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Milí Levočania,

v mesiaci apríl 2022 sme sa dočkali ukončenej obnovy budovy čakárne na 
autobusovej stanici. Budova prešla celkovou rekonštrukciou, dispozičnými 
zmenami, vytvorené sú hygienické zariadenia pre zdravotne postihnutých. 
Nové sú povrchové úpravy, vnútorné rozvody elektriny, vodovodu a kana-
lizácie. Objekt je monitorovaný kamerovým systémom, aby sme vytvorili 
bezpečné podmienky pre cestujúcich. Vo vnútri sú umiestnené nové lavič-
ky, vstup je bezbariérový. Okolo budovy bola realizovaná nová asfaltová 
povrchová úprava.

V našom meste verejnú osobnú dopravu autobusovú využívajú každoden-
ne stovky ľudí na cestovanie do práce, škôl, k lekárom či na úrady. Práve 
autobusová doprava predstavuje najdostupnejšiu formu prepravy pre ces-
tujúcich aj z odľahlejších miest a obcí, kde železničná doprava absentuje. 
Naším cieľom je neustále rozvíjať a skvalitňovať poskytované služby. Aj 
investície do autobusovej stanice motivujú cestovať ľudí verejnou dopra-
vou, aby obyvatelia a návštevníci regiónov či miest uprednostnili verejnú 
dopravu pred individuálnou dopravou autami. Naším cieľom je poskyto-
vať modernú, spoľahlivú a dlhodobo udržateľnú dopravu a cestujúcim za-
istiť možnosť cestovať bezpečne a pohodlne. Pevne verím, že sme k tomu 
prispeli aj touto realizovanou rekonštrukciou. 

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta Levoča
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Oddychový areál bol obnovený z ex-
terných nenávratných zdrojov a časť 
investície spolu� nancuje Mesto Levo-
ča zo svojho rozpočtu. Udialo sa tak 
na podklade cezhraničnej spolupráce 
Intereg V-A-Poľsko-Slovenská repub-
lika 2014-2020 v rámci projektu s náz-
vom PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANI-
ČIA „Ochrana ohrozených druhov pri 
súčasnom udržateľnom sprístupnení 
krajinno-prírodných atrakcií miest Sta-
rý Sacz a Levoča – inovačné náučné 
chodníky v lokalitách Miejska Góra 
a Levočská Dolina.“

Cieľom projektu bolo vytvorenie nové-
ho produktu cestovného ruchu, vylep-
šenie životného prostredia a ochrana 
ojedinelého žabieho ohniska v okrese.

Návštevníci si môžu užiť prechádzku 
pozdĺž priehrady spolu s náučným 
chodníkom, kde sa na interaktívnych 
tabuliach nachádzajú informácie o ži-
vote obojživelníkov a miestnej � óre. 
Pred vstupom do areálu je parkovisko 
a novozriadená budova informačné-
ho centra. Pre športové vyžitie slúži 
univerzálne ihrisko a zážitkový areál 
s lanovým parkom a lezeckou stenou. 
Deťom poslúži detské ihrisko, ktoré 
obsahuje hernú zostavu loď a pruži-
nové hojdačky. Pre rôzne aktivity bude 
využívané prekryté pódium. V budove 
Domu prírody budú učebne s prírodo-
vednou expozíciou. Relaxačne pose-
dieť sa bude dať v altánku s výhľadom 
na vodnú plochu. Nové mólo s vyhliad-
kovou vežou bude slúžiť aj pre vodné 

bicykle a člny. V jeho blízkosti je pies-
kové ihrisko. Na konci areálu sa počíta 
s oddychovou zónou pre rybárov. 
Medzi pieskovým ihriskom a domom 
prírody vznikla zóna vonkajších prí-
streškov pre oddych, kde budú k dispo-
zícii aj ohniská.

Momentálne prebiehajú práce súvisia-
ce s uvedením priehrady do prevádzky. 
Stane sa tak po kompletnej kolaudácii 
a prevzatí celého diela. Bližšie údaje 
k otvoreniu pre verejnosť budú zverej-
nené. Cenník sa bude schvaľovať v or-
gánoch mesta v júni.

Ľubomíra Čujová
Mesto Levoča

Okolie vodnej nádrže v Levoči sa 
zmenilo na nepoznanie

V marci minulého roku sa začalo s obnovou projektu
„Žabia cesta – Revitalizácia prírodno – ekologického 

centra v Levoči“
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V súvislosti s konaním Levočskej 
púte bude v dňoch 02.07.2022 
a 03.07.2022 zavedený osobitný 
dopravný režim v meste Levoča na 
Košickej ulici, Námestí Majstra Pavla, 
Sadovej ulici a Ulici športovcov.
Parkovanie osobných motorových 
vozidiel bude povolené bezodplat-
ne na parkoviskách a miestnych 
komunikáciách v meste Levoča ne-
podliehajúcich osobitnému doprav-
nému režimu.
Pre parkovanie autobusov bude vy-
medzený jeden jazdný pruh na ceste 
III/3225 v smere od Levočskej Doliny. 
Vjazd vozidiel na Mariánsku horu 
bude povolený len na základe povo-
lenia vydaného Rímskokatolíckym 
farským úradom v Levoči.
Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru 
pre príležitostný trh na Ulici špor-
tovcov bude povolené len vozidlám 
označeným povolením pre služby 
a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský 
úrad Levoča, oddelenie investičnej 

činnosti, územného plánovania a ži-
votného prostredia, stavebný úrad. 
Vstup na Košickú ulicu a na Ná-
mestie Majstra Pavla bude povolený 
len vozidlám označeným povolením 
pre služby a zásobovanie, ktoré vy-
dáva Mestský úrad Levoča, oddele-
nie investičnej činnosti, územného 
plánovania a životného prostredia, 
stavebný úrad. 
Do uzatvorených častí mesta bude 
povolený vjazd motorovým vo-
zidlám, ktorých majitelia majú 
v predmetnej časti mesta Levoča tr-
valý, resp. prechodný pobyt, majite-
ľom nehnuteľností, zamestnancom 
organizácií, vozidlám zabezpeču-
júcim zásobovanie, organizátorom 
Mariánskej púte a záchranným zlož-
kám. 
Kyvadlová doprava na Mariánsku 
horu v dňoch 2.07.2022 a 3.07.2022 
nebude zriadená.
Mestská hromadná doprava bude 
premávať podľa platného gra� konu. 

Prímestské spoje Levoča – Spišská 
Nová Ves budú premávať ku polik-
linike na Námestí Štefana Kluberta 
(zastávka Levoča, Prešovská). Vý-
stupná a nástupná zastávka bude na 
ceste I/18 nad parkoviskom na Sado-
vej ulici.
Mimoriadne vlakové spoje na trati 
Spišská Nová Ves – Levoča budú vy-
pravené podľa platného cestného 
poriadku. Ku vlakovým spojom bude 
zriadená kyvadlová doprava premá-
vajúca ku poliklinike na Námestí Šte-
fana Kluberta.
Dovoľujeme si požiadať všetkých 
účastníkov cestnej premávky o reš-
pektovanie dočasného dopravného 
značenia, zvýšenú pozornosť a ohľa-
duplnosť pri dodržiavaní doprav-
ných usmernení.
Mesto Levoča srdečne pozýva a víta 
všetkých účastníkov Levočskej púte.

Odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ

Dopravný režim
počas konania Levočskej púte 

OZNAM
O PREVÁDZKE MATERSKÝCH ŠKÔL 

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
( JÚL – AUGUST 2022) V ZRIAĎOVATEĽSKEJ

PÔSOBNOSTI MESTA LEVOČA

 MŠ, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča
od 1.7.2022 do 15.7.2022

MŠ, Predmestie, 832/26 Levoča,
od 01.07.2022 do 15.07.2022

MŠ, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča
od 18.7.2022 do 29.7.2022

MŠ, Ul. Železničný riadok 3, Levoča
od 1.8.2022 do 12.8.2022

MŠ, Ul. G. Hermanna 225/9, Levoča
od 15.8.2022 do 26.8.2022

V dňoch 30.8.2022 a 31.8.2022 budú 
materské školy v Levoči mimo prevádzky.

MIMORIADNE VLAKOVÉ SPOJE
Spišská Nová Ves – Levoča

Čas  Číslo vlaku Dátum premávky
05:27 – 05:44 Vlak 8703  03.07.2022
07:17 – 07:34  Vlak 8707  02.07.2022 a 03.07.2022
08:03 – 08:20 Vlak 8709  03.07.2022
09:27 – 09:44 Vlak 8711  02.07.2022 a 03.07.2022
11:27 – 11:44 Vlak 8715  02.07.2022
13:27 – 13:44 Vlak 8719  02.07.2022 a 03.07.2022
14:11 – 14:28 Vlak 8721  03.07.2022
15:27 – 15:44 Vlak 8723  02.07.2022 a 03.07.2022
17:27 – 17:44 Vlak 8727  02.07.2022
19:27 – 19:44 Vlak 8731  02.07.2022

Levoča – Spišská Nová Ves
Čas  Číslo vlaku Dátum premávky
06:24 – 06:40 Vlak 8704  03.07.2022
07:40 – 07:56 Vlak 8706  03.07.2022
08:26 – 08:42 Vlak 8708  02.07.2022 a 03.07.2022
10:14 – 10:30 Vlak 8712  02.07.2022
12:14 – 12:30 Vlak 8716  02.07.2022 a 03.07.2022
13:50 – 14:06 Vlak 8718  03.07.2022
14:32 – 14:48 Vlak 8720  02.07.2022 a 03.07.2022
16:04 – 16:20 Vlak 8724  02.07.2022 a 03.07.2022
18:14 – 18:30 Vlak 8728  02.07.2022
20:14 – 20:30 Vlak 8732  02.07.2022
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Odporúčania polície ako si 
chrániť majetok pred 

„zlodejom – vlamačom“

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Poprade upozorňuje verejnosť na pácha-
nie majetkovej trestnej činnosti – krádeže 
vlámaním, kde za posledné mesiace eviduje 
zvýšený výskyt oznámení od občanov, ktorí 
prišli o svoj majetok, resp. osobné veci. Zlo-
dejom – vlamačom stačí na vykonanie krá-
deže iba krátky čas a neraz využívajú neprí-
tomnosť občanov, najmä v dopoludňajších 
hodinách alebo počas víkendov. Všímavosť 
a obozretnosť môže polícii pomôcť pri ob-
jasňovaní a pátraní po páchateľoch.
 
Za účelom zvýšenia informovanosti verej-
nosti policajný zbor:

1. upozorňuje občanov, aby boli všímaví 
a ostražití,

2. odporúča, aby nevpúšťali cudzie osoby 
do bytového domu/bytu,

3. uzamykali spoločné priestory, vcho-
dové dvere (aby kľúče od nich mali iba 
oprávnené osoby),

4. venovali väčšiu pozornosť kontrole 
magnetických zámkov vchodových 
dverí bytového domu (môže byť zne-
funkčnený napr. nalepením cudzích 
predmetov),

5. apeluje na zvýšenú pozornosť okoliu 
bytového domu/bytu, všímať si pohyb 
neznámych, podozrivých osôb,

6. odporúča nainštalovať bezpečnostný 
systém do spoločných priestorov obyt-
ného domu (môže to odradiť možných 
páchateľov),

7. odporúča, aby v prípade okradnutia ne-
vstupovali do príbytkov, pivníc, garáží 
a pod. (z dôvodu zničenia stôp, ktoré tu 
páchateľ zanechal), ale ihneď kontakto-
vali policajný zbor na telefónnom čísle 
158 (dostupné nepretržite), alebo naj-
bližšie obvodné oddelenie policajného 
zboru za účelom podania oznámenia.

 

plk. Ing. Ján Dubňanský
         riaditeľ

INZERUJTE AJ VY V MESAČNÍKU

CENNÍK NÁJDETE NA STRÁNKE
www.levoca.sk



SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileá 
v mesiaci jún 2022 oslávia:

91 rokov
Mária Antošová

88 rokov
Alžbeta Kertisová

87 rokov
Ján Griger

86 rokov
Peter Kopkáš

Klára Štramová

85 rokov
Peter Fľak

84 rokov
Ján Talpaš

82 rokov
Veronika Faltinová

79 rokov
Anna Považanová

77 rokov
Brigita Albertová

70 rokov
Darina Labancová
Dušan Zwanciger

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie 

a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Vitajte medzi nami:
Lucas Dávid Brincko

Noel Ján Hribľan
Martin Varga

Manželstvo uzavreli:
Róbert Lang a Ina Vladimírovna Kozich

František Ollé a Helena Rabíková
Matej Chovančík a Nikola Ďuricová

       Maroš Jurečko 
                   a Mgr. Katarína Drahomirecká

Peter Lesňák a Žofi a Jasenčáková

Opustili nás:
Margita Venglarčíková, rok nar. 1939

Mária Kredatusová, rok nar. 1940
Jaroslav Kacera, rok nar. 1942
Božena Čonková, rok nar. 1945

Ján Tomajko, rok nar. 1981

Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

Nové služby - čistenie kobercov, sedačiek,
náhrobných kameňov, sťahovanie, kosenie.

Ochrana dreva - ničenie červotočov, húb, plesní injektážou
a mikrovlnným žiarením. Viac info na t.č. 0904 865 262

PLATENÁ INZERCIA, SPOLOČNOSŤ, INFORMÁCIE MsÚ

7

Demolácia altánku
Sme veľmi sklamaní, obyvatelia Levoče a okolia, že pokračuje demolácia 
altánku na kopci Strompeš pri dvojkríži. Pevne veríme, že v spolupráci 
s mestskou políciou a Policajným zborom SR sa nám podarí usvedčiť vý-
tržníkov, ktorí vytrhali dosky z altánku a následne ich spálili na ohnisku. 
Je to nehorázna neúcta k tým, ktorí tento altánok postavili vo viere, že 
bude slúžiť slušným návštevníkom tohto krásneho výhľadu na Levo-
ču. Je to veľká hanba všetkých mladých, ktorí tam chodili a prizerali sa 
a nenahlásili to mestskej polícii, alebo PZ SR . V altánku je doslova veľké 
smetisko, rozbité fľaše, zničené stoly. To si nevedia odniesť prázdne fľaše 
a rôzne obaly z potravy, ktorú tam konzumujú? Tak sa správajú aj doma? 
Vedia vôbec ich rodičia, kde sa stretávajú ich deti po večeroch? Pevne 
veríme, že namontovaním kamerového systému už k ďalšej demolácii 
nebude dochádzať. 

Mgr. Miroslav Brincko, predseda MO MS v Levoči



Náš ocko, tak sme ho volali s bratom sa 
narodil 22. júna 1922 v Levoči. Pochá-
dzal z remeselníckej rodiny a bol jed-
ným z piatich detí. Po ukončení ľudovej 
a meštianskej školy sa vyučil za stolára, 
keďže jeho otec vlastnil stolársku � rmu. 
Jeho snom bolo stať sa fotografom a tak 
sa popri práci venoval amatérskej foto-
gra� i. Fotografoval rodinu, výlety s ka-
marátmi, prírodu a pod. V rokoch 1942-
1944 vykonával základnú 
vojenskú službu. Zúčastnil 
sa SNP, bol verný Slovák 
a protifašistický bojovník, 
nikdy nežiadal o nijaké vý-
hody, hoci bol ranený. Pa-
mätám sa ako hovoril „robil 
som to pre Slovensko“. Túžil 
po samostatnom Sloven-
sku, ale toho sa žiaľ nedožil. 
Po demobilizácii sa vrátil 
k rodičom, bol zamestnaný 
u otca a prakticky viedol 
celú stolársku prevádzku. 
Chcel byť samostatný, otvo-
ril si vlastný podnik, mal 
vážnu známosť a chcel sa 
oženiť. To prekazila Levoč-
ská vzbura, kde 25.6.1949 
bol zatknutý a odsúdený 
spolu s viacerými Levočan-
mi na trest odňatia slobody 
v trvaní 18 mesiacov ne-
podmienečne a stratu úra-
du a volebného práva na 
tri roky. Trest si odpykával 
v Leopoldove na samotke 
v ťažkých podmienkach 
(v roku 1992 bol rehabili-
tovaný in memoriam 11 
rokov po smrti). Po návrate 
z väzenia sa r. 1950 oženil s našou ma-
mou Alžbetou Kollárovou. Neskôr � rmy 
poštátnili a jeho túžba po nezávislosti 
padla. Začal si plniť svoj celoživotný 
sen a tak roku 1952 získal výučný list 
fotografa. Začal pracovať u miestneho 
fotografa pána J. Murína (Capi) na vte-
dajšom Hlavnom námestí č. 40 (Múze-

um na Nám. Majstra Pavla). Zo začiatku 
sa venoval spracovaniu amatérskej fo-
togra� e a postupne vnikal do tajom-
stiev ateliérnej fotogra� e, kde sa nasve-
covalo re� ektormi a veľké fotoaparáty 
sa presúvali na kolieskach a za každým 
záberom sa nabíjali kazety. Fotografo-
vali sa veľké svadobné skupiny, ktoré sa 
niekedy až na tesno usporadúvali, aby 
všetci boli v zábere, portréty študentov, 

ktorí sa tešili na tablo, rodinné jubileá
a pod. Po čase vznikli v Levoči Ko-
munálne služby a prevádzka sa volala 
„Fotoslužba“, ktorá sídlila v dome na 
Mierovom nám. č.14 (dnes Nám. Maj-
stra Pavla, Gombička). Fotoslužba mala 
pracovňu, kde sa na pultoch retušovali 
negatívy a orezávali fotogra� e, tmavú 

komoru a fotoateliér. Často sme otca 
pozorovali pri práci ako usadil zákaz-
níka pootočil mu hlavu, osvetlil ho, 
prípadne povedal „bradu nižšie pro-
sím, nasliňte si pery, pozerajte sa mi na 
ruku a nehýbte sa“ ako by som to teraz 
počula. Na objednávky fotografoval aj 
priamo v domácnosti, rodinné jubileá, 
sobáše a pod. Ako prvý Levočan sa za-
čal venovať farebnej fotogra� i (r. 1953-

54) v spolupráci s pánom 
Kazimírom Štubňom. Sami 
si miešali chemikálie na vý-
vojky. Málokto z našej ge-
nerácie sa môže pochváliť 
farebnou fotogra� ou z det-
stva spred 68 rokov a diapo-
zitívmi. Mal vlastnú kameru 
a premietačku. Premietanie 
� lmov a diapozitívov bolo 
v našej rodine samozrej-
mosťou. Starší Levočania si 
ho iste pamätajú ako chodil 
s fotoaparátom na krku, tak 
sa mu aj podarilo zachytiť 
požiar v Levoči na Miero-
vom nám. č. 21-23 v r. 1972, 
tiež niektoré objekty, ktoré 
sú dnes minulosťou.

Popri zamestnaní sa veno-
val fotografovaniu mes-
tskej a ľudovej architektúry, 
krajiny, veľká časť jeho prác 
obsahuje sakrálne motívy, 
hlavne z Baziliky svätého 
Jakuba, počas reštaurátor-
ských prác na hlavnom oltá-
ri spolupracoval s reštaurá-
tormi bratmi Kotrbovcami, 
ktorým robil fotodokumen-

táciu. Veľa fotoamatérov chodilo za 
ním po rady, každému sa ochotne ve-
noval. Jeho dobrým priateľom bol 
aj vášnivý fotograf pán Štefan Péchy 
a bývalý levočský dekan dôstojný pán 
Štefan Klubert, s ktorým trávil veľa ho-
dín v tmavej komore pri zhotovovaní 
fotogra� í. Ľudia si otca ako fotografa 

Ján Jansčák – Janči 
Život Levočana fotografa

SPOLOČNOSŤ
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obľúbili a v tom čase ako fo-
tograf nemal konkurenciu. Po-
čas jeho fotogra� stickej praxe 
sa udialo veľa dobrého aj zlé-
ho. Stále bol prenasledova-
ný komunistickým režimom, 
a to ho ničilo. Politike sa vyhý-
bal, bol Slovák s veľkým S, bol 
katolík bez pretvárky, a to sa 
vtedajšej vrchnosti nepáčilo. 
Na nátlak straníckych funkci-
onárov opustil svoju milovanú 
fotoslužbu a v rokoch 1963-65 
odišiel pracovať ako baník do 
uránových baní. Pretože sme 
bývali v tmavom byte bez WC 
a kúpeľne. Potom otec kúpil 
dom na Ružovej ulici číslo 30 
v Levoči, kde si neskôr zriadil 
fotoateliér. Počas tejto pauzy 
sa vo fotoslužbe vystriedalo 
niekoľko zamestnancov, me-
novite: pán Hains, Kirali, Sza-
bo, Monika Ružbacká a stála 
pracovníčka H. Šimková (Mly-
narčíková). Pretože sa tam ľu-

dia často menili, pred-
stavitelia mesta otca 
požiadali, aby sa vrátil 
a prevzal funkciu ve-
dúceho. Fotoslužba sa 
v tom čase presťaho-
vala na poschodie do 
priestorov domu číslo 
31 na terajšom Námes-
tí Majstra Pavla (vtedy 
Mierovom námestí, 
dnešná predajňa ABC 
a drogéria). Počas ob-
dobia pôsobenia ako 
fotograf pripravil nie-
koľko učňov na budú-
ce povolanie. Nezistila 

som presné roky, ale z rozhovoru s pani 
Hankou Šimkovou som sa dozvede-
la, že medzi prvými učňami (1956-57)
bola Števka Labusová (Červeňáková), 
Pavol Bulej, v rokoch 1957-59 Hana 
Suchá z Levoče a Marta Ľahová zo S. 
P., roku 1959 Lýdia Labudová (Valen-
tová), ktorá po vyučení odišla do Brna, 
kde pracovala ako fotografka. Spolu s L. 
Labudovou sa učila aj Hanka Šimková, 
ktorá ostala pracovať pri otcovi. Prišiel 
rok 1968, otec dúfal v lepšiu budúc-
nosť, ale veľa radosti mu nepriniesla. 
Znovu na nátlak predstaviteľov strany 
sa musel vzdať práce, ktorú mal rád. 
Funkciu vedúcej fotoslužby prevzala 
pani Hanka Šimková. Otec sa zames-
tnal v levočskej nemocnici ako skladník. 
Začal chorľavieť, väzenie, práca v bani 
a stále prenasledovanie sa podpísalo 
na jeho zdraví. V roku 1971 sa dostal do 
invalidného dôchodku, ale svojej obľú-
benej činnosti sa venoval ďalej, avšak 
v menšom rozsahu. V dome na Ružo-
vej ulici sme bývali a otec si tam zria-
dil malý fotoateliér a dobre vybavenú 
tmavú komoru. Posledné roky 1980-81 
podľahol ťažkej chorobe a zomrel ako 
59 ročný 30.09.1981. Aj napriek nepraj-
nej dobe v ktorej prežil svoj krátky život, 
stihol toho dosť. Javil sa ako šťastný, ve-
selý človek, ktorý nás uspával s gitarou 
a pesničkami, ktoré sú dávno evergrín-
mi. Bol starostlivý otec a manžel, s ma-
mou chodili na plesy, stihol sa venovať 
rodine aj svojim záľubám. Rád lyžoval, 
splavoval rieky, liezol po Tatrách, bol 
skaut, chatár aj dobrovoľný hasič. Milo-
val svoju rodinu a Levoču, vštepil nám 
lásku k fotogra� i a my v jeho myšlienke 
zachytiť krásny moment - sa snažíme 
pokračovať.

V tomto roku v júni si pripomíname 
100 rokov od jeho narodenia, dúfam, 
že ešte žijú Levočania, ktorých fotogra-
foval, alebo ho poznali, prosím, venujte 
mu tichú spomienku, ďakujem.

dcéra Janka Močiliaková
rod. Jansčáková

Popisy k fotogra� am:

1. Ateliér na Ružovej ulici, r. 1969-1979
2. J. Jansčák v akcii s kamerou
3. Ján Jansčák s fotoaparátom, vpravo 

Ján Heimschild
4. Ján Jansčák s premietačkou

ŠPOLOČNOSŤ
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EXKURZIA DO MESTA KRAKOV - 
POĽSKO. 

Ani sa mi nechce veriť, že je to už za 
nami. V piatok 22.4.2022 sme sa vybrali 
na nami dlho očakávanú exkurziu do 
poľského mesta Krakov. Všetci sme sa 
skoro ráno stretli na autobusovej stani-
ci v Levoči a o 6:00 hodine sme vyrazili 
na cestu. 

Náš autobus sa volal BACON'S BUS, 
teda ten najchutnejší autobus na Slo-
vensku. Cesta sa tiahla rôznymi časťami 
našej krajiny, no hádam tá najkrajšia 
bola v okolí Vysokých Tatier. Hneď ako 
sme prešli poľské hranice, na ceste sme 
stretli dvoch psov, ktorí stáli uprostred, 
tak sme museli trocha spomaliť a vy-
hnúť sa im. V Poľsku sme z okna obdi-
vovali pekné drevené kostolíky a mali 
sme aj dve zastávky na benzínkach. 

Ranný Krakov nás privítal miernym sl-
niečkom a chladným vzduchom. Naša 
prvá cesta viedla na krásny hradný vrch 
Wawel, ktorý bol sídlom kráľov a ako 
sme sa dozvedeli, aj dračej jaskyne. 
Po prehliadke, ktorá trvala takmer dve 
hodiny sme sa s našou sprievodkyňou 
vybrali na historické námestie, ktoré 
bolo plné turistov, stánkov a úplne inej 
atmosféry. Ľudia sa prechádzali, usmie-
vali, nakupovali, kŕmili holuby, počúva-
li trubača a užívali si krásny deň. Počas 
prehliadky nám naša pani sprievodky-
ňa porozprávala o všetkom z histórie 
a súčasnosti mesta. Neskôr sme dostali 
čas na rozchod po námestí, ktorý sme 
využili na nákup suvenírov a darčekov.   
Myslím si, že táto návšteva mesta spl-
nila všetky moje očakávania, spoznali 

sme nové miesta, prostredie a obcho-
dy. Práve v nich sme si precvičili aj naše 
znalosti z angličtiny. Stačilo, že sa ozval 
po anglicky jeden zo spolužiakov a po-
tom to už bolo bez problémov.

Naša cesta domov zbehla raz-dva a už 
sme boli v Poprade, odkiaľ sme volali 
rodičom, aby pre nás prišli.
Bolo to výborné - ďakujeme.

Pripravila: So� a Ondrejčáková, 5.B 
trieda, ZŠ, G. Haina 37, Levoča

PRÍRODOVEDNÍ OLYMPIONICI ZO 
ŠTÁTNEHO GYMNÁZIA

Školský rok 2021/2022 sa blíži do svojho 
� nále, preto je ten najvyšší čas bilanco-
vať úspechy našich šikovných študen-
tov, ktorí vďaka vytrvalosti, aktívnemu 
prístupu k príprave, záujmu o vedu 
a „hlade“ po nových poznatkoch do-
siahli výnimočné úspechy a tým sa 
obohatili o ďalšie cenné skúsenosti. 
Tohtoročný maturant Martin Strážik 
úspešne prechádzal jednotlivými ko-
lami chemickej olympiády až do ce-
loštátneho kola, ktoré sa konalo na 

Hornej Nitre. 
        
Katka Kellnerová z kvinty A, začiatoč-
níčka v stredoškolskej teoreticko-prak-
tickej kategórii biologickej olympiády, 
postúpila z krajského kola do celoštát-
neho kola, ktoré sa konalo na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave.  Obe olympiády sa 
konali prezenčne, čo dalo obom štu-
dentom možnosť reálne pracovať na 
praktických úlohách v laboratóriách, 
nielen virtuálne. 
 
Katka aj Martin sa v silnej konkurencii 
súťažiacich v náročných predmeto-
vých olympiádach rozhodne nestratili 
a nadviazali na mimoriadny úspech 
nášho absolventa Nikolaja Šutého, kto-
rý v medzinárodnom kole biologickej 
olympiády v lete 2021 získal bronz.  

Takéto úspechy nás posúvajú vpred 
a prebúdzajú v nás túžbu byť ešte lep-
šími. Študentom želáme veľa úspechov 
v ceste za vzdelaním. 
                                                                                                                  

Mgr. B. Procházková, PhD.,
Gymnázium JFR 

AJ „PEGEČKA“ MYSLÍ EKOLOGICKY

Aj študenti Strednej odbornej školy 
pedagogickej v Levoči vedia, že chrániť 
našu Zem je dôležité a táto problemati-
ka im vôbec nie je ľahostajná. Dokázali 
to viacerými aktivitami. 

Ešte v jeseni žiaci absolvovali workshop 
s názvom EKO DEŇ, počas ktorého mali 
možnosť spolu s mladými nadšenca-
mi z neziskovej organizácie Precious 
Plastic Slovakia z Harichoviec zistiť viac 
o plastovom odpade a počas praktickej 
hodiny si mohli pomocou strojov vyro-
bených ekoaktivistami zhotoviť rôzne 
drobné úžitkové predmety ako napr. 
brošňa, náušnice, pravítko, karabínka, 
kľúčenka či prívesok. Žiaci sa dozve-
deli viac o tom, že  recyklovať plasty sa 
oplatí a je možné im dať druhú šancu 
na nový život. Škola pred Vianocami 
zakúpila kovové srdce, do ktorého žia-
ci postupne vyzbierali neuveriteľných 
206,75 kg plastových vrchnákov aj 
napriek zálohovaniu plastových � iaš, 

Udialo sa ...



ktoré samozrejme veľmi podporujeme. Plastové vrchnáky 
posunieme aktivistom z Harichoviec, aby dostali šancu na 
nový život a neostanú tak plastovým odpadom. Separovať 
sa predsa oplatí.

Ďalšou aktivitou bola akcia Deň Zeme, kedy sme v spolu-
práci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Levoča pri-
pravili nultý ročník ŠETRIMfest (21.4.2022), v rámci ktorého 
študentky pripravili vzdelávacie aktivity pre deti predško-
lákov zamerané na ochranu našej planéty a potrebu recyk-
lovania. Zároveň si žiaci pripravili prezentácie k danej téme 
a následne diskutovali so žiakmi ZŠ a verejnosťou o tom, 
ako môže každý z nás prispieť k ochrane Zeme (nosnou té-
mou bola problematika textilného odpadu a fungovanie 
textilného SWAPu, ktorý má škola v pláne zrealizovať ešte 
na konci školského roka v spolupráci s MsKS Levoča). Počas 
ŠETRIMfestu študenti zároveň pod odborným dohľadom  
výtvarníka Jakuba Milčáka z MsKS Levoča vyrobili v rám-
ci recyklovania textilu obrazy, čím súčasne rozvíjali svoju 
kreativitu. 

V rámci spolupráce so Zelenou hliadkou v Levoči sa štu-
denti našej školy počas talentových skúšok rozhodli vy-
čistiť okolie železničnej stanice v Levoči a naplnili rôzno-
rodým odpadom plné auto technických služieb. V tejto 
aktivite plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.  

Naša škola sa už druhý rok zapojila do akcie NO MOW MAY 
alebo #elejvmajinekosi,  pretože aj nám záleží na obnove 
biodiverzity v mestách. Uvedomujeme si, že včely opeľujú 
až 86% rastlinných druhov na našej planéte a väčšinu zá-
kladných plodín, ktorými sa ľudstvo živí, preto ich ochra-
na je mimoriadne dôležitá a aj my sme sa rozhodli vyčleniť 
trávnik, ktorý sa v máji nekosí. 

Aj takýmito drobnými aktivitami a skutkami žiaci školy 
prispeli k ochrane našej planéty – malými krokmi urobili 
spoločne veľkú vec pre našu Zem, pretože nám na nej zá-
leží. 

Mgr. Jana Michalková,
Mgr. Lucia Čupová,

Stredná odborná škola pedagogická Levoča

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
SLUŽIEB MAJSTRA PAVLA
KUKUČÍNOVA 9, LEVOČA
škola remeselných zručností

v školskom roku 2022/2023 ponúka absolventom 
základnej školy:
Štúdium  dennou  formou v študijných  nadstavbových 
odboroch (maturitné vysvedčenie):
 6403 L          podnikanie v remeslách a službách
 2414 L 01   strojárstvo
 2982 L 02   potravinárska výroba
 3757 L          dopravná prevádzka 
Štúdium externou formou (dĺžka štúdia 2 roky) v odbo-
roch:
 2487 H 01   autoopravár mechanik (výučný list)
 2964 H          cukrár (výučný list)
Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali úplné 
stredné odborné vzdelanie (maturita) alebo stredné od-
borné vzdelanie (výučný list v inom odbore).
 6403 L podnikanie v remeslách a službách (ma-
turitné vysvedčenie)
Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné 
odborné vzdelanie (výučný list).

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 

AKO NASTAVIŤ MYSEĽ NA ÚSPECH, HOCI AJ NA SEDADLE 
BICYKLA

Každá oblasť nášho spoločenského života sa dostáva do nor-
málu a týka sa to aj nášho študentského života. Nielen hodiny 
v triedach a pri tabuli, ale aj podujatia, ktoré k desiatim me-
siacom školského roka neodmysliteľne patria. Pre druhákov 
a sextu je u nás lákadlom cykloturistický kurz a my sme mali 
možnosť už desiatykrát v jeho histórii pedálovať do Pienín.

ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA
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Spišská župa 
vo svetle času

Práve tento rok uplynie sto rokov od 
ukončenia existencie a činnosti Spiš-
skej župy (stolice), ktorá v minulos-
ti patrila k najvýznamnejším župám 
v Uhorsku. Jej dôležitosť umocňoval 
fakt, že išlo o pohraničnú župu na  se-
verných hraniciach Uhorska s Poľskom.

Aj keď prvá písomná správa o nej po-
chádza až z roku 1209, predpokladá 
sa, že bola založená v prvej polovici 12. 
storočia najskôr ako hradská župa (ko-
mitát).

Tento kráľovský komitát sa na prelo-
me 13. a 14. storočia pretvoril na sta-
vovskú inštitúciu spišskej šľachty.  Na 
čele župy stál hlavný župan, ktorého 

Cieľová páska vzdialená sedemdesiat 
kilometrov od domova vás môže prá-
vom odradiť, kto sa vzdal, tak čestne 
– zvážil svoje fyzické danosti alebo 
technický stav bicykla, ale keď vás ťahá 
tím, je to záložný zdroj vašich možnos-
tí. My sme si to overili. Nie každý z nás 
mal tréningové kilometre v nohách, 
nie každý vlastní vypeckovaný bicykel. 
Vidieť kopec cez Levočské vrchy hneď 
na začiatku trasy nepridalo síl. Ale pre-
myslené miesta oddychu, čakanie na 
pomalších, vzájomné povzbudenia 
alebo vlastnoručne pripravený obed 
na prírodnom ohnisku mali svoj zmy-
sel. Objavili sme skryté rezervy našich 
kondičiek.

Odmenou nám boli parádne výhľady 
v Národnom parku Pieniny, rafting, 
sauna, skvelá strava a ubytovanie. 
A ešte jeden bonus: viac sa rozprávame 
nielen s našimi spolužiakmi, ale aj s pa-
ralelnou triedou, viac sme sa spoznali, 
vznikli nové priateľstvá aj cez hranice 
tradičných skupiniek.

Bezpečne na cestách
Do konca dní školy zostáva už len nie-
koľko týždňov a na bicykli budeme 
oveľa častejšie. Ďakujeme za múdre 
trasovanie nášho májového cyklistic-

kého kurzu cez málo frekventované 
dopravné oblasti, lebo sme cestou tam 
či späť nezažili žiadne vážnejšie kolízie. 

Áut na cestách v lete pribudne, stretov 
s bicyklistami naisto. Všetkým nadšen-
com dvojkolesového cestovania že-
láme bezpečné cesty a ohľaduplných 
vodičov, žiakom a študentom dlhé leto 
a bezproblémový návrat do školy po 
prázdninách.

Cyklisti Filip, Denis a Samuel, sexta A
Z Gymnázia sv. Františka

 Assiského v Levoči 

ROZLÚČKA S MATURANTMI NA 
GYMNÁZIU SV. FRANTIŠKA ASSIS-
KÉHO V LEVOČI

Dňa 13. mája naši najstarší žiaci – ma-
turanti poslednýkrát prekročili brá-
nu školy. Tento výnimočný deň nám 
spestrili spevom, hudbou, ich ener-
gickosťou a rozlúčili sa s nami nie len 
ako naši spolužiaci, ale aj ako dlhoroč-
ní kamaráti. Ich nástupcovia, tretiaci 
a septimáni, im pripravili (ne)čaka-
né prekvapenie výzdobou ich triedy 
a školských priestorov. Svoju chvíľku 
slávy si vychutnali na školskom dvore, 
kde ich priateľským pokrikom privítala 

celá škola. Maturanti sa poďakovali uči-
teľom za ich snaženie a vedenie počas 
celého štúdia. Riaditeľka školy, PaedDr. 
Marta Zabielna, PhD., odovzdala ceny 
reprezentantom, tým, ktorí pomáhali 
pri organizovaní školských akcií a žia-
kom s vynikajúcim prospechom. Ich 
výborné výsledky sme mohli vidieť aj 
na celoslovenských výsledkoch exter-
nej časť maturitnej skúšky, kde dosiahli 
slovenský nadpriemer a pomohli našej 
škole rásť a vrátili jej tak to, čo im ona za 
tie roky odovzdala. Neodmysliteľnou 
súčasťou rozlúčky bolo posledné zvo-
nenie žiakov, kedy naposledy prekročili 
prah našej školy už ako kamaráti, čo 
sa na futbalovom zápase v predchá-
dzajúci deň povedať nedalo. Školský 
parlament GSFA im totižto zorganizo-
val záverečný zápas vo futbale, ktorý si 
naplno užili. 

Ako sa spieva v študentskej hymne – 
GAUDEAMUS IGITUR - ,,Radujme sa 
teda“, prajeme im úspešné zvládnutie 
skúšky za zeleným stolom, ktoré im 
rozhodne prinesie radosť a zaslúženú 
úľavu. A tak im želáme veľa šťastia!

Bronislava Mareková a Júlia Bonková 
(žiačky III.A, GSFA)

ŠKOLSTVO, SPOLOČNOSŤ, HISTÓRIA
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menoval panovník. Ostatní župní fun-
kcionári, podžupani, slúžni, súdni prí-
sediaci, notári a ďalší boli volení na 
zhromaždeniach šľachty (kongregá-
ciách). Vo funkcii županov na Spiši boli 
v 15. storočí Zápoľskovci, v 16. storočí 
Thurzovci a od 17. storočia Čákiovci 
ako dediční župani. Funkcia hlavného 
župana bola najvyššou reprezentač-
nou funkciou, pričom v skutočnosti 
župu riadil podžupan a od 17. storočia 
dvaja podžupani. Jeden mal na starosti 
správu, druhý súdnictvo.

Pod právomoc Spišskej župy nepatrilo 
jej celé územie, ale iba jeho pomerne 
malá časť. Totiž niektoré výsadné úze-
mia sa od nej v priebehu stredoveku 
odčlenili, získali svoje autonómne po-
stavenie. Išlo o Stolicu X spišských ko-
pijníkov (lanceátov), ktorí podliehali 
kráľovi.   V roku 1243 získali od Bela IV. 
privilégium, ktorým boli povýšení do 
zemianskeho stavu. Mali svojho vlas-
tného predstaviteľa – sudcu (komesa), 
neskôr podžupana a slúžnych. Kopij-
níci boli sústredení v osadách v okolí 
Spišského Štvrtka a pod Spišským hra-
dom. Počet kopijníckych osád kolísal, 
bolo ich okolo 20. Niektoré zanikli, iné 
prešli pod správu Spišskej župy. Hlav-
ným sídlom kopijníkov bol v stredove-
ku Spišský Štvrtok, ktorý však k ich  sto-
lici nikdy nepatril.  V novoveku sa jeho 
sídlom stali Betlanovce. Stolica X spiš-
ských kopijníkov (tzv. malá župa) svoju 
samostatnosť stratila v roku 1803, kedy 
splynula so Spišskou župou.

Ďalším výsadným územím vyčleneným 
spod správy Spišskej župy bolo Spolo-
čenstvo spišských Sasov.   Sformovalo 
sa z nemeckých a románskych osadní-
kov po roku 1271, kedy udelením pri-
vilégia uhorského kráľa Štefana V. mali 
zaručenú istú nezávislosť na Spišskej 
župe a vlastnú samosprávu. Do spo-
ločenstva najskôr patrilo niečo vyše 
40 lokalít, z ktorých sa v priebehu 14. 
storočia vytvoril Zväz XXIV spišských 
kráľovských miest na čele s Levočou, 
ktorá bola aj sídlom ich sudcu (grófa). 
Po roku 1412, keď panovník Žigmund 
Luxemburský dal do zálohu poľskému 
kráľovi 13 spišských miest z bývalého 
zväzu, ostalo v Uhorsku zo zväzu iba 
11 kráľovských mestečiek. Tie sa ča-
som dostali do rúk šľachty, majiteľov 
Spišského hradu, čím stratili svoje au-
tonómne postavenie a boli začlenené 
pod správu Spišskej župy. Po vrátení 

zálohovaných mestečiek (v roku 1772) 
tieto vytvorili o šesť rokov neskôr spo-
lu so Starou Ľubovňou, Podolíncom 
a Hniezdnym Provinciu XVI spišských 
miest. Svoju autonómiu mali až do roku 
1876, kedy splynuli so Spišskou župou.
Výsadné postavenie na Spiši mali istý 
čas aj banské mestá združené okolo 
Gelnice, hradné panstvá Ľubovňa a Po-
dolínec, ktoré boli v rokoch 1412-1772 
súčasťou poľského zálohu a slobodné 
kráľovské mestá Levoča a Kežmarok. 
Banské mestečká sa dostali pod žup-
nú správu v priebehu 15. storočia, obe 
hradné panstvá až v roku 1827.

Pôvodným sídlom Spišskej župy bol 
Spišský hrad. Kongregácie (zhromaž-
denia) šľachty sa spočiatku konali 
v Spišskom Podhradí, postupom 
času sa zasadnutia konali na rôznych 
miestach župy, až napokon sa Levoča 
stala koncom 16. storočia jej sídlom. 
Na tieto účely slúžil meštiansky dom na 
hornom rínku (námestí). V 20. rokoch 
19. storočia župa postavila v Levoči 
na námestí účelovú budovu, tzv. veľký 
župný dom. Do bývalého tzv. malého 
župného domu sa presťahoval župný 
archív.

Spišská župa sa administratívne členila 
na slúžnovské okresy. Najskôr boli tri, 
neskôr ich počet kolísal od štyroch po 
osem. Vedúcim predstaviteľom slúž-
novských okresov boli slúžni, volení 
funkcionári župy. Ich pomocníkmi boli 
podslúžni a pisári.

Počas vlády Jozefa II. (1780-1790) došlo 
k zmenám v administratívnom členení 

štátu, čo sa prirodzene týkalo aj Spiša 
a boli zrušené aj výsadné územia. Po 
Jozefovej smrti sa obnovil pôvodný 
župný systém.

V správe župy došlo k podstatným 
zmenám aj počas revolučných rokov 
1848/1849, ale aj v nasledujúcich ro-
koch, prakticky až do zániku župného 
zriadenia v roku 1922.
 
Spišský archív v Levoči uschováva veľ-
mi cenný a kľúčový archívny fond Spiš-
skej župy, dejiny ktorého siahajú až do 
stredoveku. Je bohatým zdrojom infor-
mácií pre národné i regionálne dejiny. 
Mimoriadne cenné sú písomnosti týka-
júce sa dejín jednotlivých miest, obcí, 
dejín školstva, kultúry, zdravotníctva, 
osvety, demogra� ckého a etnického 
vývoja obyvateľstva. Množstvo hod-
notných informácií poskytujú k stavov-
ským povstaniam v 17. a začiatkom 18. 
storočia, ku sedliackemu povstaniu na 
východe Slovenska v roku 1831, k po-
staveniu šľachty (armálesy – erbové 
listiny, dokazovanie šľachtictva), do-
kumentujú život poddaných, obdobie 
konca Rakúsko-Uhorska po roku 1918 
a pod.

 Nadchádzajúci Deň otvorených dve-
rí je zameraný práve na predstavenie 
činnosti Spišskej župy a prezentáciu 
najzaujímavejších archívnych doku-
mentov z jej produkcie, na ktorý Vás 
srdečne pozývame.
 

PhDr. Alena Kredatusová
Spišský archív v Levoči

HISTÓRIA, SPOLOČNOSŤ
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Združenie turizmu Levoča 

pozýva milovníkov cykloturis-
tiky na prechod po cykloturis-
tickej trase Jakubskej cesty na 

Marčulinu.

Termín: 11. jún 2022

Zraz: 9,00 hod. na Kováčovej vile

Trasa: Levoča – Kováčova vila (pre-
zentácia)  - Sedlo pod Krížovým 
vrchom – Gehuľa – Kozí hrb – pa-
mätník SNP – Marčulina  23 km s in-
dividuálnym návratom do Levoče

Každý účastník dostane na vr-
chole:
nealko, snack, mapu a sprievodcu 
Levočskými  vrchmi 

Bližšie informácie: 
Ing. Ernest Rusnák, 0903/255440, 
predseda Združenia turizmu Levoča

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Miasto i Gminy Piwniczna-Zdrój 

TAJOMNÁ LEVOČA 2022
18. – 20. august 2022

PETER BIČ PROJEKT • ŠTEFAN ŠTEC • ONDREJ KANDRÁČ
A INÍ

KARPATSKÝ REMESELNÝ TRH (19. – 20. 8. 2022)









Kultúra v Levoči 
jún 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.
STREDA

DEŇ DETÍ V KINE
PREMIETANIE ROZPRÁVKY ENCANTO: ČAROVNÝ SVET

17:00 h.  KINO ÚSMEV LEVOČA      2,50€

2.-3.
 júna

ABSOLVENTSKÉ POPOLUDNIE
2.6. - VÝTVARNÉHO, HUDOBNÉHO, LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO A TANEČNÉHO ODBORU
3.6. - HUDOBNÉHO A LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

od 16:30 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA, MESTSKÉ DIVADLO      2€

3.
PIATOK

NÁŠ FAREBNÝ SVET III.
VERNISÁŽ PREDAJNEJ VÝSTAVY PRÁC ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR SŠI LEVOČA V SPOLUPRÁCI S MsKS LEVOČA A JARMOKOM V LEVOČI

16:00 h.  ÁTRIUM NA JARMOKU (NMP 56)                VEREJNÉ PODUJATIE

5.
NEDEĽA

DEŇ DETÍ V LEVOČI
LIL ASH, UJO ĽUBO, SRANDA BANDA, VYSTÚPENIE DETÍ MŠ, ZŠ, CVČ, NAFUKOVACIE ATRAKCIE, 
KOLOTOČE, ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY, SKAUTI, MASKOTI, OBČERSTVENIE, MOTORKÁRI, TOMBOLA A INÉ...
KOLOTOČE OD PIATKA AŽ DO KONCA NEDEĽNÉHO PROGRAMU!

od 13:00 h. SEVERNÝ PARK      VEREJNÉ PODUJATIE

10.
PIATOK

VÁŽENÍ A ZATRATENÍ
PREMIÉRA HUDOBNO-TANEČNÉHO PREDSTAVENIA. ÚČINKUJÚ: JUHASKA REGUĽA, ĽH FILIPA ŽIGU, 
MICHAL SMETANKA, JAKUB HANZELY, SPSK ŠAFOLKA ZO SMIŽIAN A FSK JALINKA Z OĽŠAVICE
LÍSTKY V PREDAJI V POKLADNI MsKS A ONLINE V SIETI PREDPREDAJ.SK

19:00 h.  DIVADELNÁ SÁLA 8€

13.
PONDELOK

CARLO GOLDONI – ČERTICE
TALIANSKA RENESANČNÁ KOMÉDIA V PODANÍ ABSOLVENTOV II. STUPŇA LDO ZUŠ
RÉŽIA: Ľ. KUČKOVÁ

  MESTSKÉ DIVADLO      ORGANIZOVANÉ

13.
PONDELOK

HRÁME A TANCUJEME
DIVADELNÉ MONOLÓGY V SPOJENÍ S NAJLEPŠÍMI HUDOBNÝMI A TANEČNÝMI VYSTÚPENIAMI 
V PODANÍ ŽIAKOV A PEDAGÓGOV ZUŠ

17:30 h.  MESTSKÉ DIVADLO            2€

14.
UTOROK

SPIEVANKOVO - NAJ HITY V LEVOČI
RODINNÝ MUZIKÁL PLNÝ PESNIČIEK, ZÁBAVY A DOBRODRUŽSTVA
VSTUPENKY V PREDAJI CEZ TICKETPORTAL

17:00 h.  KINO ÚSMEV LEVOČA      13€

9.-11.
 júna

CORO TERRA GALANA
KONCERTY SARDÍNSKEHO MUŽSKÉHO ZBORU V RÁMCI PODUJATÍ 
DNI MAJSTRA PAVLA 2022

20:00 h.  BAZILIKA SV. JAKUBA    VSTUP VOĽNÝ

18.
SOBOTA

STARODÁVNA MUZIKA
OD 14:00 - DOBOVÚ KUCHYŇU S OCHUTNÁVKOU STREDOVEKÝCH JEDÁL A ŠERM S DLHÝM STREDOVEKÝM 
MEČOM PREDSTAVÍ MICHALOVSKY SPOLOK ŠERMIARSKY 
OD 16:00 - KONCERTY KAPIEL - KARPATON, STRIGÔŇ A  GJOLL (VIAC NA OSOBITNOM PLAGÁTE)

od 14:00 h. PRIESTOR PRI RADNICI,RYTIERSKA SÁLA     

Pripravujeme

18.
SOBOTA

URBAN V MESTE
OUTDOOROVÉ STREET ART PODUJATIE
VÝTVARNÁ UMELECKÁ TVORBA AUTOROV URBAN BELLTOWER, DJ, TANEČNÉ VYSTÚPENIE

14:00 h.  NÁM. M. PAVLA, ZVONICA-RADNICA     VSTUP VOĽNÝ

22.
STREDA

SWAP OBLEČENIA
VÝMENA OBLEČENIA - KUS ZA KUS
ORGANIZOVANÉ V SPOLUPRÁCI SO STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU PEDAGOGICKOU V LEVOČI

13:00 - 17:00 ÁTRIUM NA JARMOKU (NMP 56)                VEREJNÉ PODUJATIE

26.
NEDEĽA

ART PILGRIMS DUO
ĽUBOMÍR KOPKÁŠ (GITARA), LUKÁŠ SVOBODA (VIOLONČELO)
ODZNEJÚ SKLADBY OD SKLADATEĽOV AKO SÚ PÄRT, FALLA ALEBO GOSS

17:00 h.  BAZILIKA SV. JAKUBA    VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

30.
ŠTVRTOK

VITAJ LETO (ZBOHOM ŠKOLA)
KONCERT KAPELY AKUSTIKA O 19:00, WALLKY O 20:30
PRE ŠTUDENTOV PRI PRÍLEŽITOSTI UKONČENIA ŠKOLSKÉHO ROKU

19:00  SEVERNÝ PARK      VEREJNÉ PODUJATIE

TAJOMNÁ 
LEVOČA 2022
18. – 20. august 2022

2.7.2022    18:00
SEVERNÝ PARK

KONCERTY INTERPRÉTOV 

MARTIN POLLÁK

JANAIS
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NA KRÍDLACH PRÍBEHOV
Aj v júni sa budeme každú stredu po-
poludní stretávať pri spoločnom čítaní 
a tvorení. Srdečne pozývame všetky deti 
i dospelých, ktorí sa radi nechajú uniesť 
na krídlach príbehov.

Dráčik, nehnevaj sa!
1. jún, streda o 15.00 hod.
Vtipný, výchovne zameraný príbeh 
o dráčikovi, ktorý má problémy pre svoju 
ohnivú povahu. Keď však od iných zvie-
ratiek odpozoruje, ako si vedia poradiť 
s hnevom, tiež sa naučí, ako ho premôcť 
a zostať pokojný. 

Max and Bird
8. jún, streda o 15.00 hod.
Max je mačiatko, ktoré by sa rado skama-
rátilo s vtáčikom. Takisto by ho rado na-
háňalo a možno ho aj zjedlo ako chutný 
zákusok. Takto ale kamarátstvo nevyze-
rá, alebo?

Príšerný šúš
15. jún, streda o 15.00 hod.
Zvieratá z Dunčovho končiara sú zde-
sené, lebo na vrch sa chce nasťaho-
vať šúš. Prečo ho nechcú medzi sebou 
a čo sa nakoniec stane? Vtipný príbeh 
o predsudkoch, ktoré nám niekedy stoja 
v ceste.

Sovička Eli chce mať kamaráta
22. jún, streda o 15.00 hod.
Každý z nás túži po priateľstve. Sovička 
Eli nie je výnimkou. Milý príbeh o tom, 
že skutoční kamaráti si k sebe vždy nájdu 
cestu, stačí mať otvorené srdce.

Pestovateľ snov
29. jún, streda o 15.00 hod.
Keď starý muž zapíše celú stranu na sta-
rom stroji, zasadí papier do zeme, poleje 
ho a čaká. Inšpirujúci príbeh o knihách 
a čítaní, podmanivé rozprávanie, ktoré 
deťom otvorí dvere do sveta fantázie.

Mladý, hybaj do knižnice s Michalom Sa-
bom
1. jún, streda o 10.00 hod.
V júni nás navštívi bývalý rozhlasový moderá-
tor Michal Sabo, s ktorým sa budeme rozprá-
vať nielen o tom, čo prináša práca v rádiu, ale 
aj o jeho ekoaktivitách a súčasnej klimatickej 
kríze. 

Organizované podujatie pre SŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Bonsajová poradňa v knižnici
6. jún, pondelok o 17.00 hod.
Poradňu pre začiatočníkov aj pokročilých pes-
tovateľov bonsajov bude viesť člen Slovenskej 
bonsajovej asociácie a dlhoročný pestovateľ 
bonsajov Peter Bonk. Podvečer bude venova-
ný otázkam a odpovediam na tému pestova-
nia bonsajov.
 
Klub šikovných rúk
7. jún, utorok o 15.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prácam môže-
te aj v knižnici a okrem toho vzájomne si pora-
diť a vyskúšať nové či staronové ručné práce. 
Vhodné pre všetky vekové kategórie. V júni si 
budeme vyrábať háčkované a šité eko-tašky 
a taštičky. 

V Krajine kníh s Bibianou Ondrejkovou
9. jún, štvrtok o 9.00 hod.
Herečka a spisovateľka Bibiana Ondrejková 
príde žiakom predstaviť svoje knihy o nezbed-
ných sestričkách Julke a Bertičke. 

Mladý, hybaj do knižnice s Bibianou On-
drejkovou
9. jún, štvrtok o 10.30 hod.
Je náročnejšie postaviť sa pred divákov na di-
vadelné javisko alebo požičiavať svoj hlas zná-
mym hercom? Odpoveď nielen na túto otázku 
sa dozvieme od obľúbenej herečky, “sloven-
skej Phoebe” z Priateľov, Bibiany Ondrejkovej. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Autorský večer s Ivanom Štrpkom
12. jún, nedeľa o 19.00 hod.
Jednému z osamelých bežcov vyšla na jar vo 

vydavateľstve Modrý Peter nová básnická 
zbierka s názvom Hermovská chôdza. Pozý-
vame vás na rozhovor o tvorbe s básnikom 
Ivanom Štrpkom.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

V Krajine kníh so Zuzanou Mojžišovou
13. jún, pondelok o 10.00 hod.
Do Krajiny kníh sa v júni vyberieme aj so 
spisovateľkou Zuzanou Mojžišovou, kto-
rá žiakom predstaví svoju knihu Havran 
v okne, Galandia a iné príhody. Ide o prvý pô-
vodný slovenský gamebook určený pre det-
ského čitateľa.

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

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Svetový deň darcov krvi
14. jún, utorok o 10:00 hod.
Beseda s riaditeľkou Slovenského Červeného 
kríža v Spišskej Novej Vsi Mgr. Jankou Kipika-
šovou o prvodarcovstve krvi. 

Organizované podujatie 
určené pre študentov SŠ.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо 
всём 
14. jún, utorok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeličom 
možnom v ruštine. Vhodné aj pre začiatoční-
kov. Tieto stretnutia nie sú kurzom RJ. 

V Krajine kníh s Lenou Riečanskou
15. jún, streda o 10.00 hod.
V júni sme pre žiakov ZŠ pripravili aj besedu so 
slovenskou spisovateľkou Lenou Riečanskou, 
obľúbenou autorkou kníh pre teenagerov. 

Organizované podujatie 
určené pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

Deň otcov - tvorivá dielňa
17. jún, piatok o 14.00 hod. 
Tvorivá dielnička pri príležitosti Dňa otcov ur-
čená pre školské družiny.
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Beletria
Abgarian, Narine: Z neba spadli tri jablká
Baricco, Alessandro: Oceán more
Barnes, Julian: Muž v červeném kabátě
Cognetti, Paolo: Vlčie šťastie
Gellhorn, Martha: Päť výletov do pekla
Lasica, Milan; Satinský, Július: Ako vzniká sliep-
ka a všetky ďalšie hry
Micenková, Jana: Krv je len voda
Sacks, Oliver: Antropologička na Marse
Salónka, Johny: Nezamestnaný
Starnone, Domenico: Via Gemito
Štraus, Dušan: So slonom na pleciach 
Ulická, Ľudmila: O tele duše
Vigan, Delphine de: Děti nade vše
Vicens, Jose� na: Prázdna kniha
Williams, Pip: Slovník stratených slov

Romány pre ženy
Danihelová, Majka: Dedička ruže
Doller, Trish: Na vlnách
Dominová, Viktória: Zoznam prianí
Force, Marie: Čo k tebe cítim
Hajduková, Michaela Ella: Kráľovná krvi
Harrod-Eagles, Cynthia: Tajomstvá zámku 
Ashmore
Hederová, Petra: Tak si ho nechaj!
Hunter, Teagan: Chce sa mi s tebou m(a)ilovať
Lopez, Angelina M.: Zvodné peniaze
Quinn, Kate: Kód ruže
Scott, Scarlett: Nebezpečný vojvoda
Zamari, Michaela; Dolce, Baja: Nasleduj ma

Detektívky a trilery
Alam, Rumaan: Koniec všetkého
Clinton, Bill; Patterson, James: Prezident je ne-
zvestný
Frennstedt, Tina: Odložené prípady – Cesta 9
Hillenbrand, Tom: Červené zlato (Kulinárska 
krimi)
Chirovici, E. O.: Kniha zrkadiel
Christie, Agatha: Muž v hnedom obleku
McGeorge, Chris: Hľadaj vraha
Neuvel, Sylvain: Spiaci obri
Parks, Brad: Mlč ako hrob
Pearse, Sarah: Sanatórium
Regan, Lisa: Dievča bez mena
Turton, Stuart: Diabol a temné vody

Literatúra pre mladých dospelých
Dominová, Viktória: Zoznam prianí
Jackson, Holly: Kto druhému hrob kope
McAnulty, Dara: Divoký rok
Watt, Erin: Keď je to naozaj

Literatúra pre deti a mládež
Alston, B. B.: Amari a noční bratia
Barr, Catherine: Štrnásť vlkov
Berg, Esther van den: Prvý deň v škôlke
Ennis-Hill, Jessica – Caldecott, Elen: Elin čarovný 
náramok 6 – Ohrozený fénix
Feldek, Ľubomír: Rozprávkový zverinec
Futová, Gabriela: Emilka
Galewska-Kustra, Marta: Kubko v meste 
Cholewińská-Szkoliková, Aniela: Miška a jej 

malí pacienti 12 – Prázdniny pri rieke
Laboucarie, Sandra: Naj… kone v pohybe
Martin, Steve: Práca snov – Baví ma šport 
Meggitt-Phillips, Jack: Beštia a Bethany 
Mull, Brandon: Fablehaven – Kľúče od väzenia 
démonov
Németh, Barbora; Németh, Filip: Tvojazem 
Pichon, Liz: Tom Gates 17 – Najsamsuper škol-
ský výlet (naozaj…)
Roca, Elisenda: Ejha, lopta! / Uh-oh, the Ball!
Städing, Sabine: Petronela Jabĺčková 5 – Kniha 
čarov a špehúň
Webb, Holly: Rio, zachránené šteniatko

Náučná literatúra pre dospelých
Dawidowská, M. et al.: Betón (Vyrobte si vlastné 
bytové doplnky)
Frenchová, Erin: Hľadanie slobody
Grohl, Dave: Rozprávač (Príbehy o živote a hud-
be)
Hečková, Ivana: Jedna svieca stačí
Judt, Tony: Intelektuál ve dvacátém století 
Kajan, Marek: Očami farmácie
Madro, Marek; Juráneková, Zuzana: Bez ná-
strah online 
May, Katherine: Zimovanie (Ako nájsť silu a úto-
čisko v ťažkých časoch)
Montgomery, Hedvig: Ako prežiť roky s tínedže-
rom
Ožvoldová, Miroslava: Bádateľská hra už od 
materskej školy 
Pantzar, Katja: Fínske šťastie 
Radinger, Elli H.: Múdrosť starých psov
Silvertone, Kate: „Neposlušné“ deti neexistujú 
Svobodová, Eva: Aby nám tu bylo hezky (Tvoří-
me pravidla v MŠ)
Šimončíková Heribanová, Tamara: Prípad Erich 
Kästner: Lyrikou proti totalite 
Špitálníková, Nina: Svědectví o životě v KLDR
Yalom, Irvin D.; Leszcz, Molyn: Teorie a praxe 
skupinové psychoterapie
Zhuang, Yijie: 24 hodín v starovekej Číne 
Žďárek, Jan: Ohroženi hmyzem?

Okrem toho sme pre vás pred letom nakúpili 
cestovateľské bedekre ako inšpirácie na letné 
dovolenky (Amsterdam, Barcelona, Brusel, 
Dubaj, Francouzská Riviéra, Helsinky, Mni-
chov a Bavorsko, Neapol, Capri a pobřeží 
Amal� , New York a Sydney).

..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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Kráľ čitateľov za rok 2021
20. jún, pondelok o 15:00 hod.
V júni slávnostne vyhlásime a odmeníme na-
šich najaktívnejších čitateľov za rok 2021 z ra-
dov detí, študentov i dospelých.

Svetový deň hudby
21.jún, utorok o 10:00 hod.
Propagáciu hudobného umenia a rôznoro-
dosť hudobných štýlov predstaví žiakom uči-
teľ ZUŠ Mgr. Vladimír Tomko. 

Organizované podujatie
určené pre ZŠ.

Čítajme si… 2022 
23. jún, štvrtok od 9:00 - 15:00 hod.
Aj v tomto roku sa zapájame do čitateľského 
maratónu „Čítajme si…“, ktorý organizuje Lin-
ka detskej istoty v spolupráci s knižnicami, 
školami a ďalšími inštitúciami po celom Slo-
vensku. Cieľom je zvýšiť záujem detí o čítanie 
a zapojiť do projektu čo najvyšší počet detí. 
Podujatie organizujeme v spolupráci so 
základnými a strednými školami v Levoči 
a okolí. 

Knižný klub KJH
23. jún, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného 
klubu, kde môžete diskutovať alebo len po-
čúvať rozhovor o dobrej literatúre. V knižnom 
klube čítame knihu Nino Haratischwili Môj 
nežný blíženec.

Let’s talk!
24. jún, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking skills”, 
oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho 
porozprávať o zaujímavých témach v cudzom 
jazyku? Pozývame vás na neformálne konver-
začné stretnutia Let’s talk!. Témou júnového 
stretnutia budú dovolenky a cestovanie.

Svetový deň rybárstva
27. jún, pondelok o 10.00 hod. 
O organizovanom rybárstve v Levoči nám 
príde porozprávať vedúci kontrolnej komisie 
Mgr. Branislav Klein, MPH.

Organizované podujatie
určené pre 2.stupeň ZŠ.

Autorský večer s Janou Beňovou
28. jún, utorok o 18.00 hod.
Autorkin román Plán odprevádzania (Café 
Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie 
za literatúru. Poslednými vydanými knihami 
sú zbierka poviedok Vandala a kniha o brati-
slavských uliciach Flanérova košeľa.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia.

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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Stalo sa to pred sto rokmi... Zmeniť posta-
venie tých, ktorí dlhé roky ťahali za kratší 
koniec, žijúc na okraji spoločnosti, nepo-
všimnutí, pohŕdaní; ktorým sa nedostávalo 
pochopenia, uznania, rovnoprávnosti a už 
vôbec nie vzdelania, sa konečne podarilo 
aj na Slovensku, ktoré oproti vyspelejším 
krajinám výrazne zaostávalo v starostlivos-
ti o nevidiacich. Prišiel 1. máj 1922 a deväť 
nevidiacich detí – päť chlapcov a štyri diev-
čatá – prvýkrát pocítili, aké to je niekam 
patriť, mať šancu o niečo sa snažiť, môcť 
na sebe pracovať a najmä môcť sa vzdelá-
vať a rozvíjať napriek svojmu hendikepu. 
Osudy týchto detí nepoznáme, v kronike 
školy sa uvádzajú iba ich mená, ku ktorým 
za dlhých sto rokov pribudlo množstvo ďal-
ších... Čo im táto škola, niekdajší ústav, dala? 
Pripravila ich dostatočne do života? A ako 
znášali deti odlúčenie od rodín ponechané 
na starostlivosť úplne cudzích ľudí? Prvot-
ným krédom ústavu bolo – citujem: „Adolf 
Fryc uvedl nový ústav v život, jehož úkolem 
je pečovati o nevidomou mládež ve věku 
předškolním a školou povinném, připraviti 
ji k budoucímu životnímu povolání a vy-
chovati ji v řádne občany, kterí si dovedou 
zjednati samostatnou existenci a uhájiti ji.“ 
A rovnaké krédo ostáva aj v súčasnosti: „vy-
chovať nevidiace deti, viesť ich k samostat-
nosti a pripraviť na budúce povolanie.“ Av-
šak, s niekoľkými zmenami – predovšetkým 

sa táto myšlienka už netýka len nevidiacich 
detí, ale na to sa musíme pozrieť hlbšie do 
útrob tejto vzdelávacej inštitúcie a najmä 
poodhaliť významné medzníky v jej dlho-
ročnej histórii…

Spočiatku sa výchovno-vzdelávací proces 
Štátneho ústavu pre nevidiacich v Levoči 
pridržiaval výučby verejných ľudových škôl, 
až postupne sa pedagógovia snažili prispô-
sobiť vzdelávanie špeci� ckému vnímaniu 
nevidiacich detí. Najväčším orieškom bolo 

naučiť žiakov Braillovo písmo založené na 
rozpoznávaní kombinácií šiestich bodov 
hmatom, čo je dodnes náročná úloha a aj 
v súčasnosti dokáže deti i dospelých riad-
ne potrápiť. Okrem základov gramotnosti 
sa nevidiace deti – chovanci ústavu - učili 
vlastivedu, chlapci sa naviac venovali re-
meselným prácam a dievčatá zase ručným 
prácam. Od vzniku ústavu prebiehalo pra-
videlné hudobné vzdelávanie.

Aby však vyučovanie bolo úspešné, vynára-
la sa potreba názorných učebných pomô-
cok, ktoré si zhotovovali samotní učitelia. 
Zakladateľ a prvý riaditeľ ústavu Adolf Fryc 
adaptoval Braillovo písmo na slovenský 
jazyk a napísal prvý šlabikár – Šlabikár pre 
ústavy slepých dietok, ktorý bol vytlačený 
v Brne. Tu boli zadávané do tlače aj iné 
Braillove texty a prvý mesačník pre deti 
v bodovom písme Besiedka. Na tvorbe 
ďalších, prevažne taktilných pomôcok pre 
nevidiace deti, sa rovnako podieľali učite-
lia, spomedzi ktorých v dejinách ty� opédie 
rezonuje najmä meno Viliama Hrabovca, 
autora plastického medeného glóbusu 
a reliéfnych máp, ako aj Jána Šoltésa, ná-
sledného riaditeľa ústavu, na podnet kto-
rého sa škola rozrástla o dve oddelenia pre 
slabozrakých žiakov. Ján Šoltés sa zaslúžil aj 
o postupné spracovanie špeciálnych učeb-
níc a časopisov pre nevidiacich. Za éry jeho 

100 rokov vzdelávania
nevidiacich na Slovensku
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vedenia mala škola už 11 tried a 115 žiakov 
a v školskom roku 1946 - 47 sa stala najväč-
šou školou svojho druhu v Československu. 

Vývoj spoločnosti však postupne prinášal 
týmto deťom nové vyhliadky a s pokrokom 
v oblasti vedy a techniky sa začali objavovať 
aj nové pomôcky pre nevidiacich - od plas-
tických máp, medeného glóbusu či praž-
skej tabuľky, ktorá slúžila na vypichovanie 
bodov Braillovej abecedy, Kleinovho stroja, 
klinčekovej tabuľky a rôznych šablón, tak 
žiaci prešli k novodobejším pomôckam, ako 
je napríklad Pichtov stroj, Braillov riadok, te-
levízne lupy, čítacie prístroje či záznamníky 
s hlasovým výstupom a rôznymi druhmi 
zvukových indikátorov, čo výrazne posunu-
lo hranice ich budúceho uplatnenia. Vymo-
ženosti dnešnej doby - počítače, interaktív-
ne tabule, tablety, smartfóny či aplikácie 
plne nahrádzajúce zrak im túto perspektívu 
neustále znásobujú.

Škola sa posledné dve desaťročia pretran-
sformovala nielen na moderné centrum 
sprístupňovania poznatkov a vedomostí, 
s novovybudovanými odbornými učeb-
ňami a najmodernejšími elektronickými 
pomôckami, ale okrem poskytovania vzde-
lávania deťom so zrakovým postihnutím 
sa venuje aj edukácii detí s narušenou ko-
munikačnou schopnosťou. Tam, kde si deti 
nevedia rady s „neposlušnými“ písmenka-
mi, písanie prežívajú ako najväčšie muky 
a pri čítaní sa im rozbúši zo strachu pred 
výsmechom spolužiakov srdce, je jedinou 
záchranou škola v Levoči, ktorá už dávno 
neslúži iba potrebám nevidiacich 
a slabozrakých detí. Od roku 2010 
myslí aj na tých, ktorých zasiahol 
novodobý trend narastajúcich dys-
gra� í, dyslexií, dyskalkúlií či dyslá-
lií... Školský rok 2010/2011 priniesol 
nové obzory aj žiakom s pridruže-
ným mentálnym postihnutím, ktorí 
po ukončení špeciálnej základnej 
školy, ktorá je v škole zriadená od 
roku 1960, majú možnosť pokračo-
vať ďalej vo vzdelávaní v praktickej 
škole zameranej na pomocné práce 
v kuchyni a remeselné práce. V škole 
už viac ako šesť desaťročí funguje aj 
špeciálna materská škola. Všetky or-
ganizačné zložky sú úzko prepojené 
a navzájom spolupracujú, čím po-
skytujú deťom s rôznym stupňom 
postihnutia komplexnú starostli-
vosť. 

Škola akoby sa nafúkla, neustále sa 
rozrastá nielen o nových žiakov, ale 

neprestajne pribúdajú aj  nové a nové učeb-
ne, ktoré pomáhajú predovšetkým žiakom 
s ťažkým stupňom zrakového postihnutia 
prekonávať každodenné prekážky spojené 
s orientáciou, pohybom, vnímaním a seba-
obsluhou. V posledných rokoch pribudla 
audio-učebňa, miestnosť senzomotorickej 
orientácie, učebňa priestorovej orientácie 
a samostatného pohybu, ako aj výcviková 
plocha v exteriéri školy určené pre tréning 
orientácie v makro i mikropriestore, učeb-
ňa individuálnych ty� opedických cvičení, 
miestnosť SNOEZELEN vytvárajúca svetel-
né, zvukové a čuchové podnety s cieľom 
vyvolať zmyslové pocity. O zážitkové vy-
učovanie detí je naozaj dobre postarané. 
Hodiny pracovného vyučovania prebiehajú 
v keramickej miestnosti, stolárskej dielni, 
fóliovníku či bylinkovej záhrade, zriadenej 

na školskom dvore, výtvarná a hudobná vý-
chova sa realizujú v odborných učebniach, 
ako multifunkčná miestnosť na kultúrne vy-
žitie slúži novo zrekonštruovaná aula školy. 
Samozrejmosťou dnešnej doby sú učebne 
výpočtovej techniky a najmodernejšie číta-
cie lupy či iné elektronické zariadenia. 

Vzdelávací program školy nesie názov Krá-
čame za svetlom a týmto sa aj riadi. Deti 
absolvujú okrem tradičných vyučovacích 
predmetov identických so základnou ško-
lou bežného typu aj špeciálne predmety 
rozvíjajúce ich zvyšné zmysly, schopnosti 
a zručnosti, u nevidiacich prioritne zame-
rané na sebaobsluhu a orientáciu, u žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou 
na zlepšovanie čítania, písania, počítania či 
výslovnosti, čo sa deje na hodinách indivi-

duálnej logopedickej intervencie. 
Výchovno-vzdelávacím procesom 
sa každoročne prelína aj projekto-
vé vyučovanie. Pedagógovia sú pre 
deti nielen tými, ktorí im pomáhajú 
porozumieť okolitému svetu a ve-
dieť v ňom fungovať, ale predovšet-
kým priateľmi a pomocníkmi, ktorí 
im chcú rozsvietiť tmavé cesty. In-
dividuálny prístup, úprava pracov-
ného prostredia, zvýšená časová 
dotácia, kompenzačné pomôcky, 
špeci� cký prístup, nízky počet žia-
kov v triedach a rešpektovanie ich 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích 
potrieb – to sú hlavné priority vzde-
lávania v spojenej škole internátnej, 
ktorá tento názov nesie od  januára 
2010.

Ktoré dieťa do našej školy prichá-
dza, už z nej zvyčajne neodchá-
dza. A pokiaľ aj odíde, obyčajne je 
o pár týždňov späť. Nie je to totiž iba 
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špeci� cký prístup a množstvo pomôcok, 
ktoré tu dostane, k ďalším bene� tom patria 
široké možnosti mimoškolských aktivít – 
v škole je zriadená školská knižnica, kera-
mická miestnosť s hrnčiarskym kruhom, 
žiaci majú k dispozícii kuchynky na prípravu 
vlastných jedál, môžu využívať telocvičňu 
s lezeckou stenou, v areáli školy je vybu-
dované multifunkčné ihrisko, navyše deti 
navštevujú rôzne záujmové útvary a krúžky 
podľa vlastného výberu. Poobede prebieha 
vyučovanie hudby – žiaci majú možnosť 
v rámci základnej umeleckej školy absolvo-
vať hodiny klavíra, � auty a hudobnej náuky 
alebo sa zúčastňovať nácvikov speváckeho 
zboru, ktoré dlhé desaťročia vedie nevidiaci 
učiteľ Peter Kolesár. Veľká pozornosť sa ve-
nuje športu a pohybovým činnostiam. Vďa-
ka ubytovaniu v internáte školy sú všetky 
mimoškolské aktivity k dispozícii aj deťom 
zo vzdialenejších miest. 

Žiaci sa v hojnej miere zapájajú do rôznych 
súťaží na Slovensku i v zahraničí – určených 
pre bežné školy, kde smelo konkurujú in-
taktným deťom a neraz si z nich odnáša-
jú víťazstvá, ale aj súťaží zameraných pre 
žiakov so zrakovým a iným pridruženým 
postihnutím, kde si zase môžu porovnať 

sily a zručnosti so seberovnými. Pre deti sa 
organizuje škola v prírode i rekreačno-re-
habilitačné pobyty pri mori. Väčšinu tých-
to aktivít � nančne zabezpečuje Združenie 
priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých 
v Levoči, ktoré sa podieľa aj na vydávaní 
časopisov Naše ráno a Za svetlom v Brail-
lovom i zväčšenom černotlačovom písme 
a časopisu Bodka vo zvukovom formáte. 

Škola poskytuje svojim žiakom i rôzne 
druhy terapie – od stimulácie zraku cez 
reedukačné cvičenia zraku až po oxygen-
terapiu a Biofeedback, žiakom s viacnásob-
ným postihnutím sú poskytované masáže 
a vodoliečba, pre všetkých je tu každo-
denne k dispozícii školská psychologička 
a zdravotná sestra. Škola je taktiež sídlom 
Centra špeciálnopedagogického poraden-
stva s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré 
funguje ako zdrojové centrum poskytujúce 
odborné ambulantné aj terénne poraden-
stvo žiakom so zrakovým postihnutím, ich 
rodinám i pedagógom.

Deti prichádzajú a odchádzajú a staruč-
ká budova sa len nemo prizerá, ako sa jej 
menia pred očami nielen názvy umiestne-
né na čelnej stene budovy, ale aj zloženie 

detí,  vybavenie jej vnútorných priestorov 
či metódy a formy vzdelávania. Zo slepcov 
a chovancov sú zrazu moderné deti, ktoré 
majú množstvo práv, niekedy hádam viac 
ako povinností, každodenný „full servis“, 
kopec možností zábavy i sebarealizácie... 
Niekedy sa zdá, že za tých sto rokov škola 
urobila priam míľové kroky, za ktorými sa 
skrýva práca a odhodlanie množstva peda-
gógov pôsobiacich pod taktovkou viace-
rých riaditeľov - počnúc  zakladateľom ško-
ly, Adolfom Frycom, cez Jozefa Szásza, Jána 
Šoltésa, PaedDr. Juraja Mráza, Jozefa Milčá-
ka, Mgr. Ladislava Gajdoša až po súčasnú 
riaditeľku, PaedDr. Šarlotu Múdru, ktorá sa 
s plným nasadením venuje už štrnásty rok 
tak vedeniu školy, ako aj združeniu priate-
ľov nevidiacich a slabozrakých detí, a ktorá 
je so žiakmi spätá dušou aj srdcom a nikdy 
pred žiadnym z nich nezatvára dvere.  A tie 
sa, verím, budú pre deti nielen so zrakovým 
postihnutím otvárať ešte ďalšie a ďalšie de-
saťročia, aby sa k radom jej absolventov, 
veľakrát vysokoškolsky vzdelaným ľuďom, 
mohli zaradiť mnohí ďalší, hrdo nesúci sta-
tus rovnocenných, samostatných a pre spo-
ločnosť prospešných ľudí. 

Mgr. Klaudia Szitáriová



Svetový deň jogy 21. jún vyhlásený 
UNESCOM dáva príležitosť zamyslieť sa 
nad tým, čo darovala JOGA svetu. Ide 
o jedinečnú možnosť uskutočniť rov-
nováhu,  harmóniu medzi našim vnú-
torným svetom a priestorom okolo nás. 
Súčasná doba vytvára napätie medzi 
týmito dvoma realitami. Toto napätie, je 
v podstate blokom-kŕčom, ktoré bráni 
harmonickému toku našich životných 
síl a vedie k oslabeniu imunitných sys-
témov na úrovni telesného, emočného, 
mentálneho a sociálneho zdravia. Toto 
vyúsťuje do napätia medzi ľuďmi, rodi-
nami, záujmovými skupinami a národmi. 
K tomu, aby bol človek šťastný, potrebu-
je život vo vnútornom a vonkajšom mie-
ri, cítiť sa v bezpečí s možnosťou tvorivo 
rozvíjať svoj ľudský potenciál. Cestou 
k týmto cieľom je práca na sebe samom 
každého z nás. Začína to uvedomením 
si seba samého a možnosti kultivovať 
a aktivovať pozitívne skryté sily v nás. 
Tie pozitívne pretvoria naše vnútorné 

prostredie /myšlienky, emočné postoje, 
priania, túžby, očakávania, ..../ a to za-
čne liečiť svet okolo nás. Spomeňme si 
na Gándiho výrok: „Buď zmenou, ktorú 
chceš vidieť“.

Niekoľko tisícročná veda jogy prinášala 
a prináša tieto riešenia. V náväznosti na 
tento deň sme pre Vás pripravili praktic-
ký program v zmysle - gram praxe je viac 
ako tona teórie.

Prinášame pre Vás programy zdarma: te-
matické rozprávania o joge s cvičením, 
otvorené hodiny jogy a k tomu zdravé 
občerstvenie.

Spoločnosť Joga 
v dennom živote, 
pobočka Levoča

Miesto osláv: Jogacentrum na Námestí 
Majstra Pavla 28 (vo dvore na 1.posch.) 
Levoča

Nedeľa 19.jún
09:00 - 11:00h
Jogou k regenerácii dýchacieho systé-
mu a k zväčšeniu dýchacej kapacity – 
rozprávanie s cvičením 
16:00 - 18:00h
Jogou k regenerácii pohybového apará-
tu a zlepšenia držania tela – rozprávanie 
s cvičením
18:15 - 19:45h
Jogou k pokojnej mysli a vnútornej har-
mónii -  rozprávanie s cvičením

Utorok 21.jún
09.00 - 10.30h
Otvorená hodina rannej jogy
16:30 - 18:00h
Otvorená hodina jogy pre začiatočníkov
18:15 - 19:45h
Otvorená hodina jogy pre pokročilejších 

Oslávte s nami Svetový DEŇ JOGY

SPOLOČNOSŤ, ŠPORT, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
ROZPIS SLUŽIEB JÚN 2022 

OKRES LEVOČA

1. – 3. 6. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

4. – 5. 6. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

6. – 10. 6. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

11. – 12. 6. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

13. – 17. 6. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

18. – 19. 6. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

20. – 24. 6. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

25. – 26. 6. 8:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

27. – 30. 6. 16:00 - 20:00 lekáreň Dr. Max

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267

Futbal
MUŽI

5. Liga Podtatranská

FK 05 Levoča – Gelnica
12. 06. 2022   17,00 hod

FK 05 Levoča – Hranovnica
19. 06. 2022   17,00 hod.

DORAST
4. Liga Podtatranská

FK 05 Levoča – FAM Poprad
18.06.2022   14,00 hod.

STARŠÍ, MLADŠÍ ŽIACI
II. Liga 

FK 05Levoča – Janočko Academy
11. 06. 2022   9,30 a 11,00 hod.



„Všetko zmizne, len stopy Tvojej práce a lásky zostanú...“

Ján Tuščák
Dňa 1. 5. 2022 by sa dožil veku 100 rokov náš otec, dedko a pradedko 
pán Ján Tuščák.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV

3. júna  – PRVÝ PIATOK V MESIACI 
JÚNI.
Sv. spoveď od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvé-
ho piatku navštívime v piatok od 8.00 
hodiny dopoludnia. 
4. júna – FATIMSKÁ SOBOTA.
Začiatok o 9.30 hodine na Mariánskej 
hore. 
4. júna – VIGÍLIA SLÁVNOSTI ZOS-
LANIA DUCHA SVÄTÉHO. 
V sobotu večer budeme sláviť dve sv. 
omše – o 19.00 a 21.00 hodine v Bazi-
like sv. Jakuba
Sv. omša o 21.00 hodine bude s vlas-
tnými prvkami vigílie Zoslania Du-
cha Svätého.
5. júna – SLÁVNOSŤ ZOSLANIA DU-
CHA SVÄTÉHO – TURÍCE. 
O 10.00 hodine bude v našej far-

„V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá. “

MVDr. Aladár Brincko
Už je to 15 rokov, čo v duši ostala prázdnota, chýba nám tvoj smiech 
i tvoja dobrota, pevný stisk ruky a tvoje objatia, spoločné chvíle sa už 
len v myšlienkach vrátia.

25. apríla 2022 sme si pripomenuli nedožité 80-te narodeniny a 3. júla 2022 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý otec, starý otec, svokor, brat, švagor 
a priateľ MVDr. Aladár Brincko.

S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika, dcéry Mária a Vierka s rodinami, 
syn Marek s rodinou, sestra Helena s rodinou a švagriná Marienka s rodinou. 

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 
jún 2022.

Sväté liturgie v týždni: 
 pondelok, streda (csl.),
 štvrtok, piatok – 16:30
 utorok, sobota – 07:30
Sväté liturgie 
 v nedeľu –  10:00

SVIATKY V MESIACI JÚN:
05.6. – nedeľa – Svätá Päťdesiatnica
06.6. – pondelok – Najsvätejšia 
Trojica
16.6. – štvrtok – Najsvätejšej Eucha-
ristie
24.6. – piatok – sviatok Božského 
srdca; Narodenie sv. Jána Krstiteľa - 
voľnica
29.6. – streda – Svätí apoštoli Peter 
a Pavol

Akékoľvek zmeny času slúženia litur-
gických slávení budú oznámené pri 
nedeľných oznamoch.

Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01  Levoča
tel.: 053 – 451 34 36, 0907 – 938 099
levoca@grkatpo.sk;  grkatle.sk

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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„Ten, kto ťa poznal, spomenie si,
ten, kto ťa mal rád, nezabudol. “

Štefan Chamila
Dňa 13.06.2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a známy. 
Ďakujeme za lásku a obetavosť.

Dcéry Eva a Dana s rodinami. 

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

Pavel Suchý
Dňa 3. júna uplynie rok, čo nás navždy opustil Pavel Suchý. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Spomienky 
                        a poďakovania

„Otcove ruky sa vždy starali, aby malým 
deťom chlieb podali. Teraz, keď už odpočíva 

telo a zmozolené dlane, veľké deti 
s láskou spomínajú na ne. 

Mama - to slovo je cennejšie, ako hocijaké 
iné na svete. Snívate svoj večný sen, v spo-

mienkach sme pri Vás každý deň.“

Anna Kollárová
Juraj Kollár 

V máji 2022 bolo 23 rokov, keď sa zatvorila kniha života nášho otca Juraja Kollára  a v júni 2022 
uplynie 10 rokov, keď dotĺklo srdce našej mamy Anny Kollárovej. 
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte si na nich spolu s nami. Blažený pokoj a večná pamiatka...

S láskou a vďakou spomínajú   dcéry s rodinami.



nosti vysluhovanie sviatosti bir-
movania.
Dnešnou slávnosťou sa končí veľko-
nočné obdobie a začína obdobie cez 
rok.
Ráno, na obed a večer znova sa mod-
líme modlitbu Anjel Pána.
6. júna – TURÍČNY PONDELOK.
PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁ-
RIE, MATKY CIRKVI.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 
hodine.  
9. júna – SVIATOK NÁŠHO PÁNA JE-
ŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČ-
NÉHO KŇAZA. 
12. júna – JEDENÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁV-
NOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.
16. júna – SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJ-
ŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI 
(BOŽIE TELO).
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 
8.00 a 19.00 hodine, v Bazilike na Ma-
riánskej hore o 14.30 hodine.
19. júna – DVANÁSTA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
23. júna – PRENESENÁ SLÁVNOSŤ 
NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA.
24. júna – SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJ-
ŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00 
a 18.00 hodine.
V závere sv. omše o 18.00 hodine od-
prosujúca pobožnosť.
Na Mariánskej hore štafetová 
modlitba za kňazov. 
Modlitba bolestného ruženca o 19.45 
hodine a po modlitbe sv. ruženca 
slávnostná sv. omša s odprosujúcou 
pobožnosťou. 
25. júna – NEPOŠKVRNENÉHO 
SRDCA PREBLAHOSLAVENEJ PAN-
NY MÁRIE, spomienka.
Príprava Baziliky Navštívenia Pan-
ny Márie a priestranstva pred hlav-
nou púťou 2022 od 8.00 hodiny do-
poludnia. 
Sv. omša na Mariánskej hore po skon-
čení prác o 12.00 hodine. 
26. júna – TRINÁSTA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ.
Začiatok pútnického týždňa pred 
slávnosťou Navštívenia Panny Má-
rie na Mariánskej hore.
Sv. spoveď od 13.00 v pútnickom 
dome a sv. omša o 14.30 hod.

26. 6. NEDEĽA 14.30 hod.
Téma: Láska je trpezlivá, láska je dobro-
tivá

Celebruje: František Trstenský

27.6. PONDELOK 17.00 hod.
Téma: Láska nezávidí, láska sa nevypína, 
láska sa nevystatuje

Celebruje: Juraj Spuchľák

28. 6. UTOROK 17.00 hod.
Téma: Láska nie je nehanebná, nie je 
sebecká

Celebruje: Blažej Dibdiak

29. 6. STREDA SLÁVNOSŤ SV. PETRA 
A PAVLA
10.00 hod.
Téma: Láska sa nerozčuľuje, nemyslí na 
zlé

Celebruje: J. E. Mons. Andrej Imrich, 
emeritný biskup

17.00 hod
Téma: Láska sa neteší z neprávosti, ale 
raduje sa z pravdy

Celebruje: J. E. Mons. Ján Kuboš, 
spišský diecézny administrátor

30. 6. ŠTVRTOK 17.00 hod.
Téma: Láska všetko znáša, všetko verí, 
všetko dúfa, všetko vydrží

Celebruje: Marián Sivoň

1. 7. PIATOK 17.00 hod.
Téma: Láska nikdy nezanikne

Celebruje: Róbert Tokár

2. 7. SOBOTA
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHO-
SLAVENEJ PANNY MÁRIE

9.00 hod. Radostný ruženec
10.00 Svätá omša s Eucharistickým 
požehnaním
Téma: Rodina žije z Eucharistie

Celebruje: J. E. Mons. Ján Kuboš, 
spišský diecézny administrátor

15.00 Gréckokatolícka liturgia
Téma: Rodina žije z odpustenia

Celebruje: J. E. Mons. Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha a apoštolský 

administrátor Prešovskej archieparchie
17.00 Otváracia odpustová svätá omša
Téma: Manželstvo, ikona Božej lásky 
v tomto svete

Celebruje: Peter Majcher
19.00 Svätá omša
Téma: Dar materstva a otcovstva

Celebruje: J. E. Mons. František Rábek, 
ordinár OS a OZ SR

21.00 Modlitba cesty svetla
22.00 #BOHtovidíinak - program pre 
mladých a rodiny

3. 7. NEDEĽA
24.00 hod. Polnočná svätá omša 
s novokňazským požehnaním
Téma: Uveriť v lásku navždy

Celebruje: Jakub Konkoľ
Kazateľ: Jozef Kudlačák

1.20 hod. Adorácia mladých za mladých

3.30 hod. Krížová cesta
Vedie: Matúš Knižacký

5.30 hod. Svätá omša
Téma: Odovzdať dar viery deťom

Celebruje: Patrik Mitura

7.00 hod. Gréckokatolícka liturgia
Téma: Starí ľudia, dar pre rodinu

Celebruje: Matúš Nastišin

8.15 hod. Svetové stretnutie rodín 
v Ríme – svedectvo účastníkov

9.00 hod Ruženec rodín za rodiny
Vedie: Róbert Neupauer

10.00 hod. SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ 
SVÄTÁ OMŠA SPOJENÁ S OBNOVOU 
MANŽELSKÝCH SĽUBOV
Téma: Rodinná láska: povolanie a cesta 
svätosti

Svätá spoveď: v sobotu 2. júla 2022 
od 8.00 hod. až do skončenia púte

LEVOČSKÁ PÚŤ 2022
Slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie

„Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ – Rok rodiny 
a X. svetové stretnutie rodín v Ríme

100 rokov od konsekrácie Baziliky na Mariánskej hore 
Božím sluhom Mons. Jánom Vojtaššákom

29. júna – SLÁVNOSŤ SV. PETRA 
A PAVLA APOŠTOLOV (STREDA)
Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 
8.00 a 19.00 hodine.
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/2022.
Sv. omša pre cirkevné školy o 8.00 a pre 

ostatné školy o 19.00 hodine v Bazilike 
sv. Jakuba
30. júna – Chorých a starých z príle-
žitosti júlového prvého piatku nav-
štívime vo štvrtok od 8.00 hodiny 
dopoludnia.

Zmena programu vyhradená!

CIRKVI
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Slovíčko od minoritov
Ježišovmu Srdcu zverme (po)kroky našich detí

Drahí Levočania,

pred pár dňami som bol na začatí ko-
laudácie tzv. Žabej cesty. Pri ceste na 
Dolinu v úseku priehrady spravili rigol 
dosť vysoký na to, aby žaby nevyskočili 
na cestu a aby tunelom prešli z lesa k 
potoku. Zaiste veľmi pekné opatrenie 
na ochranu Božích stvorení. Zároveň 
bol pri priehrade postavený areál, na-
zval by som ho Detská cesta (keďže 
sme všetci Božie deti) – lanová dráha 
s horolezeckou stenou, multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou, detské ihrisko 
– preliezačky, šmýkačky, mólo,... Zaiste 
vynikajúce miesto najmä pre rodiny, 
aby Božie deti mohli robiť bezpečné 
(po)kroky v šplhaní, v znášaní výšok od 
0,5 po cca 5 – 7 m, vo futbale, basket-
bale, plávaní,... Zarazilo ma však oplo-
tenie tohto areálu – na vrchu ostnatý 
drôt. Najprv som bol zhrozený, potom 
som začal uvažovať, či je to adekvátna 
ochrana vzhľadom na to, ako si ceníme 
a chránime to, čo máme. S bolesťou 
som musel konštatovať, že „na Sloven-
sku je to tak“. 

Ďalším dôvodom na zamyslenie bola 
kuloárna informácia, že vstupné bude 
asi 5 – 3 eur. V Bratislave som bol zvyk-
nutý, že ihriská s umelou trávou, det-
ské ihriská a pod. sú nonstop voľne 
dostupné, školské areály pootvárané. 
V Levoči sú dôkladne pozamkýnané. 
Na Rozvoji je ihrisko skoro stále obsa-
dené a už dosť pieskové, Pri prameni 
sú na ihrisku bránky, čo je lepšie ako 
za môjho detstva, no tiež je často ob-
sadené, na Starom ihrisku sa celkom dá 
– veď je veľké a trochu „od ruky“, na Zá-
pade predpokladám, že bude stále ob-
sadené. Treba povedať, že Bratislava na 
počet obyvateľov tých ihrísk nemá až 
tak veľa, no predsa nevyužitie potenci-
álu, ktorý máme na školách je pre mňa 
veľkou výčitkou. Robíme všetko pre to, 
aby Božie deti robili bezpečné pokroky 
a nesedeli pri mobiloch a tabletoch? 
Úplné otvorenie by celkom iste zna-
menalo zvýšenie nákladov na údržbu. 
Navyše na Slovensku je to tak, že čo je 

zadarmo, to si nevážime. Zadarmo je 
dosť socialistické zmýšľanie, no neda-
lo by sa za symbolický poplatok aspoň 
pre „rodičov a priateľov“? 

Svätý Pavol píše: „Všetko môžem v tom, 
ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13). Jún je 
mesiac zasvätený úcte Ježišovho Naj-
svätejšieho Srdca. Zverujme mu všetky 
jeho deti i všetko stvorenie, aby robili 
bezpečné (po)kroky na ceste svojho 
života.

Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.

V JÚNI PLÁNUJEME: 

Júnové pobožnosti – v sobotu po 
rannej svätej omši, v ostatné dni 
o 15:30.

4.6. – Vigília Zoslania Ducha Svä-
tého – 18:00 svätá omša s predĺže-
nou liturgiou slova 

5.6. – Zoslanie Ducha Svätého 
– 11:00 slávnostná odpustová sv. 
omša 

7.6. – Liturgická spomienka bla-
hoslavených Michala a Zbigneva 
– požehnanie ich relikviami v závere 
svätých omší; zároveň posledný deň 
Novény pred sviatkom svätého An-
tona

10.6. – Noc kostolov – od 20:00 do 
24:00 vystúpenie spevokolu, orgá-
nové skladby, predstavenie kostola

13.6. – Sviatok svätého Antona – 
v závere sv. omší požehnanie chleba 
sv. Antona

16.6. – Slávnosť Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi – eucharistic-
ká procesia po svätej omši o 15.50 

24.6. – Slávnosť Najsvätejšie-
ho Srdca Ježišovho – pobožnosť 
k Božskému Srdcu o 7:30 a o 15:30.

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Služby Božie na mesiac jún 2022

Milí Levočania! 

„Svätíme svätodušné sviatky“, tieto 
slová budú zaznievať v našich kos-
toloch a chrámoch v tomto roku 5. 
a 6. júna. Sviatky vzniku kresťanskej 
cirkvi, ktoré čoraz viac ustupujú 
do úzadia. Vianociam človek dneš-
ka ešte stále rozumie, majú svoje 
čaro, aj keď často na úkor skutočnej 
podstaty. O niečo horšie je to s Veľ-
kou nocou, aj tie naša spoločnosť 
však ako sviatky registruje, pašie, 
pašiový sprievod, ešte sa kde tu za-
chováva šibačka, oblievačka, mo-
derná je veľkonočná turistika a iné. 
Ale Svätodušné sviatky? Čo s nimi? 
Počula som jedno prirovnanie, že: 
Svätodušné sviatky sú „chudobným 
príbuzným“ predchádzajúcich vý-
ročných slávností. Pre mnohých je 
ťažko pochopiteľné čo je Duch Boží, 
Duch Svätý, ako tretia osoba Svätej 
Trojice.  Zaželať si na Ducha svätého 
požehnané sviatky je pre nás me-
nej prirodzené. Preto vás pozývam 
k zamysleniu nad významom týchto 
sviatočných dní.    

Sviatky Ducha Svätého sú založe-
né na biblických udalostiach, ktoré 
si môžeme prečítať v knihe Novej 
zmluvy  Skutky apoštolov v druhej 
kapitole. Udalosti zoslania Ducha 
Svätého na apoštolov v Jeruzale-
me. Účinky Ducha Svätého v srd-
ciach a konaní ľudí,  ktorí Ducha 
Svätého, Ducha Božieho prijali, si 
môžeme prečítať v celých Skut-
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koch apoštolov. Prvý, ktorý sa 
prejavil bol apoštol Peter, svojou 
kázňou, najkrajšou kázňou pre 
zhromaždený dav ľudí. Účinky 
Petrovej reči nedali na seba dlho 
čakať ako sa píše v Skutkoch apoš-
tolov 2, 37: (Účinky Petrovej reči) 
„Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, 
a povedali Petrovi a ostatným apoš-
tolom: Čo robiť, mužovia, bratia?“

Mnohokrát sme roztrpčení z vývoja 
udalostí vo svete i v našej krajine, 
v našej vlastnej rodine i pri nás sa-
mých. Často čakáme nápravu od-
niekiaľ zvonku. Napríklad tým, že 
sa zmení vláda, že členovia rodiny 
budú mať k nám viac porozumenia, 
že sa zmenia okolnosti – podmienky, 
v ktorých žijeme.

Jeden príbeh hovorí: Pri bráne is-
tého mesta sedel starý muž a vítal 
prichádzajúcich. Blížil sa cudzinec 
a pýta sa: „Akí ľudia žijú v tomto 
meste, dobrí alebo zlí?“ „Takí, akí žili 
v meste, z ktorého prichádzaš! Od-
povedá starec. „V meste odkiaľ pri-
chádzam, boli len samí dobrí ľudia. 
Boli milí, láskaví a pomáhali jeden 
druhému. Bola radosť tam žiť.“ Ho-
vorí cudzinec. „Môžem ti teda za-
ručiť, že ľudia v tomto meste budú 
takí istí.“ Odpovedá starec. Vtom  sa 
približuje ďalší  človek: „Akí ľudia žijú 
v tomto meste?“ pýta sa aj on star-
ca. „Takí, akí žili v meste, v ktorom si 
žil doteraz,“ odpovedá starec. „No to 
vám teda ďakujem. Ľudia v mojom 
predchádzajúcom meste boli zlí, na 
nevydržanie, som rád, že som odtiaľ 
preč. Samá zloba, nežičlivosť a zá-
visť.“ „Myslím, že ľudia v tomto mes-
te nebudú o nič lepší,“ hovorí starec. 
Človek, ktorý sa tomu všetkému 
prizeral sa po odchode druhého cu-
dzinca pýta starca: „Ako môžeš dať 
na rovnakú otázku, také rozdielne 
odpovede?“ A starec pokojne pove-
dal: „Vieš, veľa záleží na nás samých, 
akí ľudia budú žiť s nami. Keď sme 
sami dobrí, aj ľudia okolo nás budú 
dobrí. Ale keď my sami sme zlí, útoč-
ní, tak aj ľudia v našom okolí sa budú 
správať rovnako.“

Aj keď tento príbeh je veľmi zjedno-
dušený, myšlienka, ktorú podáva je 
jasná. Svet a ľudia okolo nás sú takí, 
akí sme my.     

Teda to, čo treba pre riešenie prob-
lémov podniknúť, zďaleka nie je len 
zmena okolností a pomerov, hoci 
ani to nepodceňujeme. To, čo tre-
ba pre zmenu k lepšiemu urobiť, je 
zmena ľudského srdca. Čo je omno-
ho tvrdší oriešok, ako nezáväzné kri-
tizovanie a ponosovanie sa nad chy-
bami druhých. Prvoradý problém, 
ktorý pri úsilí zmeniť veci na lepšie 
treba riešiť, je duchovnej podstaty. 
K zásadnej pozitívnej zmene v roz-
ličných oblastiach života príde, keď 
sa zmení a bude meniť ľudské srd-
ce. Tvoje aj moje srdce. K zásadnej 
zmene dôjde, keď budeme skutočne 
dôverovať Pánu Bohu, keď budeme 
milovať Pána Ježiša, keď budeme 
poslušní Duchu Svätému, ochotne 
sa Ním necháme viesť.

Ako to dosiahnuť. Pri Evanjelickom 
gymnáziu v Tisovci ma oslovila  téma 
ich duchovného programu práce so 
študentami s názvom: „Kvitni tam, 
kde si zasadený/á – Nesťažuj sa, 
konaj!“   Pekná a podnetná myšlien-
ka, ktorá je ale zasadená do biblické-
ho rámca, do biblických textov. 

Zmena nespočíva iba v zmobilizo-
vaní našej vôle. Vystihol to už Mar-
tin Luther, keď vo výklade 3. článku 
Viery všeobecnej kresťanskej hovo-
rí: „Verím, že ja zo svojho vlastného 
rozumu a zo svojej sily nemôžem 
v Ježiša Krista, môjho Pána veriť, ani 
k Nemu prísť; ale že ma Duch Svätý 
evanjeliom povolal, svojimi darmi 
osvietil, v pravej viere posvätil a za-
choval.“ Zmena, po ktorej tak túži-
me, prichádza z pôsobenia Ducha 
Svätého, keď Jemu dáme v živote 
rozhodujúci priestor.

Duch Svätý zohráva najdôležitej-
šiu úlohu v posilňovaní človeka, 
aby žil kresťanským životom. Dá 
sa to ilustrovať na príklade s ruka-
vicou. Rukavica ako časť ošatenia 
nemôže sama nič urobiť. No keď je 
vo vnútri ruka, potom môže ruka-
vica urobiť čokoľvek, čo chce ruka. 
Tak isto, keď sa otvoríme Duchu Svä-
tému, keď On dostane v našom ži-
vote rozhodujúci priestor, môžeme 
urobiť to, čo od nás Pán Boh žiada 
a očakáva. Zmena k lepšiemu sa v ži-
vote udeje, keď necháme viesť svoje 
motívy, plány, slová i skutky Božím 

Duchom.

Ak sa slovami Božieho slova pýta-
me „Čo robiť?“, začnime od seba, 
od zmeny v našom srdci, v našom 
vnútri. 

Správna odpoveď na otázku čo ro-
biť, aby sa život, svet a predovšet-
kým my sami menili k lepšiemu znie: 
„Ak Duchom žijeme, aj konajme 
podľa Ducha.“ ako napísal apoštol 
Pavel v liste Galatským 5, 25. 

Ak sme vládu svojho života krstom 
svätým odovzdali Božiemu Duchu, 
potom aj konajme podľa Neho. 
Amen

SLUŽBY BOŽIE V MESIACI JÚN

V kostole na námestí

5.6. 2022
– 1. slávnosť svätodušná

o 9.00 hod 
6.6. 2022
– 2. slávnosť svätodušná

o 18.00 hod
11. 6. 2022
– Noc kostolov 
      Organový koncert o 19.00 hod 
      Z pokladov historickej knižnice 
      v kostole 
– prednáška s uvedením nového 
� lmového dokumentu
      Nočná prehliadka kostola  
12. 6. 2022
Sviatok Svätej Trojice

o 9.00 hod
19. 6. 2022
1. nedeľa po Svätej Trojici

o 9.00 hod
26.6.2022
– 2. nedeľa po Svätej Trojici

o 9.00 hod
26.6.2022
– Služby Božie vo Dvorciach 

o 14.00 hod

Záujem o pastorálnu návštevu alebo 
prislúženie Večere Pánovej v domác-
nostiach môžete nahlásiť na tel. čísle 
cirkevného zboru: 
0917 771 758 alebo 0918 828 199
farárka Zuzana Durcová,
prípadne e-mailom na:
faralevoca@gmail.com



30

TSML, PLATENÁ INZERCIA

Zberný dvor
Kežmarská cesta 65, Levoča

je v júni otvorený: 
pondelok, utorok, streda a piatok 

od 6:00 do 13:30

sobota od 8:00 do 16:00

Vždy sa prosím ohláste na vrátnici.

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.

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate vytvárať 
bezpečné pracovné prostredie.

Pre aktuálne informácie sledujte skupinu 
Zber odpadu v Levoči na Facebooku 

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

MIMORIADNE OZNAMY

2.7.2022(sobota) z dôvodu konania Levočskej púte na Marián-
sku horu a 5.7.2022(utorok) počas Sviatku sv. Cyrila a sv. Meto-
da bude Zberný dvor zatvorený.
Zber ZKO sa v utorok 5.7.2022 uskutoční bez zmeny.

Zmesový komunálny odpad (ZKO) zbierame v Levoči výhrad-
ne prostredníctvom zberných nádob na to určených a špeciál-
ne označených vriec logom mesta Levoča (nádoby aj vrecia je 
možné zakúpiť na Zbernom dvore). Iné vrecia nebudú odveze-
né a budú ponechané na pôvodnom mieste.

Pravidelný zber bioodpadu zo záhrad, ktorý sa uskutoč-
ňuje v dvojtýždňových intervaloch, sa realizuje VÝHRADNE 
prostredníctvom zbernej nádoby s jednoznačným označením 
(bioodpad, biologicky rozložiteľný odpad, BRO, ...). Voľne ulože-
né odpady ani odpady vo vreciach či v nevhodných nádobách 
(prepravky, krabice, boxy, big-bagy, ...) nebudú odvezené, vzhľa-
dom na náročnú až nebezpečnú manipuláciu.

Stavebný odpad, objemný odpad, elektroodpad, autobaté-
rie ani pneumatiky NEPATRIA do zmesového komunálneho 
odpadu. Taktiež je zakázané ich spaľovať v domácich zariade-
niach a je zakázané takéto odpady ponechať pri smetných ná-
dobách alebo iných miestach na to neurčených.

Správnym rozhodnutím je doniesť odpady na Zberný dvor. 

Odvoz vzniknutých odpadov si môžete aj objednať prostred-
níctvom emailu: tsdoprava@levoca.eu, 

telefonicky: 0903 418 229,
alebo priamo na Zbernom dvore.

Každý je povinný postarať sa o svoj odpad. 

Na Zberný dvor v Levoči 
môžu doniesť obyvatelia Levoče 

nasledovné odpady v akomkoľvek množstve:

BEZPLATNE:
SKLO, PLASTY, PAPIER, KOVY, VKM – obaly a výrobky zo 
skla, plastov, papiera a kovov a viacvrstvové obalové ma-
teriály, 
DREVO – drevené okná (bez skla), rozobratý drevený náby-
tok, dvere, drevené obaly, palety, kazety od vína, ...
POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ  - v plastovej alebo sklenenej 
nádobe, nádobu si môžete vziať aj späť, keďže oleje prelie-
vame do špeciálnych sudov,
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD - kvety, 
burina, tráva, lístie, konáre (max. 0,5m), kôra, piliny, hobliny, ... 
ELEKTROODPAD (bez batérií) - chladničky, práčky, sporá-
ky, televízory, vysávače, ohrievače, mixéry, kosačky, vŕtačky, 
počítače, tlačiarne, mobily, elektronické hračky, svietidlá, 
žiarivky a iné elektrické a elektronické zariadenia,
BATÉRIE, AKUMULÁTORY, AUTOBATÉRIE – použité batérie 
(tužkové, gombíkové, ...), akumulátory, autobatérie,
PNEUMATIKY – opotrebované automobilové pneumatiky 
bez diskov,
ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK – syntetické 
oleje, olejové � ltre, tonery, lepidlá, kyseliny, rozpúšťadlá, 
farby, ...

ZA POPLATOK:
STAVEBNÝ ODPAD (nie nebezpečný):

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (miestna daň)
BETÓN, ŠKRIDLY, TEHLY, OBKLADAČKY, KERAMIKA, ...
ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB
STAVEBNÉ IZOLAČNÉ MATERIÁLY

OBJEMNÝ ODPAD – sedačky, matrace, paplóny, koberce, 
nábytok, okná, ...

AKTUÁLNY CENNÍK 
odpadov a nádob:

Ďakujeme, že predchádzate
vzniku odpadu.



PROGRAM  JÚN 2022 • KINO ÚSMEV

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 pok-
ladni kina Úsmev Levoča t.č. 053/4512208.
Zmena programu vyhradená!

DEŇ DETÍ - ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
1. (STR) o 17:00 • Animovaný • 110 min. • USA • 2,50€

ZAKLIATA JASKYŇA
3. (PIA) o 17:00, 4. (SOB) o 17:00 • Rozprávka, rodinný � lm • 98 min. • SR/ČR • 5€

PREMLČANÉ
3. (PIA) o 19:00, 4. (SOB) o 19:00 • Thriller • 98 min. • ČR • 5€

JURSKÝ SVET: NADVLÁDA
10. (PIA) o 19:00, 11. (SOB) o 19:00 • Dobrodružný, akčný • 147 min. • USA • 5€

HAFTAŇAN A TRAJA MUŠTERIÉRI
11. (SOB) o 17:00, 12. (NED) o 15:00 • Animovaná rozprávka • 84 min. • ESP • 5€

KEBY RADŠEJ HORELO
17. (PIA) o 19:00 • Komédia • 90 min. • ČR • 5€

BUZZ LIGHTYEAR
18. (SOB) o 17:00, 19. (NED) o 15:00 • Animovaný • 120 min. • USA • 5€

AMÉLIA Z MONTMARTRU
21. (UTO) o 19:00 • Romantická komédia • 119 min. • FR • s preukazom FK 4€/ bez preukazu FK 5€

ELVIS
24. (PIA) o 19:00 • Dráma • 159 min. • USA • 5€

STAND UP
25. (SOB) o 19:00 • Komédia, dráma • 75 min. • SR • 5€
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MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
1.7. (PIA) o 17:00, 2.7. (SOB) o 17:00, 3.7. (NED) o 15:00 • Animovaná komédia • 88 min. • USA • 5€

PREZIDENTKA
1.7. (PIA) o 19:00 • Komédia • 98 min. • ČR • 5€
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Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie 
Majstra Pavla 28, e-mail: mss.levoca@gmail.com 
telefonický kontakt: +421 918 625 285

PRÁZDNINUJ AKTÍVNE A NEZABUDNUTEĽNE 
STAŇ SA MALÝM MÚZEJNÍKOM A SPOZNÁVAJ JEDINEČNÉ MÚZEUM

MY SME MALÍ 
MÚZEJNÍCI

PILOTNÝ PROJEKT

DENNÝ LETNÝ TÁBOR pre vybraných školákov 
vo veku od 8 do 11 rokov, aktívne spolupracujúcich 
s múzeom počas celého roka

18. - 22. júl 2022


