický, Aurel: Anton Šmotlák
Kameník, pavel: Příkazový řádek v Linuxu
Keller, Timothy: Dáva Bůh smysl?
Komžík, Marián: Menej známe ovocné druhy
Košútová, Mária: Sykavky zábavne
Mann, Charles C.: Prorok a čarodejník
Padevět, Tomáš: Carmen (Skutečný život 
Hany Hegerové)
Pečarková, Jana: Logopédia včas
Pohunek, Jan: Bizarní a zaniklá povolání
Steinmetz, Greg: Najbohatší muž všetkých 
čias
Štrba, Vojtéch: Prepping aneb buďte připra-
veni
Vágnerová, Marie: Vývoj pozornosti a exeku-
tivních funkcí
Wilson, Ben: Metropolis
Zounek, Jiří a kol.: E-learning
Žára, Ondřej: JavaScript

..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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a príďte sa s nami porozprávať o všeličom 
možnom v ruštine. Vhodné aj pre začiatoč-
níkov. Tieto stretnutia nie sú kurzom RJ. 

Na krídlach príbehov - Ema a jej zázračná 
lupa
27. apríl, streda o 15.00 hod.
Na jar všetko rozkvitne a prebudí sa aj 
množstvo hmyzu. Spolu s Emou a jej zá-
zračnou lupou nahliadneme do života tých-
to malých stvorení a budeme sa rozprávať 
o tom, prečo sú v prírode také dôležité.

Autorský večer s Vandou Rozenbergo-
vou
28. apríl, štvrtok o 18.00 hod.
Zo svojich kníh bude čítať a o svojej tvorbe 
bude rozprávať autorka kníh Muž z jamy 
a deti z lásky, Tri smrtky sa plavia, Slobodu 
bažantom, Websterovci a iné. Ostatná kni-
ha Zjedol som Lautreca je ako jedna z desia-
tich nominovaná na literárnu cenu Anasoft 
litera za rok 2021.

V Krajine kníh s Petrom Karpinským
29. apríl, piatok o 9.00 a 10.30 hod. 
V apríli nás opäť navštívi spisovateľ Peter 
Karpinský. Tentokrát si pre nás pripravil 
prednášku na tému zaujímavého žánru, 
ktorým sú komiksy.

Organizované podujatie 
určené pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ.

Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Ako môžeme pomôcť našim deťom

Každú stredu v apríli vám na vybranú 
tému súvisiacu so vzdelávaním prídu 
porozprávať odborníci z Centra peda-
gogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Levoči. Prednášky sú urče-
né rodičom, pedagógom a širokej verej-

nosti.

6. apríl, streda o 16.00 hod.
Determinanty školskej spôsobilosti - kri-
téria školskej pripravenosti dieťaťa pred 
nástupom do 1. ročníka základnej školy. 

13. apríl, streda o 16.00 hod.
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na 

1. stupni ZŠ. 

20. apríl, streda o 16.00 hod.
Používanie vhodných komunikačných 
stratégií v ranom veku - prevencia rečo-

vých porúch a porúch učenia.

27. apríl, streda o 16.00 hod.
Kam na strednú školu? Cenné rady rodi-

čom a žiakom ôsmych ročníkov. 

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

e-mail: info@kniznicalevoca.sk          Tel.:  053/451 2202          Mobil: 0910 788 895
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
ROZPIS SLUŽIEB APRÍL 2022 

OKRES LEVOČA

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267
Lekáreň u Barborky

(Ulica Jána Francisciho 45)
tel. 0950740256

Lekáreň U Leva
(Námestie Majstra Pavla 24)

tel. 0534514780
Lekáreň Pri Košickej bráne 

(Košická ulica 86/22)

1. 4. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

2. – 3. 4. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

4. – 8. 4. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

9. – 10. 4. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

11. – 14. 4. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

15. 4. 8:00 - 19:00 lekáreň u Barborky

16. 4. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

17. 4. 8:00 - 19:00 lekáreň U Leva

18. 4. 8:00 - 19:00 lekáreň Pri Košickej bráne

19. – 22. 4. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

23. – 24. 4. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

25. – 29. 4. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

30. 4. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

Športová hala

HÁDZANÁ: muži 
9.4.2022 – 18,00 hod.

HK Slovan Levoča – Malacky
23.4.2022 – 18,00 hod.

HK Slovan Levoča – Dunajská Streda

Futbalový štadión

Futbal:muži
10.4.2022 - 15,30 hod.

FK05Levoča – Nálepkovo
24.4.2022 - 16,00 hod.
FK05Levoča – Kluknava

Dorast
 2.4.2022 - 14,00 hod.

FK05 Levoča – Krompachy
16.4.2022 - 14,00 hod.
FK05 Levoča – Smižany
30.4.2022 - 14,00 hod.

FK05 Levoča – Sp.Podhradie

9.4.2022
ml. žiaci - 9,30 hod.
st. žiaci - 11,15 hod.

FK05 Levoča – Ľubica
23.4.2022

ml. žiaci - 9,00 hod.
st. žiaci - 11,15 hod.

FK05 Levoča – Brezovica

Florball: st.prípravka

24.4.2022 - 8,00 hod.
Florbalový klub Quickball Levoča 

–Turnajové zápasy 
Michalovce

Sabinov

Zimný štadión
Hokej: 

5. ročníky
9.4.2022 – 9,00 hod. Spiš Indians Levoča-Stará Ľubovňa

14.4.2022 – 9,00 hod. Spiš Indians Levoča - Prešov

8.ročníky
2.4.2022 - 9,00 hod.

Spiš Indians Levoča-Liba academy Košice
 

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



Spomienky 
                        a poďakovania
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„Oči Tvoje už nezaiskria,
ústa sa už neusmejú,
ruka Tvoja už nepohladí...
Tvoje srdce však ostalo v nás,
bude nás tešiť, bude nás hriať,
bude nám úsmevy rozdávať,
i keď Ty budeš v kľude spať.“

Anna Hasajová
Dňa 10.3.2022 nás navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra, švagriná a krstná mama.
Boli to dlhé roky starostlivosti, ktoré naša zosnulá trávila aj v nemocnici. Týmto by sme sa chceli 
úprimne a z celého srdca poďakovať celému lekárskemu tímu, sestrám a ošetrovateľom z chi-
rurgického a interného oddelenia v Levoči za ich trpezlivosť a ústretovosť.
Úprimné poďakovanie vyjadrujeme bratovi Martinovi Mária Kollárovi za jeho duchovnú podpo-
ru, vyslúženie sviatosti a povzbudivé slová v neľahkých časoch.
Poďakovanie samozrejme patrí aj Spišskej katolíckej charite v Levoči. 
Zároveň sa chceme poďakovať kaplánovi Mgr. Matúšovi Knižackému za dôstojnú rozlúčku.
Posledné ďakujem vyslovujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou Hankou a ďakujeme za 
vyslovené prejavy sústrasti a kvetinové dary.

S úctou a láskou rodičia, brat Peter s manželkou Luciou
a krstné deti Tomáš a Adamko.

„Mama je láska, lebo Boh je láska.“

Helena Dravecká

Dňa 28. apríla uplynie piaty rok čo odišla si cestou domov, ktorou ide každý sám, len brána 
spomienok ostala dokorán....
Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie a ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne! 

S láskou a vďakou v modlitbách spomína syn Jozef s manželkou,
zať a vnúčatá s rodinami.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 
april 2022.

Sväté liturgie v týždni: 
 pondelok, streda, štvrtok, piatok
   16:30
 utorok, sobota  07:30
Sväté liturgie v nedeľu – 09:30; 10:30

SVIATKY V MESIACI APRÍL:
10.4. – Kvetná nedeľa
14.4. – Veľký štvrtok
15.4. – Veľký piatok
17.4. – Veľkonočná nedeľa
18.4. – Svetlý pondelok
19.4. – Svetlý utorok 
 – tretí veľkonočný deň
24.4. – Tomášova nedeľa
 – nedeľa Božieho milosrdenstva

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM POČAS 
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV:
17.4. – Svätá a Veľká nedeľa Paschy
 – Kristovo Vzkriesenie
 05:00   vzkriesenie – požehnanie  
               veľkonočných pokrmov
 10:00   svätá liturgia – požehna-
nie veľkonočných pokrmov
 15:00   Veľkonočná večiereň
18.4. – Svetlý pondelok
 – druhý veľkonočný deň
 10:00   svätá liturgia, myrovanie
19.4. – Svetlý utorok 
 – tretí veľkonočný deň
 07:30   svätá liturgia

Akékoľvek zmeny času slúženia liturgic-
kých slávení budú oznámené pri nedeľ-
ných oznamoch.

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

„Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať...“

Ján Tomajko
Dňa 24.marca 2022 sme odprevadili do večnosti môjho drahého manžela, otca, syna, zaťa, brata 
a príbuzného Jána Tomajka.
Ďakujeme všetkým za prejavenú spoluúčasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary, za mod-
litby a za prejavy sústrasti. 
Špeciálne chceme poďakovať za vysluhovanie pohrebných obradov dekanovi Petrovi Majche-
rovi, duchovnému otcovi Rastislavovi Višnovskému a duchovným otcom Petrovi Kvasňákovi 
a Donátovi Čarnogurskému. 

Ing. Ondrej Zoričák

Dňa 11. apríla uplynie 9 rokov od úmrtia môjho manžela a nášho otca Ing. ONDREJA ZORIČÁKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.



„Ten, kto ťa poznal, spomenie si,
ten, kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.“

Margita Vilkovská

Vyslovujeme úprimné poďakovanie mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a poh-
rebné obrady s našou zosnulou Margitou Vilkovskou. 
Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 25.02.2022 
s ňou rozlúčiť. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti, slova útechy, modlitby a kvetinové dary.

Smútiaca rodina.

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV

28. marca – VEČERNÉ SV. OMŠE.
Od pondelka 28. marca, keďže bol posu-
nutý čas na letný, večerné sv. omše budú 
o 19.00 hodine. 
1. apríla – PRVÝ PIATOK V MESIACI 
APRÍLI.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. 
omší a okrem toho vo štvrtok od 18.00 
a v piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých, ku ktorým chodíme 
pravidelne na prvé piatky navštívime 
v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
2. apríla – FATIMSKÁ SOBOTA.
V sobotu 6. apríla fatimská sobota v Ba-
zilike sv. Jakuba so začiatkom o 9.30 ho-
dine. 
3. apríla – PIATA PÔSTNA NEDEĽA.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 
10.00, 14.30 a 19.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole o 9.00, v Závade 
o 8.00 a v Levočskej Doline o 9.00 hodine.
10. apríla – KVETNÁ NEDEĽA.
Kvetnou nedeľou začíname sláviť Veľ-
ký svätý týždeň – dni utrpenia, smrti 
a zmŕtvychvstania Pána.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 
10.00 a 19.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole o 9.00, v Závade 
o 8.00 a v Levočskej Doline o 9.00 hodine.
V úvode sv. omší o 8.00 a 10.00 v Bazilike 
sv. Jakuba svätenie ratolestí so slávnost-
ným vstupom. 
Pri všetkých sv. omšiach sa spievajú alebo 
čítajú Pašie – Dejiny umučenia Pána. 
Na Kvetnú nedeľu v Bazilike sv. Jakuba od 
14.00 hod. popoludní hlavná veľkonočná 
sv. spoveď.
11. apríla – PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽ-
DŇA.
12. apríla – UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA.
13. apríla – STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA.
V pondelok, utorok a stredu možnosť 
si vykonať sv. spoveď počas ranných sv. 
omší a od 17.00 hodiny.
14. apríla – ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽD-
ŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Dopoludnia sa sv. omše neslávia v bež-
ných kostoloch, ani v kaplnkách. 
Slávi sa sv. omša iba v katedrálnom chrá-
me, pri ktorej sa posvätia oleje na vyslu-
hovanie sviatosti.
ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Slávnostná sv. omša na začiatok SVÄTÉHO 
TROJDNIA v Bazilike sv. Jakuba o 19.00 
hodine.
15. apríla – VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE 
UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
V tento deň sa neslávi sv. omša, konajú sa 
iba veľkopiatočné obrady.
V Bazilike sv. Jakuba tieto veľkopiatočné 
obrady začnú o 17.00 hodine.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržia-

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil,
ten nikdy nezomrie.“

Jozef Stanko

Dňa 7. apríla 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko, príbuzný a priateľ 
Jozef Stanko. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomíname.
Dcéry Alena a Marienka a syn Jozef s rodinami.

„Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
my sme ho milovali, on miloval nás.“

František Kotrady
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a pri plamienku sviečky s láskou spomínať. 
Dňa 29. apríla 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec 
a dedko. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a vďakou spomína manželka Božka,
dcéra Andrejka a syn Danko s rodinou.

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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„Ten, kto ťa poznal, si spomenie,
ten, kto ťa mal rád – nikdy nezabudne “

Helena Čipkalová
Dňa 5. apríla uplynie 8 rokov, čo ma navždy opustila moja drahá mamka. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomína syn Ján. 

„Človek, ktorý bol milovaný
nikdy v našom srdci nezomrie.“

Miroslav Čeremuga
Dňa 21.04.2022 uplynie rok od smrti môjho milovaného manžela a nášho otca, syna a brata 
Miroslava Čeremugu. 
Spomíname s láskou v našich srdciach a prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali o tichú spo-
mienku a modlitbu. 

S láskou spomínajú smútiaca rodina. 



„Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku a sviečku Ti na hrob môžeme dať
a s láskou na Teba spomínať.“

Sidónia Plačková

Dňa 18.2.2022 sme sa navždy rozlúčili s mojou milovanou manželkou, drahou mamkou, babkou, 
svokrou, krstnou mamkou, sestrou, tetou, švagrinou a príbuznou. Úprimne sa chceme poďako-
vať všetkým za účasť na smútočnej rozlúčke, prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manžel Ondrej a syn Radovan s rodinou.

„Ten, kto ťa poznal, si spomenie, 
Ten, kto ťa mal rád – nikdy nezabudne.“

Michal Hasaj
Dňa 02. apríla 2022 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil do večnosti náš otec a dedko Michal 
Hasaj. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu. 

Smútiaca rodina.

Ing. Juraj Seman

Dňa 14.2.2022 nás navždy opustil náš otec, starý otec, prastarý otec, 
príbuzný a známy Ing. Juraj Seman.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme pánovi kaplánovi Mgr. Matúšovi 
Knižackému a Mgr. Patrikovi Miturovi za dôstojnú rozlúčku, pohrebný 

obrad a odslúženie zádušnej svätej omše.
Srdečne ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za vyslovené prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
Taktiež ďakujeme MUDr. Márii Orolínovej, primárke interného oddelenia nemocnice v Levoči, 
MUDr. Petrovi Spišiakovi, MUDr. Eve Mišekovej a celému kolektívu covid oddelenia, ktorí sa 
podieľali na starostlivosti o môjho otca počas hospitalizácie.

Dcéra Sidónia a vnuk Alexander.

„Utíchlo srdiečko, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, 
no v srdciach našich žiješ stále spomienkami.“

PhDr. Jozef Labuda
Dňa 15. apríla 2022 si pripomenieme smutné prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil môj 
drahý manžel, náš milovaný otec, starý otec, brat, švagor, zať a príbuzný PhDr. Jozef Labuda.

Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli ďakuje manželka Erika,
dcéra Erika s rodinou a syn Jozef, sestra Mária s rodinou, svokra a ostatná smútiaca rodina.

vanie sa mäsitého pokrmu.
O 13.00 hodine ekumenický pašiový 
sprievod. 
16. apríla – BIELA SOBOTA.
Dnes cez deň sa nesmie sláviť nijaká 
sv. omša.
Cirkev svätá v tento deň zotrváva pri Pá-
novom hrobe pred vyloženou Sviatosťou 
oltárnou.
Vyloženie Sviatosti oltárnej v Božom hro-
be – v Bazilike sv. Jakuba o 7.00 hodine 
spojené s modlitbou posvätného čítania 
a ranných chvál. 
Odloženie Sviatosti oltárnej v Božom 
hrobe o 19.30 hodine. Po odložení Svia-
tosti oltárnej budú nasledovať Večerné 
obrady Veľkonočnej vigílie. 
17. apríla – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁ-
NOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA. 
Slávnosť s oktávou, čiže nasledujúcich 
osem dní sa slávi, ako ten istý deň.
Posvätenie jedál o 6.00 hodine ráno 
v Bazilike sv. Jakuba.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 8.00, 
10.00 a 19.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole o 9.00, v Závade 
o 8.00 a v Levočskej Doline o 9.00 hodine.
18. apríla – VEĽKONOČNÝ PONDELOK – 
oktáva Veľkej noci. 
Všetky sv. omše ako v nedeľu, naviac aj 
na Mariánskej hore popoludní o 14.30 
hodine.
Touto sv. omšou začíname tzv. letnú se-
zónu sv. omší každú nedeľu o 14.30 ho-
dine až do poslednej októbrovej nedele.
19. apríla – VEĽKONOČNÝ UTOROK – 
oktáva Veľkej noci.
20. apríla – VEĽKONOČNÁ STREDA – 
oktáva Veľkej noci.
21. apríla – VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK – 
oktáva Veľkej noci.
22. apríla – VEĽKONOČNÝ PIATOK – ok-
táva Veľkej noci.
23. apríla – VEĽKONOČNÁ SOBOTA – 
oktáva Veľkej noci.
24. apríla – DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NE-
DEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSR-
DENSTVA.
O 13.30 hodine Korunka Božieho milo-
srdenstva pri Kaplnke Božieho milosr-
denstva na začiatku Aleje sv. Jána Pavla 
II. Táto modlitba bude obetovaná za 
fundatora tejto kaplnky pána Miroslava 
Tuščáka. 
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 ho-
dine.
V Smižanoch v diecéznom centre sláv-
nosť Božieho milosrdenstva.
25. apríla – SV. MARKA, EVANJELISTU, 
SVIATOK.
29. apríla – SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PAN-
NY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓ-
PY, SVIATOK

Zmena programu vyhradená!

„Odišla, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.“

Mária Tuščáková

Dňa 13. 3. 2022 by sa dožila veku 100 rokov naša mamka, babka a prababka pani Mária Tuščá-
ková. 

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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Slovíčko od 
minoritov

Kristus nás pozýva víťaziť nad 
strachom a smrťou

Drahí Levočania, 

aktuálne som v Levoči tretí rok a zdalo sa, 
že to bude prvýkrát „normálna Veľká noc“. 
Vojna na Ukrajine všetko zmenila. Veľká 
noc je oslavou víťazstva Božieho života 
nad smrťou. Pandémia a vojna sú skôr pra-
vým opakom. Dá sa v takej situácii radovať 
z Kristovho triumfu? Určite dá a má. 

Zdá sa, že boj s covidom pomaly zvládame 
a Ukrajincom sa pomerne darí brániť na-
priek ruskej prevahe. Skutočný dôvod na 
radosť vidím však inde – vo víťazstvách po-
čas duchovných zápasov. Nedá mi, aby som 
sa s Vami nepodelil s našou skúsenosťou 
s ukrajinskými utečencami. V našom klášto-
re sme prichýlili štyri mamičky a ich deväť 
detí. Ak nerátam posmešné video, ktoré mi 
ukázali deti, ani raz som ich za ten týždeň, 
čo sú u nás, nepočul nadávať na Rusov, či 
ich prezidenta; v pohode hovoria po rus-
ky. Všetci sú obdivuhodne trpezliví a tichí 
(vrátane všetkých 8 chlapcov od 3 do 16 
rokov:). Aj keď zdá sa, že nevynikajú nábož-
nosťou, dvaja najstarší chalani absolvovali 
nočnú krížovú cestu (vyše 20 km zväčša po 
snehu), ktorú predpokladám, obetovali, tak 
ako ja, za mier v ich vlasti. 

Obdivuhodné je aj to, koľko podpory sa 
nám pre nich dostalo aj bez toho, aby sme 
o ňu požiadali. Som nadšený, keď vidím, 
koľko toho robia Levočania a to nielen tí, 
ktorých nazývame „veriaci“. Osobitne mu-
sím vyzdvihnúť zriadenie komunitného 
centra pre Ukrajincov v priestoroch sédrie. 
Teda podobne ako v boji s pandémiou vi-
dím veľa obetavosti a veľa duchovných ví-
ťazstiev. 

Aj keď táto Veľká noc zrejme opäť nebude 
„normálna“, môže byť pre každého z nás 
silnou skúsenosťou stretnutia s Kristom - 
víťazom nad smrťou a strachom, ktorý ho-
vorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 
40).

Levočská komunita bratov minoritov Vám 
vyprosuje požehnané sviatky Veľkej noci. 

Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.

V APRÍLI PLÁNUJEME: 
Krížové cesty o 15:00 – v piatky (vedú 
členovia spoločenstiev), v nedele (vedú 
bratia minoriti). 

12.4. – Veľká novéna pred sviatkom 
svätého Antona – počas 9 utorkov si v 
kázňach svätých omší priblížime život a 
myšlienky sv. Antona; po svätej omši o 
15:50 bude krátka pobožnosť.

14.4. – Zelený štvrtok – svätá omša na 
Pamiatku Pánovej večere o 15:50.

15.4. – Veľký piatok – o 8:00 modlitba 
ranných chvál a posvätného čítania; o 
15:00 ekumenický pašiový sprievod; o 
14:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu; 
o 15:00 obrady Veľkého piatku; možnosť 

navštíviť kostol a Boží hrob do 19:00.

16.4. – Biela sobota – o 8:00 modlit-
ba ranných chvál a posvätného čítania; 
možnosť navštíviť kostol a Boží hrob do 
19:00; novéna k Božiemu milosrdenstvu 
o 19:45; Veľkonočná vigília o 20:00.

17.4. – Veľkonočná nedeľa – o 10:45 
novéna k Božiemu milosrdenstvu; 

18.4. – Veľkonočný pondelok – sväté 
omše: o 9:00, 11:00, 16:00; o 10:45 nové-
na k Božiemu milosrdenstvu.

19. – 23.4. – Novéna k Božiemu milosr-
denstvu o 15:35; v sobotu o 7:35.

24.4. – Nedeľa Božieho milosrdenstva 
- o 15:00 pobožnosť k Božiemu milosr-
denstvu.

„Bolesťou unavená, tíško si zaspala,
zanechala všetkých a všetko čo si mala rada. 
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok si na teba spomíname,
osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť. “

Mgr. Lenka Valentová
Dňa 10.04.2021 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka a mamka, 
dcéra a sestra Mgr. Lenka Valentová. 

S láskou a úctou spomína manžel Igor, syn Gregor,
rodičia, brat Jozef s rodinou a ostatná rodina.

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

Stanislav Maršalek
Dňa 19. októbra nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, brat, švagor, krstný otec, strýko 
Stanislav Maršalek. 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

Mária Chamilová

Dňa 5. apríla 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, 
babka a prababka Mária Chamilová .

S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Jozef s rodinami.

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

Jozef Pavľák
Dňa 10. apríla uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko. 
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád. 

Smútiaca rodina. 
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„Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku.
Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba ostanú navždy v nás.“

Zdenka Schneiderová
Dňa 30. apríla 2022 uplynulo 25 rokov čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra a sestra.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.

S láskou a úctou spomína mamka, otec,
bratia Ján a Marek s rodinami, Erika s rodinou. 

„Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. 
Mama je láska. 
Lebo aj Boh je láska. 
Preto sa nám žije pre teba mamička.“ (Milan Rúfus)

Anna Ogurčáková
Dňa 07.03.2022 sme si pripomenuli prvé výročie odchodu našej drahej mamičky, babky, pra-
babky, krstnej mamy. 
Ďakujeme za tvoju lásku, nezištnú pomoc a obetavosť.

Spomíname na teba v modlitbách.
Dcéry Janka, Katarína, syn Ľubomír, Ladislav, Pavol s rodinami.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Služby Božie na mesiac apríl 2022

Milí Levočania!
V dnešnej dobe je pre kresťanov, ale aj 
nekresťanov kríž jasným a zrozumiteľ-
ným symbolom. Kríž patrí jednoznačne 
ku kresťanskej cirkvi. Poznáme nádherné 
veľké kríže na kostoloch, cintorínoch, stro-
hé a jednoduché kríže na zastaveniach 
či miestach tragédii, kríže, ktoré vyráža-
jú dych svojím umeleckým stvárnením, 
drahé a ťažké kríže zo zlata, ale aj jedno-
duché kríže zo zviazaných konárikov. Je 
to úplne fascinujúce, ako našu civilizáciu 
z určitého uhla pohľadu kríž úplne opan-
tal. A asi aj dnes by sme len ťažko našli 
v našich zemepisných šírkach symbol, 
ktorý sa opakuje častejšie, ako práve 
symbol kríža. Prečo teda toľko rečí, toľko 
umeleckých stvárnení a toľko krížov?
Keby dnes sa medzi nami zjavil starý Ri-
man alebo Grék z roku 50 po Kristu, tak by 
mu to asi vyrazilo dych. Vôbec by nerozu-
mel, prečo je všade toľko krížov. Veď kríž 
bol symbolom toho najnehanebnejšieho 
a najponižujúcejšieho spôsobu popravy, 
aký vôbec v antike existoval. Zomrieť na 
kríži znamenalo nie len to, že človek bol 
zločincom a vyvrheľom spoločnosti, ale 
že patril medzi otrokov, medzi úplnú, ab-
solútnu spodinu. Preto teda apoštol Pavel 
v prvom liste Korintským 1, 18 – 19 verši 
hovorí: „Slovo o kríži je totiž bláznov-
stvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí do-
sahujeme spasenie, je mocou Božou. 
Veď je napísané: Zničím múdrosť múd-
rych a zmarím rozumnosť rozumných.“ 
Keď si dnes uvedomíme tieto skutočnos-
ti, o to silnejšie nám vynikne veľkosť Božej 
lásky. Nepochybne mnohokrát počujeme 
v kázňach o tom, že Boh z lásky obetoval 
svojho Syna. Sú to nádherné a krásne slo-
vá. Ale Boh Ho nie len obetoval za naše 
životy, ale urobil Ho tým najponíženejším 
a najopovrhovanejším zo všetkých ľudí. 
Veď predstavte si svoj vlastný životopis, 
kde by bolo napísané: narodený v mašta-
li, otec neznámy, matka tvrdí, že otcom je 
Boh, prežil v biede a nič si nezbudoval po-
čas života a napokon zomrel medzi vrah-
mi a vyvrheľmi tou najpotupnejšou smr-
ťou. To nie je znakom vysokého pôvodu či 
úspešného života človeka. A predsa Boh 
zostúpil až tak nízko, že sa stal posledným 
z posledných. A to len preto, aby nako-
niec kríž, opľúvaný a potupený, tisíckrát 
prekliaty a zhanobený, sa stal najväčším 
symbolom v dejinách ľudstva, symbo-
lom oslobodenia človeka, kedy maličký, 
nepatrný, z prachu zrodený človek, ktorý 
vôbec nič neznamená, sa dostáva až do 
nebeského kráľovstva. A tak je vlastne 
ponížená rozumnosť rozumných.

„Odišiel a už sa nevráti.
Zostali nám iba fotografi e a spomienky.“

Juraj Šarišský
Dňa 14.04.2022 si pripomíname nedožité 85.výročie narodenia nášho manžela, otca a dedka 
Juraja Šarišského.
Ďakujeme za tvoju lásku, starostlivosť a obetavosť. Spomíname a nezabúdame.

Manželka Alžbeta, syn Rastislav a dcéra Iveta s rodinou.

„Odišla si tíško, niet ťa už medzi nami.
V našich srdciach budeš žiť spomienkami.“

Mária Smiková
Dňa 1.3.2022 sme odprevadili do večnosti našu drahú tetu, krstnú mamu, švagrinú a príbuznú. 
Ďakujeme všetkým za prejavenú spoluúčasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové dary. 

Smútiaca rodina. 

„Bolesťami unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si mala rada.
Za všetky tieto Tvoje trápenia a bolesti,
nech ti dá Pán Boh večnej milosti.“

Elena Boguská
Dňa 30.apríla 2022 si pripomíname tretie výročie úmrtia mojej milovanej manželky, našej dra-
hej mamky, babky a prababky Eleny Boguskej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou a vďakou za všetko na Teba spomína manžel Štefan,
dcéra Eva s rodinou, syn Štefan s rodinou, syn Peter s rodinou,

vnúčatá Daniela s rodinou, Anna s rodinou, Kamil a Stella.



Vo veľkopiatkovom príbehu je veľa vecí, 
ktoré prijímame nejako automaticky. Po-
čúvame o nich, čítame si ich, ale nie vždy 
ideme až do hĺbky. Veľkopiatkový príbeh 
je nie len príbehom poníženia, ale aj prí-
behom neuveriteľného utrpenia a boles-
ti. 
Čo si my chceme zobrať z tohto príbehu 
dnes? Rozmýšľame naozaj o tom, čo Ježiš 
na ten Veľký Piatok pre nás podstúpil a čo 
pre nás urobil? Nezdôrazňujeme význam 
tohto dňa naozaj iba ako nejaké kultúrne 
či náboženské dedičstvo? Ak je to tak, tak 
sa môže stať, že obeť, ktorú Ježiš priniesol 
na kríži, síce už nie je pre nás bláznov-
stvom a pohoršením, ale iba identi� kač-
ným znamienkom nášho kresťanského 
sebavedomia. Ak tieto pocity v nás Veľ-
ký Piatok vzbudzuje, tak sme úplne na 
opačnej strane toho, čo Boh chcel tým-
to veľkým činom urobiť a čím nás chcel 
osloviť. Veľký Piatok je deň, kedy Boh, 
ktorý bol celý život ponížený, napokon 
pre nás zlomyseľných a nehodných ľudí 
podstúpil hanebnú smrť na kríži a nechal 
sa za nás zbičovať. Je to posolstvo prav-
depodobne tej najväčšej možnej obete 
a lásky, akú vôbec bol kto schopný pri-
niesť. Amen.

SLUŽBY BOŽIE V PÔSTE A POČAS VEĽ-
KONOČNÝCH SVIATKOV

V modlitebni na fare
3. 4. 2022
- 5. nedeľa pôstna – Smrtná – čítanie Pa-
šií o 9.00 hod. 
7. 4. 2022
- štvrtok - pôstna večiereň o 17.00 hod.
10. 4. 2022
- 6. nedeľa pôstna – Kvetná – čítanie Pa-
šií o 9.00 hod.

V kostole na námestí
14. 4. 2022
– Zelený štvrtok s Večerou Pánovou 
o 17.00 hod.
15. 4. 2022
– Veľký piatok s Večerou Pánovou 
o 9.00 hod.
17. 4. 2022
– 1. slávnosť veľkonočná o 9.00 hod.
18. 4. 2022
– 2. slávnosť veľkonočná o 9.00 hod.
24. 4. 2022
– 1. nedeľa po Veľkej noci o 9.00 hod.

Všetky služby Božie sa budú konať v prá-
ve aktuálnom režime podľa nariadení 
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
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LEVOČA, KINO ÚSMEV
UTOROK 03.05.2022  o 18:00
PREDAJ vstupeniek v pokladni MsKS Levoča, Námestie Majstra Pavla 54, t.č. 053 451 2522

VSTUPNÉ :  PREDPREDAJ 15 €, týždeň pred 17 €
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