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Milí spoluobčania, 

ako iste ste si mnohí všimli, v mesiaci október sa začali práce na od-

stránení stavieb bývalých hospodárskych budov štátneho majetku 

na sídlisku Západ. Tieto nevkusné a zdravie ohrozujúce stavby budú 

odstránené, čím celá táto oblasť získa na svojej atraktívnosti. 

Mestu Levoča sa otvára priestor na rozšírenie možnosti na individu-

álnu bytovú výstavbu v tejto lokalite. Pripravíme projektovú doku-

mentáciu na túto lokalitu, pretože záujem o pozemky na výstavbu 

rodinných domov v našom meste je enormný.

Verím, že aj tento projekt prispeje k stabilizácii mladých rodín v mes-

te Levoča.

Miroslav Vilkovský,

primátor mesta Levoča
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REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V MESTE LEVOČA
Na území mesta Levoča sa v súčasnosti realizujú rekonštrukcie vybraných chodníkov. 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA 
GERLACHOVSKEJ A KEŽMARSKEJ 
ULICI V LEVOČI

Predmetom rekonštrukcie je vybúranie 
existujúcej konštrukcie ľavostranného 
chodníka v smere od cesty I/18 po kri-
žovanie s Lomnickou ulicou s krytom 
z asfaltového betónu vrátane cestných 
a záhonových obrubníkov a doplnenie 
novej konštrukcie chodníka s krytom 
z betónovej dlažby a jeho ohraničenie 
cestnými obrubníkmi. V rámci rekon-
štrukcie budú riešené taktiež účelové 
vjazdy k rodinným domom a budú rea-
lizované ako pojazdné chodníky.

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE M. R. 
ŠTEFÁNIKA – CHODNÍK

Predmetom rekonštrukcie je odstránenie existujúcej 
konštrukcie chodníka pre peších z asfaltového betó-
nu vrátane obrubníkov, ktoré ho ohraničujú na pravej 
strane miestnej komunikácie M. R. Štefánika (v smere 
staničenia)  a uloženie novej konštrukcie chodníka 
s krytom z betónovej dlažby a jeho ohraničenie 
cestnými obrubníkmi. Začiatok rekonštrukcie chod-
níka je v mieste napojenia na miestnu komunikáciu 
v blízkosti vstupu do areálu nemocnice, ukončenie  
je v mieste napojenia na existujúcu časť chodníka 
vedeného pozdĺž komunikácie na Ul. Gašpara Haina. 
V rámci rekonštrukcie budú riešené taktiež účelové 
vjazdy k rodinným domom a budú realizované ako 
pojazdné chodníky. 

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULI-
CA ZA SEDRIOU – CHODNÍK

Predmetom rekonštrukcie je odstránenie existujúcej 
konštrukcie chodníka pre peších z asfaltového betó-
nu vrátane obrubníkov, ktoré ho ohraničujú na pra-
vej strane miestnej komunikácie Za sedriou (v smere 
staničenia) a uloženie novej konštrukcie chodníka 
s krytom z betónovej dlažby a jeho ohraničenie cest-
nými obrubníkmi. V rámci rekonštrukcie budú riešené 
taktiež účelové vjazdy k rodinným domom a budú re-
alizované ako pojazdné chodníky. Predmetom rekon-
štrukcie je aj úprava dopravného priestoru existujúcej 
priesečnej križovatky.

V súčasnej dobe prebiehajú vytyčovacie práce.

Stavebné práce vykonáva spoločnosť EUROVIA SK, 
a.s. a rekonštrukcie chodníkov sú fi nancované z roz-
počtu mesta Levoča.
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INVESTÍCIA MESTA LEVOČA DO CYKLOTURISTICKEJ TRASY 
A SÚVISIACEJ PODPORNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Pozdĺž trasy cykloturistického chodníka smerom do Levočskej Do-
liny sa osadili nové lavičky a smetné koše. Začalo sa s výstavbou 
troch altánkov, ktoré budú slúžiť občanom a návštevníkom mesta 
ako oddychové miesto a relaxačný priestor. Altánky v prípade daž-
ďa poslúžia aj ako úkryt pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Stavebné práce realizuje spoločnosť Flora Servis Group s.r.o. 
v zmysle projektu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej tra-
sy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“, kód projektu IROP-CL-
LD-X653-512-003-002.

PRESTAVBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI

Miestna komunikácia Špitálska ulica sa 
nachádza v intraviláne mesta Levoča. 
Ide o jednosmernú komunikáciu pre-
menlivej šírky v smere Košická ulica – 
Ulica Gustáva Hermanna. Prestavba ko-
munikácie je navrhovaná v celej dĺžke, 
t.j. 404,97 m. Navrhovanou úpravou sa 
vytvorí 47 parkovacích miest. Rekon-
štruovaný úsek bude osvetlený novým 
verejným osvetlením s LED svietidlami. 
V miestach, kde je navrhovaná zeleň sa 
zrealizujú sadové úpravy.

V súčasnej dobe prebiehajú stavebné 
práce na podkladových vrstvách ko-
munikácie s prípravou na asfaltovanie 
a dláždenie chodníkov a parkovacích 
miest od Ulice Gustáva Hermanna po 
križovanie so Sirotínskou ulicou. Ná-
sledne budú prebiehať práce v úseku 
od Sirotínskej ulice po Košickú ulicu 
v závislosti od klimatických vplyvov 
a realizácie nových splaškových a daž-
ďových kanalizačných prípojok vo 
vlastníctve majiteľov meštianskych do-
mov.

VÝSTAVBA SPEVNENÝCH PLÔCH NA 
SÍDLISKU ROZVOJ

Mesto Levoča momentálne realizuje 
stavebné práce na spevnených plo-
chách s krytom z betónových zatráv-
ňovacích tvárnic na sídlisku Rozvoj za 
účelom možnosti odstavenia osob-
ných motorových vozidiel. Stavebné 
práce realizuje Sociálny podnik mesta 
Levoča, s.r.o. r.s.p..



Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že sta-
vebné práce, ktoré boli začaté v novembri v roku 2021 
na stavbe Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa po-
kračujú a napredujú aj počas jesenných mesiacov. Po 
búracích prácach a po odstránení podláh na prízemí 
radnice, odstraňovaní násypov nad klenbami pivnič-
ných priestorov pokračovala realizácia násypov z drte 
z penového skla vo všetkých priestoroch prízemia 
okrem prejazdu a po uložení separačnej fólie bol preve-
dený vystužený podkladný betón. Následne bola zre-
alizovaná montáž systémových dosiek podlahového 
vykurovania a prevedená betónová mazanina podláh.

V rámci komplexnej rekonštrukcie obnovy Radnice sa 
pokračovalo s montážou vnútorných káblových elek-
troinštalačných rozvodov (silnoprúdových a slaboprú-
dových), vrátane elektroinštalácie pre zvonicu, radnicu 
a verejné osvetlenie a  montáž rozvodov vnútornej 
časti OPZ vrátane stúpacieho plynového potrubia do 
podkrovia. V miestnostiach hygienických zariadení 
prebieha montáž osadenia geberitových WC zostáv 
a rozvodov vnútorného vodovodu. 

Reštaurátori pokračovali v prácach na upevňovaní 
uvoľnených a nesúrodých omietok a tmelení stien, pra-
covali na dočisťovaní, tmelení a konzervovaní kamen-
ných portálov a ostení.

O Z N A M

V exteriéri stavby bola ukončená rekonštrukcia kanali-
začnej prípojky (odvedenie dažďových vôd a splaško-
vá kanalizácia) a  vodovodnej prípojky. Taktiež bola 
ukončená montáž vonkajšej časti odberného plynové-
ho zariadenia (NTL plynová prípojka). V rámci objektu 
exteriérových úprav momentálne prebieha  realizácia 
zemných prác pre zemné zapustené svietidlá v západ-
nej a južnej arkáde a  pokládka dlažby v arkádovom 

podlubí a v priestore medzi zvonicou a radnicou. Tak-
tiež pokračujú práce v osadzovaní okenných a vstup-
ných dverných konštrukcií.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 
stanovený na máj 2023.

Ing. Viera Ungerová, Mesto Levoča

Stavebné a reštauratorské práce v prejazde 
a v miestnostiach objektu radnice

Stavebné práce v exteriéri – zapustené sviedidlá v arkádovom podlubí, pokládka dlažby, osadenie okenných konštrukcií

Projekt "Radnica otvorená komunitám (Radnica)", kód projektu CLT01027
spolufi nancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014  – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
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INZERUJTE AJ VY V MESAČNÍKU

CENNÍK NÁJDETE NA STRÁNKE
www.levoca.sk

O Z N A M 

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a. s. 
Košice v zmysle ustanovenia §-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení preru-
ší distribúciu elektriny, pre odberné miesto 

Levoča, ulica Za sedriou č. d. 3531, 3532, 3533 
v termíne 07. novembra 2022 v čase od 0900 h  do 1230 h
z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

Ďakujeme za porozumenie.
Jarmila Antalová,

Mesto Levoča
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileá 

v mesiaci október 2022 oslávili:

79 rokov
František Petrek

77 rokov
Anna Petreková

Významné životné jubileá 
v mesiaci november 2022 oslávia:

91 rokov
Jozef Kočiš
88 rokov

Vendelín Figmik
87 rokov

MVDr. Ondrej Hanisko
86 rokov

Stanislav Škultéty
82 rokov

Alžbeta Žabecká
80 rokov

Dušan Valent
79 rokov

Alžbeta Mayerová
78 rokov

Helena Pekarčíková
75 rokov

Kristína Kašperová
Milan Rimsky

70 rokov
Jozef Dubec

Mgr. Valéria Valentová

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné zdravie 

a veľa životného optimizmu 
do ďalších rokov života.

Manželstvo uzavreli:
Ing. Juraj Antal a Ing. Eliška Belisová
Michal Čisár a Katarína Strážiková

Ivan Džugan a Veronika Hermanová
Peter Fecik a Ing. Mária Bystrá

Peter Magura a Martina Kokavcová
Erik Mlynarčík a Bc. Lucia Chraščová

Jozef Radomský a Miroslava Gabániová

Opustili nás:
Štefan Dobrovič, rok nar. 1933

Ján Ščerbák, rok nar. 1941
Peter Grančaj, rok nar. 1954
Ľubomír Karas, rok nar. 1955
Jozef Jakubčo, rok nar. 1963

Darina Krajňáková, oddelenie OaVP

Sledujte ofi ciálny profi l mesta Levoča
na Instagrame

@mestolevoca

Ponúkame konzultačné a projektantské služby pre 
ziskanie dotácie na obnovu a zateplenie rodinných 
domov. Maximálna výška dotácie je 19 000 Eur.
Naši kvalifi kovaní projektanti Vám vysvetlia postup 
a v prípade záujmu pripravia potrebné projektové 
podklady a energetický certifi kát. 
Pre bezplatnú 10 minutovú konzultáciu volajte:

0944 722 437
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ŠPORTOVÁ HALA
Basketbal: muži 

6.11.2022 – 14,00 hod.
Slovenský orol Levoča – MBK a ŠK Slávia Trnava

27.11.2022 – 14,00 hod.
Slovenský orol Levoča – IMC Slovakia P. Bystrica

Florball: starší žiaci

20.11.2022 – 9,00 hod.
FbK Quickball Levoča – ŠK Stars Lipany

staršia prípravka

13.11.2022 – 9,00 hod.
FbK Quickball Levoča – ŠK Stars Lipany

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Futbal: muži

6.11.2022 – 13,30 hod.
FK 05 Levoča – FK Olcnava

Dorast
1.11.2022 – 14,00 hod.

FK 05 Levoča – OTJ Jamník

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokej: ml. žiaci

Hrá sa nadstavba a zatiaľ nebol určený 
rozpis domácich a vonkajších zápasov

Hokej: st. žiaci

01.11.2022 – 9,00 hod.
Spiš Indians Levoča – HK Kežmarok

17.11.2022
Spiš Indians Levoča – HK Sp. Nová Ves

19.11.2022
Spiš Indians Levoča – HK Gelnica

Hokej: 5. ročník

13.11.2022
Spiš Indians Levoča – HK Gelnica

27.11.2022                                                                 
Spiš Indians Levoča – HK Sp. Nová Ves

Hokej: 4. ročník

20.11.2022
Spiš Indians Levoča – turnaj

 
Verejné korčuľovanie:

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

Veľký jesenný zber BIOODPADU
zo záhrad v Levoči

Zber biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) zo záhrad sa usku-
toční v Levoči od 2. - 4. 11. 2022 od 6.00 do 14.00 hod. pre obyvateľov 
mesta Levoča.
Každý občan Levoče, aj ten, kto vlastní hnedú zbernú nádobu na BIO od-
pad, aj ten, kto ju nevlastní, má možnosť sa zapojiť dvakrát ročne do veľ-
kého zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad, 
a to bezplatne. 

Zbierame:
KVETY, BURINA, TRÁVA, LÍSTIE, KONÁRE (max. 0,5m dlhé), KÔRA, 
DREVNÁ ŠTIEPKA, PILINY, POZBEROVÉ ZVYŠKY Z PESTOVANIA, 
... 
Iné odpady, ako vyššie uvedené, nebudú odvezené a budú ponecha-
né na pôvodnom mieste. 

Nezbierame:
BRO, ktoré budú obsahovať zvyšky plastov, kovov, a pod., 
nadrozmerné konáre, pne a korene stromov, 
zvyšky jedál, uhynuté zvieratá, trus zvierat, 
kamene, lakované drevo, drevotrieska, ... 

Harmonogram:
STREDA 2.11.2022 všetky ulice mesta Levoča s rodinnými domami, 
ŠTVRTOK 3.11.2022 Levočská Dolina, Závada, Levočské Lúky, Nový 
Dvor, „chatové oblasti“ (Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta), 
PIATOK 4.11.2022 sídliská na území mesta Levoča - obyvatelia bytových 
domov môžu BRO nechať pri stojiskách zberných nádob. 

BRO určený k vývozu žiadame občanov vyložiť najskôr deň vopred po 
18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hodiny. Zber sa 
bude uskutočňovať v uvedené dni v čase od 6.00 do 14.00 hod.
BRO môžete vyložiť pred svoje rodinné domy na chodníky, nie na cestu. 
Obyvatelia bytových domov môžu BRO uložiť k stojiskám zberných ná-
dob.
Okrem tohto mimoriadneho zberu sa môžete zapojiť aj do pravidelné-
ho dvojtýždňového bezplatného zberu BRO zo záhrad (marec - no-
vember) prostredníctvom hnedej zbernej nádoby označenej BIOOD-
PAD, ktorú si môžete zakúpiť aj na Zbernom dvore v Levoči. 
BRO zo záhrad môžu Levočania bez poplatku odovzdať počas celého 
roka na Zbernom dvore, na Kežmarskej ceste 65 v Levoči, počas pre-
vádzkovej doby: 
pondelok – piatok: 06.00 – 13.30 hod. 
sobota:   08.00 – 16.00 hod.
Vyzbierané BRO, z tohto zberu ako aj z pravidelných zberov, sú zváža-
né do kompostárne v Spišskej Novej Vsi. Ale ekologickejšie je biologic-
ky rozložiteľné odpady kompostovať a pripraviť si tak vlastný kvalitný 
kompost a vrátiť tak živiny späť do pôdy. 
Informačné letáky:

KOMPOSTOVANIE – o tom, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kom-
post, 
KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE – ako funguje komunitné komposto-
vanie, 
NEPLYTVANIE POTRAVINAMI – 10 tipov ako neplytvať potravinami,
PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV – ako predchádzať vzniku od-
padov v domácnosti, 
VYUŽITIE BIOODPADU – ako využiť odpad v záhrade, 
nájdete na web stránke mesta Levoča (v záložke ŽIVOT V MESTE).

https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
https://www.levoca.sk/technicke-sluzby-mesta-levoca/
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Výber z kalendára zberu triedeného odpadu 
v meste Levoča a mimoriadne oznamy 

V novembri je v IBV v Levoči napláno-
vaný zber triedených zložiek: plasty 
spolu s VKM, kovy, papier a BIOODPAD 
zo záhrad. 
Utorkový rajón zberu zmesového 
komunálneho odpadu počas Sviatku 
všetkých svätých 1.11.2022 sa usku-
toční bez zmeny. 
Štvrtkový rajón zberu zmesového ko-
munálneho odpadu dňa 17.11.2022 
(sviatok - Deň boja za slobodu a de-
mokraciu) sa presúva na piatok 
18.11.2022. Piatkové rajóny ostávajú 

bez zmeny.
Veľký jesenný zber BIOODPADU zo 
záhrad sa uskutoční od 2. do 4. 11. 
2022.
Zberný dvor je počas sviatkov, vo štvrt-
ky a v nedele ZATVORENÝ.
Ďakujeme, že sa poctivo zapájate do 
triedeného zberu odpadu. 
Prosíme, neponechávajte odpady pri 
zberných nádobách. Doneste ich na 
Zberný dvor alebo si objednajte odvoz 
na 0903 418 229. 
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Pozvánka
MO Matice slovenskej v Levoči Vás pozýva 

na prednášku 

„ŠTÚROVCI V LEVOČI“
Dátum: 07.11.2022

Miesto: PAMÄTNÁ IZBA ŠTÚROVCOV 
Námestie Majstra Pavla 47, Levoča

Čas: 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15

Prosíme vyslať zástupcov žiakov II. stupňa Vašej školy 
v počte 24 na jeden z uvedených časových termínov.

(tel. dohovor na t. č. 0905 945 698)

Deň Ľudovíta Štúra
Po 16-krát sa v Levoči uskutočnil 20. októbra Deň Ľudovíta 
Štúra, ktorý pripravil Miestny odbor Matice slovenskej. Tradič-
ne zaznela štátna hymna v podaní speváckeho súboru Iuven-
tus paedagogica zo Strednej odbornej školy pedagogickej 
v Levoči. Na pôde mesta privítal účastníkov predseda MO MS 
v Levoči Mgr. Miroslav Brincko. V kultúrnom programe vystú-
pil ľudový súbor zo SOŠPg pod vedením PaedDr. B. Švábovej, 
PhD. Básne predniesli študentka gymnázia J. Francisciho-Ri-
mavského v Levoči Martina Strážiková a pani Bačkorová z 
Popradu báseň Spomienka od Ľudovíta Štúra. V príhovore vy-
stúpili primátor Ing. Miroslav Vilkovský a poslankyňa MZ Anna 
Kravecová. Položením kytíc vzdali úctu nášmu najväčšiemu 
Slovákovi. Slávnosť bola ukončená hymnou Matice slovenskej 
Kto za pravdu horí.
Ďakujeme všetkým za účasť.

Predseda MO MS Mgr. Miroslav Brincko
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Ako prebieha „ružový október“, me-
siac povedomia o rakovine prsníka, 
na vašom pracovisku? 
Zdravotnícky personál počas vyšetre-
nia oboznamuje pacientku s dôležitos-
ťou preventívnych mamografi ckých vy-
šetrení. Na znak úcty a poďakovania za 
zodpovednosť k svojmu zdraviu dávajú 
pracovníčky počas celého mesiaca pa-
cientkam drobné symbolické darčeky. 
Je dôležité zdôrazniť, že nie iba počas 
tejto celosvetovej kampane „Ružový 
október”, ale počas celého roka by si 
kvôli svojmu zdraviu mali ženy nájsť 
čas na toto dôležité preventívne vyšet-
renie.

Čo je príčinou nádorového ochore-
nia prsníka? 
Presnú príčinu ochorenia nepoznáme. 
Poznáme iba rizikové faktory, ktoré sa 
môžu podieľať na jeho vzniku. Je veľmi 
dôležité venovať zvýšenú pozornosť ri-
zikovej skupine žien, medzi ktoré patria 
ženy staršie 50 rokov, ženy, ktoré nero-
dili a nedojčili, ženy, ktoré majú ocho-
renie prsníkov v rodine a ženy, ktoré 
prvýkrát otehotneli po 30. roku života. 
Riziko vzniku ochorenia je preukázané 
aj u žien, ktoré sú po dlhodobej apli-
kácii estrogénov, u žien v menopauze, 
rizikové sú ženy s nadváhou, hyperten-
ziou, cukrovkou a ženy fajčiarky. 

Koľko žien postihuje rakovina prsní-
ka? Je možné ju vyliečiť? 
Rakovina prsníka je v súčasnosti naj-
častejšie nádorové ochorenie u žien 
v rozvinutých krajinách. Za posledné 
obdobie sa celosvetový výskyt rakovi-
ny prsníka zvýšil o 33 %. Na Slovensku 
postihne ročne približne 3000 žien. 
Riziko ochorenia sa zvyšuje a prudko 
narastá po 50. roku života. Viac ako 70 

% ochorení sa vyskytuje medzi 50. – 70. 
rokom, no v súčasnosti nie sú výnim-
kou s týmto ochorením ani tridsaťroč-
né ženy. Dnes je už možné rakovinu 
prsníka včas odhaliť, a teda aj úspešne 
liečiť. Ak sa odhalí včas, šance na vylie-
čenie sú vysoké. 

Čo si treba všímať pri samovyšetre-
ní? Je samovyšetrenie dôležité?
Venovať pozornosť samovyšetrovaniu 
prsníkov je veľmi dôležité. Dalo by sa 
povedať, že je to zbraň v našich rukách 
proti rakovine prsníka. Všímať by sme si 
mali niekoľko prvých varovných signá-
lov. Medzi ne predovšetkým patrí zme-
na farby kože prsníkov, zvráskavenie 
kože, uzlíky a hrčky v prsníku, zväčšenie 
alebo zmenšenie jedného prsníka, kr-
vavý alebo hnedastý výtok z bradavky, 
vťahovanie bradavky, ktoré sme pred 
tým nepozorovali, ekzém bradavky a tr-
valá bolesť prsníka. Všetky tieto signály 

sú dôvodom pre návštevu gynekológa, 
ktorý rozhodne o ďalších potrebných 
vyšetreniach. Väčšina hrčiek v prsní-
ku je našťastie benígna. Je však veľmi 
dôležité, aby sa každá podozrivá hrčka 
v prsníku dôkladne vyšetrila, kým sa 
stanoví defi nitívna diagnóza. Technika 
samovyšetrovania prsníkov v kombiná-
cii s preventívnou prehliadkou u lekára 
a následnou preventívnou mamogra-
fi ou predstavuje tú najlepšiu ochranu.

Čo je to mamografi a a aké ďalšie vy-
šetrovacie metódy poznáme? 
Mamografi cké vyšetrenie prsníkov je 
jedinou diagnostickou modalitou, kto-
rá umožňuje spoľahlivú, rýchlu, presnú 
a hromadnú diagnostiku nádorových 
ochorení prsníka v jeho predklinickom 
štádiu. Mamografi a je prvou zobra-
zovacou metódou, ktorá sa vykonáva 
u žien po 40. roku života, je plne hrade-
ná zdravotnými poisťovňami každé dva 

Levočská nemocnica aktívne podporuje ružový október.
Mamografi a je zlatý štandard včasnej diagnostiky

nádorových ochorení prsníka

Nemocnica AGEL Levoča má v prevádzke aj mamografi cké pracovisko v zrekonštruovaných priestoroch 
s modernou špičkovou technikou. Primárka rádiodiagnostického oddelenia, MUDr. Elena Loumová, je 

špecialistkou mamografi ckého pracoviska, ktoré je pre ňu srdcovou záležitosťou. V rozhovore poskytuje 
dôležité informácie, prečo je mamografi a dôležitá a kedy je potrebné vyšetrenie podstúpiť. Oddelenie počas 

celého mesiaca aktívne podporovala myšlienku ružového októbra, ktorý vnímame aj ako 
mesiac povedomia o rakovine prsníka. 
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roky. Dáva podrobnejšie informácie 
o veľkosti, uložení a charaktere prípad-
ného ochorenia v prsníku. Doplnkovou 
vyšetrovacou metódou k mamografi i 
je v prípade nejasného nálezu ultra-
sonografi a, ktorá je súčasne metódou 
voľby u žien mladších ako 40 rokov 
a u tehotných a dojčiacich žien. Zobra-
zovacie metódy môžu v diagnostike 
ochorení prsníkov pomôcť, no v sku-
točnosti iba defi nitívne histologické 
vyšetrenie vzorky tkaniva pri biopsii 
môže potvrdiť diagnózu. Presná diag-
nostika rakoviny prsníka je kľúčová nie 
len pre informáciu, či ide o nádor, ale aj 
pre rozhodovanie o ďalšej liečbe ocho-
renia. 

Dá sa rakovina prsníka odhaliť a lie-
čiť skôr, ako si ju nahmatáme? 
Áno, dá. Slúžia k tomu pravidelné pre-
ventívne mamografi cké vyšetrenia, 
ktoré mnohokrát odhalia zhubný ná-
dor v prsníku vo včasnom a bezprízna-
kovom štádiu. S vývojom nových typov 
liečby sa rakovina prsníkov stáva vylie-
čiteľnou chorobou, ale iba za predpo-
kladu, že sa včas určí správna diagnóza. 
Všetko úsilie lekárov mamológov sme-
ruje k diagnostike zhubných nádorov 
vo včasnom štádiu. Tento cieľ je však 
možné dosiahnuť iba v spolupráci so 
ženskou populáciou, a to zvyšovaním 
informovanosti žien, pravidelnými 
preventívnymi prehliadkami u gyne-
kológa a preventívnym mamografi c-
kým vyšetrením každé dva roky, najmä 
u rizikových žien. 

Majú ženy vo všeobecnosti o mamo-
grafi cké vyšetrenie záujem? 
Aj napriek technickým vymoženos-
tiam, ako je internet či hustá sieť 
mamografi ckých prístrojov, je ešte 
stále vysoké percento žien, ktoré baga-
telizujú zdravotné problémy s prsníkmi 
a mamografi ckých vyšetrení sa ne-
zúčastňujú. Dôvodom je buď strach 
z výsledku vyšetrenia alebo neznalosť 
dôsledkov zanedbania ochorenia prs-
níkov. V súčasnosti využíva túto mož-
nosť len približne 20 % žien. Strach 
je zlý radca a problém nerieši, iba ho 
oddiali a komplikuje. Len včasná diag-
nostika s následnou liečbou dáva žene 
šancu na vyliečenie a opätovný návrat 
k rodine a do plnohodnotného života. 
Z úcty k sebe, svojmu zdraviu a rodine 
je dôležité preventívne vyšetrenie prs-
níkov neodkladať. 

Aké vybavenie má mamografi cké 
pracovisko levočskej nemocnice? 
V januári 2021 bola spustená pre-
vádzka nového digitálneho mamo-
grafi ckého prístroja s doplnkovou 
tomosyntézou Amulet Innovality fi r-
my FUJI. Mamografi cké vyšetrenie je 
zlatým štandardom včasnej diagnos-
tiky nádorových ochorení prsníkov 
a základným predpokladom správnej 
diagnostiky ochorenia. Na našom ma-
mografi ckom pracovisku máme zre-
konštruované priestory, príjemné pro-
stredie a odborne erudovaný personál 
s empatickým prístupom. Poskytujeme 
kompletnú diagnostiku prsníkov s do-
plneným USG vyšetrením v ten istý deň 
a v prípade potreby s odberom tkani-
vových vzoriek na histologické vyšet-
renie. Výhodou nášho mamografi cké-
ho pracoviska sú krátke čakacie doby 
a v akútnom prípade poskytujeme 
okamžité vyšetrenie. 

Na čo je potrebné myslieť pred vy-
šetrením? 
Predtým, ako pacientky navštívia naše 
pracovisko, by si na pokožku nema-
li aplikovať dezodoranty ani púdre, 
ktoré by mohli skresliť mamografi cký 
obraz. Termín vyšetrenia je potrebné 
dohodnúť po menštruácii (pre citlivosť 
prsníkov pred menštruáciou). Na ma-
mografi cké vyšetrenie je nutné priniesť 
žiadanku od gynekológa a predchá-
dzajúcu dokumentáciu (MMG a USG 
vyšetrení) v prípade, ak je pacientka 
z inej spádovej oblasti. 

Ako sa objednať na vyšetrenie a kde 
sa mamografi cké pracovisko levoč-
skej nemocnice nachádza? 
Mamografi cké vyšetrenia sa realizujú 
každý pracovný deň od 7.00 do 14.00 
hod. Na vyšetrenie je možné sa ob-
jednať osobne alebo telefonicky pro-
stredníctvom call centra na čísle +421 
53 3332 211. Mamografi cké pracovisko 
sa nachádza v nových priestoroch rádi-
odiagnostického oddelenia. Na praco-
visko sa dostanete vstupom do novej 
budovy cez recepciu, kde dostanete 
poradový lístok. Tešíme sa na každú 
ženu, ktorá si pre preventívne vyšetre-
nie prsníkov vyberie naše pracovisko. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZREKONŠTRUOVANÁ ČASŤ 
INTERNÉHO ODDELENIA 
LEVOČSKEJ NEMOCNICE JE 
V PREVÁDZKE

Nemocnica AGEL Levoča neustále 
vylepšuje podmienky pre pacien-
tov a zamestnancov. Druhá fáza 
rekonštrukcie jej interného odde-
lenia je dokončená. Rozsah rekon-
štrukcie pozostával zo stavebných 
prác, rekonštrukcie podlahy, stien, 
stropov, montáže vzduchotechni-
ky a ďalších potrebných zariadení. 
Kompletne zrekonštruovaná je aj 
jednotka intenzívnej starostlivosti. 
Investícia v oboch fázach tak rádo-
vo predstavovala stá tisíce eur. 

Levočská nemocnica zrekonštruovala 
podstatnú časť interného oddelenia. 
Samotný proces rekonštrukcie, ktorý 
prebehol v tomto roku bol rozdelený 
do dvoch fáz. „V prvej fáze došlo k re-
konštrukcii lôžkovej časti, druhá fáza 
predstavovala rekonštrukciu jednotky 
intenzívnej starostlivosti,“ konkretizuje 
rozsah rekonštrukčných prác riaditeľ 
levočskej nemocnice a nemocníc spiš-
ského klastra, Ing. František Lešundák. 

Rekonštrukcia pozostávala zo sta-
vebných prác, a teda rekonštrukcie 
podlahy, stien, stropov, montáže vzdu-
chotechniky a ďalších potrebných za-
riadení. „Interné oddelenie si vynovené 
priestory a moderné technické vyba-
venie nepochybne zaslúžilo. Snažíme 
sa pre všetkých zabezpečiť dôstojné 
podmienky zdravotnej starostlivosti 
a pracovného prostredia. V súčasnosti 
stále prebieha rozsiahla rekonštruk-
cia bývalého urologického pavilónu, 
ktorý by sa mal v budúcnosti preme-
niť na Pavilón chirurgických odborov 
a jednodňovej zdravotnej starostlivos-
ti,“ uvádza riaditeľ Ing. František Lešun-
dák.
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SWAP
AKO 

MODERNÝ 
SPÔSOB 
VÝMENY 

VECÍ

Swap v preklade z angličtiny znamená 
výmenu. 

Swap je ekologická forma vzájomnej 
výmeny oblečenia, hračiek, kníh, či 
športových potrieb a zároveň účinný 
spôsob ako dať svojmu peknému, ne-
poškodenému a vyčistenému oble-
čeniu a iným funkčným veciam druhú 
šancu... 

Záštitu nad Swapom prebralo občian-
ske združenie Zelená hliadka Levoča. 
Cieľom podujatia je aspoň čiastočne 
znížiť množstvo odpadu z módneho 
priemyslu a tým znížiť nepriaznivý 
dopad na našu planétu. Podujatie sa 
uskutoční v príjemnom a priateľskom 
prostredí a zároveň ponúkne možnosť 
obnoviť si svoj šatník udržateľným spô-
sobom.

Na swape sa neprijímajú veci, ktoré sú 
špinavé, roztrhané, zafarbené alebo 
v zlom stave. Táto udalosť je príležitos-
ťou pre dobré veci, ktoré si vymeníte za 
iné veci rovnakej kvality. 

Rehabilitačné stredisko 
pre zrakovo postihnutých

Kasárenská 16, Levoča

Pri príležitosti 
45. výročia založenia

Vás pozýva
dňa 10. 11. 2022 

od 800 - 1300 hod.
na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ



SWAP
výmena oblečenia

hračiek a hier

Organizuje:

Kde: Trhové miesto pri Severnom parku na
Námestí Majstra Pavla v Levoči

 Čas: 12:00 – 17:00 hod.

Téma: hry, hračky a oblečenie na zimu

Výmena oblečenia,
hier a hračiek

ktoré už nepotrebuješ
za niečo, čo sa ti hodí

29.11. – 1.12.

2022

Ako to funguje:
• vytrieď šatník a vyber pár kúskov, 

ktoré už nenosíš alebo nepotrebuješ
• oblečenie vyper, vyžehli
• hračky a hry majú poslúžiť ešte ďalej, 

tak vyber tie v dobrom stave
• odovzdaj svoje veci priamo na mieste 

dobrovoľníčke v obslúžnom stánku
• vyberieš si, vyskúšaš čo sa ti páči 

a zoberieš si domov

Ďakujeme za podporu



KLAMÁR NA PLNÝ ÚVÄZOK
12. (SOB) o 17:00 • Komédia • 95 min. • FR • 5€

ČD

P

UDALOSŤ
15. (UTO) o 19:00 • Dráma • 100 min. • FR • 5€

15

ČT

P

ZA VŠETKÝM HĽADAJ ŽENU
18., 19. (PIA,SOB) o 17:00 • Komédia • 105 min. • ČR • 5€

OV

ARVÉD
18. (PIA) o 19:00 • Dráma • 120 min. • ČR/SR • 5€

12

OV

BLACK ADAM
3.,4.  (ŠTV, PIA) o 19:00 • Akčný, dobrodružný • 125 min. • USA • 5€

SLOBODNÍ
16. (STR) o 19:00 • Dokument • 80 min. • SR • 5€

OV

SNOW FILM FEST 2022
5. (SOB) o 17:00 • Prehliadka dokumentárnych � lmov • 200 min. • 2€

OV

ČIERNY PANTHER: NAVŽDY WAKANDA
11., 12. (PIA,SOB) o 19:00 • Akčný, sci-� , dobrodružný • 161 min. • USA • 5€

SD

PROGRAM  NOVEMBER 2022 • KINO ÚSMEV
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P

12

P

12

03
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11

12

15

16

18

18

19

04

P

12

SD

12

P

12

P

12

17:00 - Pro vrchol až na konec světa (25 min.)
17:25 - Prozíravost (20 min.)
17:45 - Ledový tanec na Godafossu (31 min.)
18:16 - Innsbruck. Powder. People. (18 min.)
18:34 - Bez pádla (41 min.)
19:15 - Stoupání (8 min.)
19:23 - Jyrgalan (20 min.)
19:43 - Náruč severu ( 25 min.)



VIANOČNÝ PRÍBEH
26. (SOB) o 19:00 • Komédia • 118 min. • ČR • 5€

SD

ODPOČÍTAVANIE -
29. (UTO) o 19:00 • Dokument • 77 min. • SR • 4/5€

12

OV

P

KEĎ PREHOVORILA
3. 12. (SOB) o 19:00 • Dráma • 135 min. • USA • 5€

ST

MALÝ WINNETOU
3. 12. (SOB) o 17:00, 4. 12. (NED) o 15:00 • Dobrodr., rodinný • 103 min. • DE • 5€

7

SD

MICHAEL KOCÁB -
19. (SOB) o 19:00 • Dokument • 102 min. • ČR/SR • 5€

OV

P

GRAND PRIX
24. (ŠTV) o 19:00 • Komédia, dráma, road movie • 107 min. • ČR/SR • 5€

OV

P

PRINCEZNÁ ZAKLIATA V ČASE 2
2. 12. (PIA) o 17:00 • Rozprávka, fantasy, komédia • 130 min. • ČR • 5€

OV

P

MENU
25. (PIA) o 19:00 • Horor, Thriller • 107 min. • USA • 5€

ST

NEOBYČAJNÝ SVET
26. (SOB) o 17:00, 27. (NED) o 15:00 • Animovaný • 95 min. • USA • 5€

SD

PROGRAM  NOVEMBER 2022 • KINO ÚSMEV

P

NEZANECHAŤ STOPY
22. (UTO) o 19:00 • Dráma • 165 min. • PL • 4/5€

ČT

15

12

P

12

P

12

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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POSLEDNÝ FILM
IVANA PALÚCHA

FILMOVÝ KLUBFILMOVÝ KLUB

ROCKER 
VERSUS POLITIK



Kultúra v Levoči 
november 2022 

Predpredaj vstupeniek:  

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
MESTA LEVOČA

Nám. Majstra Pavla 54 
8.00  - 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!

5.
SOBOTA

DO 19.
NOVEMBRA

ĽUBO REPASKÝ - VÝBER Z TVORBY
VÝSTAVA Z TVORBY ĽUBA REPASKÉHO. KURÁTOR: Doc. PETER KOCÁK, PhD., akad. mal.
VÝSTAVA POTRVÁ DO 19. NOVEMBRA 2022.

  GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUP VOĽNÝ

SNOW FILM FEST 2022
PREHLIADKA DOKUMENTÁRNYCH FILMOV S HORSKOU TÉMATIKOU.
INFORMÁCIE O FILMOCH NÁJDETE NA STRÁNKE FESTIVALU www.snow� lmfest.cz

17:00 h. KINO ÚSMEV     2€

10.
ŠTVRTOK

CESTUJTE S NAMI V ČASE...
SLÁVNOSTNÁ ŠKOLSKÁ AKADÉMIA ZŠ GAŠPARA HAINA
PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA OTVORENIA ŠKOLY

17:00 h. KINO ÚSMEV 

12.
SOBOTA

SMEJKO A TANCULIENKA - POĎ VON!
ÚPLNE NOVÉ PREDSTAVENIE S PESNIČKAMI Z NÁŠHO FILMU POĎ VON!
LÍSTKY V PREDPREDAJI LEN V SIETI www.ticketportal.sk

10:00 h. KINO ÚSMEV 12€

18.
PIATOK

KONCERT SKUPINY PUKA
KONCERT FOLKOVEJ SKUPINY PUKA
PRI PRÍLEŽITOSTI 33. VÝROČIA NEŽNEJ REVOLÚCIE

18:00 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA      VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

25.
PIATOK

VÝZDOBA ADVENTNÉHO VENCA
SPOLOČNÁ VÝROBA ADVENTNÉHO VENCA ZDOBIACEHO NÁMESTIE V LEVOČI

9:00 h.  PRI VEŽI BAZILIKY SV. JAKUBA      VEREJNÉ

27.
NEDEĽA

ROZSVIETENIE I. ADVENTNEJ SVIECE
11:00 FANFÁRY - BRASS COLLEGIUM

  NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA VEREJNÉ

27.
NEDEĽA

AUTVENT 2022
BENEFÍCIA V PROSPECH DETÍ A DOSPELÝCH S AUTIZMOM AUTVENT 2022
OZ SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM - LEVOČA V SPOLUPRÁCI S MsKS LEVOČA

16:30 h. MESTSKÉ DIVADLO           

29.
UTOROK

VIANOČNÝ ALTÁNOK
VÝZDOBA A REPRODUKOVANÁ HUDBA POČAS CELÉHO ADVENTU

  SEVERNÝ PARK      VEREJNÉ

24.
ŠTVRTOK

LITOMYŠL - HLAVNÍ MĚSTO SOUČASNÉ ČESKÉ ARCHITEKTÚRY
VÝSTAVA PREZENTUJE NAJVYDARENEJŠIE ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY V LITOMYŠLI
VERNISÁŽ VÝSTAVY 24. 11. 2022 o 18:00 V GML. KURÁTOR: PETR VOLF

18:00 h. GALÉRIA MESTA LEVOČA      VEREJNÉ

pripravujeme

5.12.
MIKULÁŠ

10.12.
VIANOČNÝ
REMESELNÝ

TRH



Reprezentatívna výstava nazvaná Lito-
myšl – hlavní město současné české 
architektury predstaví partnerské-
mu mestu Levoča Litomyšl ako jedno 
z kľúčových centier súčasnej českej ar-
chitektúry.

V príbehu stredočeskej Litomyšle zo-
hráva architektúra, a zvlášť hlavne tá, 
ktorá tu vyrástla po roku 1989, dôleži-
tú úlohu. Malé mesto si starostlivosťou 
miestnych starostov a mestskej archi-
tektky vydobilo suverénnu pozíciu 
v početnosti architektonicky kvalit-
ných stavieb a na ich počínanie ne-
skôr nadviazali aj súkromní stavebníci. 
V meste, ktoré sa inak preslávilo svojimi 
renesančnými pamiatkami (reprezen-
tatívny zámocký areál je od roku 1999 
zapísaný na Zozname svetového de-
dičstva UNESCO), tak máme možnosť 
detailne sledovať vývoj českej architek-
túry v uplynulom štvrťstoročí.
Výstava v Galérii mesta Levoča prezen-
tuje najvydarenejšie architektonické 
projekty v  Litomyšli a je rozdelená do 
troch tém: Verejný priestor, Rekon-

štrukcia a Novostavby. Súčasťou pre-
hliadky sú tiež originálne modely kľú-
čových stavieb a projekcia krátkeho 
dokumentu Davida Vávry s názvom 
V Litomyšli neměníme směr, jen občas 
střídáme starosty.

Kurátor výstavy: Petr Volf
Architektúra výstavy: David Vávra
Výstavu vyrobilo mesto Litomyšl a Re-
gionální muzeum v  Litomyšli v  roku 
2016.

LITOMYŠL
HLAVNÍ MĚSTO 
SOUČASNÉ ČESKÉ 
ARCHITEKTURY
25. 11. 2022 – 15. 1. 2023, 
GALÉRIA MESTA LEVOČA

Vernisáž výstavy: 24. 11. 2022 o 18.00 

KULTÚRA
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web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: kniznicajanahenkela

e-mail: info@kniznicalevoca.sk 
Tel.: 053/451 2202

Mobil: 0910 788 895

Klub spoločenských hier 
každý pondelok od 14.00 hod. 
Aj v školskom roku pokračujeme 
s naším klubom spoločenských hier. 
Máme pre vás k dispozícii výber rôz-
nych spoločenských hier na rozvíjanie 
jazykových zručností, precvičovanie 
vedomostí či strategického myslenia. 
Vezmite do knižnice kamarátov alebo 
celú rodinku a zabavte sa pri spoločen-
ských hrách.

Autorský večer s Mariánom Andričí-
kom
5. november, sobota o 18.00 hod.
Pozývame vás na jedinečnú literárnu 
udalosť, prezentáciu prvého slovenské-
ho vydania knihy Johna Miltona Vráte-
ný raj. Samson bojovník. Prezentácia 
knihy sa koná za účasti prekladateľa 
Mariána Andričíka a vydavateľa Petra 
Milčáka.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. 

Klub šikovných rúk
10. november, štvrtok o 15.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prá-
cam môžete aj v knižnici a okrem toho 
vzájomne si poradiť a vyskúšať nové 
či staronové ručné práce. V novembri 
budeme tvoriť recyklované deky pat-
chworkovou technikou.

Autorský večer s Pavlom Kosatíkom
10. november, štvrtok o 18.00 hod.
Pavel Kosatík je publicista, scenárista 
a spisovateľ známy ako autor literatúry 
faktu. V uplynulom roku mu vyšla kniha 
Slovenské století o dejinách Slovenska 
v 20. storočí a v tomto roku kniha Slo-
vensko 30 let poté.
Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. 

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

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

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV
Aj v novembri sa budeme každú 
stredu popoludní stretávať pri spo-
ločnom čítaní a tvorení. Srdečne po-
zývame všetky deti i dospelých, kto-
rí sa radi nechajú uniesť na krídlach 
príbehov.

Všetci letia na metle
2. november, o 15.00 hod.
Ježibaba so svojou mačkou letia 
spolu na metle, keď tu jej zrazu vie-
tor sfúkne z hlavy vzácny klobúk, 
potom mašľu a nakoniec aj kúzelnú 
paličku. Našťastie sa objavia zvierat-
ká, ktoré jej stratené veci pomôžu 
nájsť. Každé z nich si zaslúži odme-
nu, hoci si žiada len miesto na metle 
a pozvánku na ďaleký let. Ale unesie 
metla toľko cestujúcich?

Sovička Eli a tajomstvo mesiaca
9. november, o 15.00 hod.
Sovička Eli konečne nie je osamelá. 
Našla si netopieriu kamarátku Teu, 
s ktorou sa veselo hrajú v nočnom 
lese. V jeden krásny večer si však 
všimnú, odkiaľ prichádza žiara me-
sačného svitu. Vtedy obe zistia, že 
i keď si vo veľa veciach dobre rozu-
mejú, v niečom sa zhodnúť nedo-
kážu. Čo sa stane, keď naši kamaráti 
vnímajú niektoré veci trochu inak?

Grip. Had, ktorý chcel mať nohy
16. november, o 15.00 hod.
Malý had Grip je najväčší hundroš 
v lese. Stále sa mu niečo nepozdáva, 
no najnovšie si vymyslel ozaj zvláš-
tnu vec. Chcel by nohy. Veď takmer 
všetky zvieratká v lese ich majú!
Podarí sa Gripovi nohy získať? A čo si 
s nimi vlastne počne? Vtipný príbeh 
o útrapách malého hada.

Nerozluční kamaráti
23. november, o 15.00 hod.
Králiček a Sovička bývajú celkom 
blízko, no celý čas sa obchádzajú. 
Keď Králiček cez deň behá po slneč-
nej lúke, Sovička sladko spí. Takto 
deťom plynie deň za dňom, noc za 
nocou a jeden o druhom vôbec ne-
tušia. No len do chvíle, kým sa neza-
túžia spoznať. Hrejivý a čarovný prí-
beh o neobyčajnom priateľstve.

Objím ma, prosím
30. november, o 15.00 hod.
Viete, ako najlepšie si môžete urobiť 
vydarený deň? Jedného dňa prezra-
dil tatko medveď synčekovi, že stačí 
niekoho srdečne objať a svet je hneď 
krajší. Humorný a zároveň dojem-
ný príbeh o tom, že jedno malé, ale 
úprimné gesto môže zmeniť život 
každého z nás. Neveríte? Presvedčte 
sa o tom.
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Beletria
Abgarian, Narine: Simon
Adichie, Chimamanda Ngozi: Pár pozná-
mok o smútku
Auci, Stefania: Floriovci – Úpadok kráľov 
Sicílie
Cameron, Bruce W.: Dokonalé psie Viano-
ce
Grosman, Ladislav: Obchod na korze
Hajduková, Michaela Ella: Germánka
Halls, Stacey: Prekliata
Katz, Daniel: Keď pradedo lyžoval do Fín-
ska
Lasica, Milan; Ormandík, Marek: Milan-
chólia
Robotham, Mandy: Berlínčanka
Segovia, Sofi a: Slzy z jantáru
Shipman, James D.: Za ostatným drôtom
Stuart, Douglas: Shuggie Bain
Towles, Amor: Lincolnova diaľnica
Varáčková, Miroslava: Najmilšie želanie

Romány pre ženy
Antalíková, Silvia: Miluj napriek všetkému
Bilavská, Zuzana: Súkromná záležitosť
Caplin, Julie: Čajovňa v Tokiu
Fecková, Veronika: Nič ma nezlomí
Harmel, Kristin: Les miznúcich hviezd
Jakubová, Martina: Zakázané pokušenie
Ježovičová, Kristína: Nelám mi srdce
Keeland, Vi: Iskra
Marko, Lea: Hlavne sa nezamiluj
Okeová, Janette: Keď sa rozvidnie
Ondriová, Ivana: Stratená nevinnosť
Quinn, Ella: Markíz hľadá manželku
Rošková, Simona: Dala som ti všetko
White, Roseanna M.: Na krídlach odda-
nosti

Detektívky a trilery
Ahnhem, Stefan: Posledný klinec
Grisham, John: Čarodejník
Hallett, Janice: Vražda medzi riadkami
Harris, Thomas: Cari mora
McQuestion, Karen: Dieťa noci
Neuhaus, Nele: Priateľstvo naveky
Seeck, Max: Duchovia minulosti
Šabek, Igor: Tanec smrti

Scifi  a fantasy
Clare, Cassandra: Prízraky Tieňotrhu
Mead, Richelle: Pokrvné putá
Sanderson, Brandon: Kadeti medzi 
hviezdami

Literatúra pre deti a mládež
Ambrozová, Marta: Staroslovanské roz-
právky
Coulmann, Jennifer: O malých a veľkých 
vianočných darčekoch
Fombelle, Timothée de: Vango – Medzi 
nebom a zemou
Fosse, Jon: Sestra
Hlavatá, Dana: Detektív tchor Hektor zno-

va na stope zločinu
Isern, Susanna: Veľká kniha super pokla-
dov, ktoré sú naozaj dôležité
Marlin, Jen: Vetroplavci – Kam zmizli pa-
pagáje?
Mičianová, Ľudmila: Ham ham
Milčák, Ján: Cukornička
Peers, Bobby: Klub objaviteľov 4 – Snežný 
súboj
Pirrone, Francesca: Červená rukavica
Salmela, Alexandra: Fantazmagorický 
kamarát
Sanchéz Vegara, María Isabel: Frida Kahlo
Schoenwaldová, Sophie: Večierka v ZOO
Taplin, Sam: Kam si sa schoval, tučniačik?
Temporelli, Max; Gozzi, Barbara: Keď sa 
vôbec nedarí (Príbehy géniov, ktorí sa ne-
vzdali)
Vollmer, Georg: Sovička Eli a tajomstvo 
mesiaca
Volpe, Giorgio: Skôr než povieš dobrú noc
Vorderman, Carol: Programovanie pre 
deti

Náučná literatúra pre dospelých
Bernhardt, Klaus: Ako sa zbaviť depresie
 a syndrómu vyhorenia?
Bliss, Dominic: Rafael Nadal (Antukový 
kráľ)
Burjan, Vladimír: Otázky pre špekulan-
tov 1
Capáková, Lucia a kol.: Inklúzia (Pestré 
aktivity pre deti)
Ficík, Vladimír: 2000 dní v Egypte
Furrer, Daniel: Kam aj kráľ chodí pešo 
(Malá kultúrna história záchodu)
Hattori, Juki: Čo mačky chcú
Houbský, Petr: Stručné dejiny Ukrajiny
Kaku, Michio: Božská rovnica
Kardaras, Nicholas: Svietiace deti
Kňaze, Ivan: Radosť z pozorovania hmyzu
Kolbert, Elizabeth: Šieste vymieranie
Kováč, Peter: Od antilopy po Zátopka
Krause, Johannes: Putovanie našich gé-
nov
Matyszak, Philip: Zabudnuté národy sta-
rovekého sveta
Mazúchová, Lucia a kol.: Úspešné kojení
Nagoski, Emily: Presne taká, aká si
Sacks, Oliver: Migréna
Stroukal, Dominik: Dark web: sex, drogy 
a bitcoiny

..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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Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём 
23. november, streda o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeli-
čom možnom v ruštine. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. 

V krajine kníh s Júliusom Belanom
24. november, štvrtok o 9:00 a 10:30 h. 
V novembri nás v Krajine kníh navštívi 
spisovateľ Július Belan, ktorý chce svo-
jimi knihami podporiť čítanie u detí, 
rozvíjať ich fantáziu a zároveň hravým 
spôsobom prináša cez svoje príbehy aj 
potrebné poučenia do života detí.

Organizované podujatie
určené pre 4. a 5. ročník ZŠ.

Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.

Knižný klub KJH
24. november, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie 
knižného klubu, kde môžete diskuto-
vať alebo len počúvať rozhovor o dob-
rej literatúre. V novembri čítame knihu 
Stanislava Rakúsa Ľútostivosť. Prečíta-
nie knihy nepodmieňuje účasť.

PRIPRAVUJEME
Autorský večer s Ľubomírom Felde-
kom
Na prelome novembra a decembra 
sa stretneme so spisovateľom Ľubomí-
rom Feldekom a jeho tvorbou.
Bližšie informácie včas zverejníme na 
stránke knižnice a sociálnych sieťach. 

Zmena programu vyhradená!

Autorský večer so spisovateľom 
Petrom Šloserom – 20.10.2022

Projekt Autorský večer s... 
v našej knižnici z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. 
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Maturanti z Gymnázia sv. Františka As-
siského sa v dňoch 23. – 30. septembra 
vybrali na fascinujúcu púť po stopách 
svätého Františka... 

Po dlhých hodinách cesty v autobuse 
nás prebrala čulá ranná Padova. Pre 
mnohých z nás bolo práve toto mesto 
prvým, a verím, že veľmi pozitívnym 
kontaktom s Talianskom. A to najmä po 
navštívení pustovne La Verna a ohro-
mujúcej Baziliky sv. Antona. 

Vo večerných hodinách sme sa už do-
stali do rodného mesta patróna našej 
školy - historického mestečka na kop-

ci - Assisi. V najbližších dňoch sme mali 
možnosť zažiť taliansky spôsob života; 
vychutnať si sladké raňajky, prechá-
dzať sa po prenádherných uličkách, zas 
a znova si obzerať kamenné budovy, 
balkóny, výhľady, užívať si dobré jedlo 
a nechať sa vtiahnuť do atmosféry 
mesta. Popritom sme však nezabúdali 
na hlavný cieľ našej púte: poznávanie 
života a posolstva svätého Františka. 

Obrovským duchovným, ale aj ume-
leckým zážitkom pre nás bola anglická 
omša v Bazilike sv. Františka. Spoznali 
sme miesto Františkovho narodenia 
i vyrastania a pôsobenia. Na našej ceste 

sme sa oboznámili aj so životom svätej 
Kláry a blahoslaveného Carla Acutisa. 

Povzbudení na duchu aj na duši, s krás-
nymi spomienkami sme Assisi opustili 
a vybrali sa do hlavného mesta, ktoré 
je neporovnateľne väčšie a ľudnatejšie. 
Najprv sa nám naskytol pohľad na pre-
slávené Koloseum a potom nás svojou 
krásou a majestátnosťou ohromila Ba-
zilika Santa Maria Maggiore a Bazilika 
sv. Jána na Lateráne. S hlbokou poko-
rou sme tiež navštívili Sväté schody 
a mnohí z nás si ich vyšli po kolenách 
a v modlitbách. 

Pravdepodobne najväčším zážitkom 
pre nás bola generálna audiencia 
s pápežom Františkom vo Vatikáne. Po 
prísnej bezpečnostnej kontrole (kde 
väčšina z nás musela vyliať svoju vodu 
z fl iaš) sme sa ocitli na námestí najmen-
šieho štátu sveta. S veľkou úctou, no 
i detinským nadšením sme kývali sväté-
mu Otcovi, snažili sa predierať do pred-
ných radov, aby sme videli čo najviac 
a zamávali do kamier, aby si nás všimli 
aj doma v televízii. Po omši si niektorí 
odvážlivci vyšli 500 schodov na kupolu 
Baziliky svätého Petra.

Púť pre nás bola obrovskou skúsenos-
ťou, skvelým učením a nezabudnuteľ-
ným zážitkom. Ďakujeme pani riadi-
teľke Marte Zabielnej, pani Kataríne 
Demočkovej, pátrovi Tomášovi Lesňá-
kovi, ktorí zájazd zorganizovali, rov-
nako tak aj našim sponzorom, pátrovi 
Tomášovi Vlčekovi, ktorý bol naším 
sprievodcom aj tlmočníkom a v nepo-
slednom rade aj našim ochotným uči-
teľom, bez ktorých by táto cesta nebola 
možná.

Bronislava Mareková

GYMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA 
ASSISKÉHO V DÁNSKU

Nestačí sa nové informácie len učiť, 
ale je potrebné ich aj zažiť a hlavne sa 
s nimi podeliť... To je zaručený recept 
úspechu z dielne samého Alberta Ein-
steina. 

V takomto štýle sa niesla i naša prvá 
medzinárodná mobilita biotechnolo-

Udialo sa ...
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gického projektu „European Challen-
ges in Gene Editing by CRISPR“ v rámci 
programu ERASMUS+. Na tomto me-
dzinárodnom projekte participuje 8 eu-
rópskych krajín (Nemecko, Francúzsko, 
Dánsko, Grécko, Litva, Česko, Poľsko), 
kde naše mesto i krajinu reprezentu-
je Gymnázium sv. Františka Assiského 
z Levoče. 

Naše prvé stretnutie sa uskutočnilo 
v dánskom Thistede, kde sme sa ve-
novali experimentom s reštrikčnými 

endonukleázami a ich využitiu v praxi, 
pričom sme sa pripravovali na veľké 
experimentálne stretnutie v januári vo 
francúzskom Évreux, ktoré sa bude ve-
novať priamo metóde CRISPR. 

Vzájomné učenie sa v medzinárodných 
skupinách pod odborným mentorským 
dohľadom vopred vyškolených žiakov 
otvorilo nové možnosti poznávania 
i skúseností pre žiakov i učiteľov. Pred-
stavovalo vysokú motiváciu pre rozvoj 
STEM i komunikačných kompetencií, 
keďže sme komunikovali po anglicky.
 
A hoci prvé stretnutie je za nami, neza-
spávame na vavrínoch, ale snažíme sa 
s novými poznatkami podeliť a záro-
veň nimi obohatiť naše učebné osnovy 
i hodiny biológie a chémie, keďže roz-
voj prírodných vied je veľmi dynamic-
ký a žiaci sú zvedaví, učebnice často 
nestačia... To nás ako školu motivuje 
v ďalšom, lepšom, modernejšom roz-
voji osobností našich žiakov, lebo hoci 
vzácne sú medaily, ktoré visia vo vitrí-
nach, drahé sú pomôcky, ale omnoho 
vzácnejšie sú poklady, ktoré mladým 
ľuďom vštepujeme do ich sŕdc. 

RNDr. Lucia Bizoňová

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči ďa-
kuje Nadačnému fondu Embraco v Nadácii Pontis  
za zriadenie novej multimediálnej učebne. Záme-
rom projektu bolo vytvoriť učebňu, v ktorej by sa 
prepojili rôzne edukačné činnosti korešpondujú-
ce s jednotlivými fázami vyučovacej hodiny. A to 
sa podarilo. Učebňa sa v plnej miere využíva pri 
vyučovaní tak spoločensko-vedných predmetov, 
ako aj prírodovedných či voliteľných seminárov. 
Svoju „premiéru“ mala učebňa 13.10.2022 pri 
prezentácii zážitkov, skúsenosti a postrehov žia-
kov po návrate z projektového stretnutia z Dán-
ska – ERASMUS K121. V dopoludňajších hodinách 
v dvoch blokoch pre žiakov školy a v popoludňaj-
ších hodinách pre širokú verejnosť.

Veríme, že aj budúci rok sa nám opäť podarí oslo-
viť Nadačný fond Embraco a túto učebňu doplniť 
o ďalšiu IKT techniku, atypickými stolmi a iným 
nábytkom. Všetko preto, aby sa zatraktívnila 
a zvýšila úroveň výučby, atraktivita vyučovania 
a možno až hravou formou vzbudil záujem žia-
kov o štúdium prírodovedných a technických od-
borov v budúcnosti.

         GSFA Levoča

POĎAKOVANIE NADAČNÉMU FONDU EMBRACO V NADÁCII PONTIS



Keď skončíte so zamestnaním a pridáte 
sa k seniorom, prvé týždne si vychut-
návate. Potom zistíte, že vám nestačí 
čítanie kníh, pridáte turistiku a len ná-
hodou sa dostanete k bowlingu. Spo-
znáte seniorov, nadšencov tejto hry, ku 
ktorým sa pridáte. Máte novú aktivitu 
a zisťujete, že ešte voľajaký šport zvlád-
nete. 

V ZO JDS v Levoči stretnete viacerých, 
ktorí bowling hrali ešte pred covidom, 
organizovali okresné kolá pre seniorov 
v rámci okresu. Pandémiou vynútená 
prestávka nadšencov neodradila a ne-
zanevreli na šport. Celý september cho-
dili na tréningy do Spišskej Novej Vsi 
dvakrát do týždňa. Oplatilo sa trénovať. 
Zmiešané družstvo v zložení Vladimír 
Babík, Ondrej Jablonovský, Ján To-
kár, Božena Gadušová, Ľudmila Re-
paská, Alžbeta Richnavská reprezen-
tovali okres v Krajskom kole seniorov 
v bowlingu v Prešove. Súťaže sa zúčast-
nilo sedem družstiev Prešovského kraja 
a naši seniori obsadili tretie miesto. 
Bronzovú medailu dostal aj p. Ján Fer-
ko ako vedúci družstva. Výborná bola 
aj p. Ľudmila Repaská, ktorá súťaž žien 
vyhrala a získala zlatú medailu.

Seniori sa venujú aj iným športovým 
aktivitám. V júli sa zúčastnili krajských 
športových hier v Bardejove. Z 11 druž-
stiev sa umiestnili na štvrtom mieste 
a z jednotlivcov bol úspešný Ján Tokár, 
ktorý v kategórii mužov obsadil druhé 
miesto.

Úspechy sú pre seniorov motiváciou 
v športovaní pokračovať. Naďalej cestu-
jú do Spišskej Novej Vsi a aktívne trávia 

dopoludnia športom. Hráči a hráčky sa 
presvedčili, že vedia zmobilizovať svoje 
sily a vôľu športovať aj napriek k veku 
patriacim zdravotným obmedzeniam. 
Veria, že zdravie im bude naďalej slúžiť, 
aby sa hýbať a športovať mohli čo naj-
dlhšie.

Výbor ZO JDS v Levoči

 Športujúci seniori
SPOLOČNOSŤ
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
ROZPIS SLUŽIEB 
NOVEMBER 2022
OKRES LEVOČA

1. 11. 8:00 - 20:00 Lekáreň U Leva

2. – 4. 11. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

5. 11 8:00 - 19:00 Lekáreň Dr. Max

6. 11. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

7. – 11. 11. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

12. – 13. 11. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

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

17. 11. 8:00 - 19:00 Zelená lekáreň

18. 11. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

19. – 20. 11. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

21. – 25. 11. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

26. – 27. 11. 8:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

28. – 30. 11. 16:00 - 20:00 Lekáreň Dr. Max

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

Lekáreň U Leva
(Námestie Majstra Pavla 24)

tel. 053/451 47 80

Zelená lekáreň
(Železničný riadok 1219/2)

tel. 053/451 02 22, 0905 351 178

POĎAKOVANIE

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie p. pri-
mátorovi Ing. Miroslavovi Vilkovskému a za-
mestnancom mestského úradu, ktorí nám po-
mohli zorganizovať zájazd do družobného mesta 
v Poľsku – Kalwarie Zebrzydowskej. 

Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky na miesta, na 
ktoré by sme sa asi ako dôchodcovia už nedostali. 
Navštívili sme krásne mestečko Kalwariu Zebrzy-
dowsku, ktorého história začína v 16. storočí a je 
jednou z najvýznamnejších poľských svätostánkov.

Len pár kilometrov od tohto mesta sú Wadovice, 
ktoré sa preslávili ako rodisko Karola Wojtylu ne-
skoršieho pápeža Svätého Jána Pavla II. Tam sme 
navštívili jeho rodný dom, ktorý teraz slúži ako mú-
zeum a minoritnú baziliku Panny Márie z 15. sto-
ročia. Keďže sme kresťanskí seniori, bol to pre nás 
nezabudnuteľný zážitok, ktorý nás posilnil na tele 
aj duchu.

Každý účastník bude na tento zájazd mať neza-
budnuteľné spomienky za čo Vám p. primátor 
vyslovujeme veľké poďakovanie.
 

Jolana Jendričáková
predsedníčka ZKSaOS 

Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska klub Levoča



RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV

1. nov. – SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH 
SVÄTÝCH (utorok).  
Je to cirkevne prikázaný sviatok 
s povinnosťou účasti na sv. omši.
Všetky sv. omše ako v nedeľu.
Sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých 
svätých a dušičkami v pondelok 31. 
októbra od 17.00 hodiny, na slávnosť 
Všetkých svätých 1. novembra počas 
a medzi sv. omšami. V deň Dušičiek 2. 
novembra pol hodiny pred sv. omša-
mi a večer od 17.00 hodiny.
2. nov. – streda – SPOMIENKA NA 
VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH 
(DUŠIČKY). 
Sv. omše :
v Bazilike sv. Jakuba: 6.00, 8.00 
a 18.00 hod.
v Závade: 17.00 hod., a v Levočskej 
Doline: 18.00 hod.
na cintoríne v Dome smútku: 14.00 
hod.
Od obeda 1. novembra do polnoci 
2. novembra môžeme získať úpl-
né odpustky pre duše v očistci pri 
návšteve kostola, modlitby Otčenáš 
a Verím v Boha, modlitby na úmysel 
Svätého Otca a splnenia všetkých 
ostatných podmienok k získaniu od-
pustkov – sv. spoveď a sv. prijímanie.
V dňoch 1. až 8. novembra tieto od-
pustky pre duše v očistci môžeme 
získať pri návšteve cintorína a splne-
nia vyššie uvedených spomienok.
V jednom dni môžeme získať odpust-
ky iba pre jednu dušu v očistci.
4. nov. – PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Kto si vykonal sv. spoveď pred Všetký-
mi svätými, platí mu aj za prvý piatok. 
Spovedať budeme každý deň pol ho-
diny pred sv. omšami.
Chorých z príležitosti prvého piatku 
navštívime v piatok od 8.00 hodiny 
dopoludnia.
5. nov. – FATIMSKÁ SOBOTA v Bazi-
like sv. Jakuba so začiatkom o 9.30 
hodine.
6. nov. – TRIDSIATA DRUHÁ NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 
9. nov. – VÝROČIE POSVÄTENIA LA-
TERÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, svia-
tok.
11. nov. – SV. MARTINA Z TOURS, 
biskupa, patróna Spišskej diecézy, 
sviatok.
13. nov. – TRIDSIATA TRETIA NEDE-
ĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ. 

„Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

František Labus
Dňa 25. októbra 2022 uplynuli 2 roky od úmrtia môjho milovaného manžela, otca a starého otca 
Františka Labusa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

„Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však stále žiješ spomienkami.“

Emil Ambrózy

Dňa 14. novembra 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko.

Odpočívaj v pokoji. 

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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„Veľmi rýchlo letí čas,
ale spomienky navždy ostávajú.“

Margita Soľanová
Dňa 29.11.2022 uplynie  10 rokov, čo nás navždy opustila naša  drahá mama, babka, prababka, 
sestra, švagriná  Margita Soľanová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej  spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Katarína,
zať Ladislav, vnučky Michaela, Zuzana a ostatná smútiaca rodina.

Spomienky 
                        a poďakovania

„Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti.“
    Oscar Wilde

Ján Petrek

Dňa 15.11.2022 si pripomíname 1. výročie odchodu do večnosti môjho manžela, nášho otca, ded-
ka, pradedka Jána Petreka. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú 
spomienku. 

S úctou a láskou spomína manželka Mária
a deti Marta, Jaroslav a Mária s rodinami.

„Bolesťami unavený tíško si zaspal,
zanechal si všetkých čo si mal rád.
Za všetky tieto trápenia a bolesti
nech ti dá pán boh večnej milosti.“

Stanislav Maršalek
Dňa 19. októbra sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, otca, dedka, 
brata, švagra, krstného otca, strýka.

S láskou spomína manželka Marie a ostatná smútiaca rodina. 



19. nov. – CELODENNÁ POKLONA 
SVIATOSTI OLTÁRNEJ v rámci več-
nej poklony Spišskej diecézy.  
Vyloženie Sviatosti Oltárnej po rannej 
sv. omši a odloženie o 18.30 hodine 
s krátkou pobožnosťou a sviatos-
tným požehnaním.
20. nov. – TRIDSIATA ŠTVRTÁ NE-
DEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 
SÚČASNE SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁ-
ĽA – posledná nedeľa v cirkevnom 
roku.
Po skončení sv. omše o 10.00 hodine 
v Bazilike sv. Jakuba predpísaná po-
božnosť pred vyloženou  Sviatosťou 
Oltárnou. 
21. nov. – OBETOVANIE PREBLA-
HOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, spo-
mienka.
Svätá omša na Mariánskej hore 
o 16.00 hodine.
27. nov.  – PRVÁ ADVENTNÁ NEDE-
ĽA, začiatok nového cirkevného 
obdobia i roka.
V sobotu, v predvečer Prvej adven-
tnej nedele bude pri večernej sv. omši 
požehnanie adventných vencov. 
30. nov. – SV. ONDREJA, APOŠTO-
LA, sviatok. 
Zmena programu vyhradená! Upresne-
nie každý týždeň vo farských oznamoch.

„Tak rýchlo plynie čas,
spomienka na teba zostáva v nás.“

Bartolomej Dzurman

Dňa 29. novembra 2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil Bartolomej Dzurman.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Bohoslužobný program na mesiac 
november 2022.

Svätá liturgia v nedeľu o 10.00 h 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa
o 16.30 h 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
ráno a v sobotu o 7.30 h
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
v deň sviatku o 18.00 h 
(presný deň sv. liturgie bude ohlásený pri 
nedeľných oznamoch)

SVIATKY V MESIACI OKTÓBER:
1.11. (utorok)
Svätí divotvorcovia Kozma a Damián (le-
kári, nezištníci)

2.11. (streda)
Pamiatka na všetkých verných zosnulých 
(podľa západného obradu) 

21.11. (pondelok)
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu , 
sviatok (požehnanie detí, myrovanie)

„Prestalo srdiečko tĺcť, 
prestali sa ústa smiať, 
budeme mamička drahá 
stále na teba spomínať.“

Anna Hudáková
Dňa 07.11.2022 si pripomíname smutné prvé výročie úmrtia mojej milovanej manželky, našej 
drahej mamky, babky, prababky a sestry Anny Hudákovej. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou a vďakou za všetko na Teba spomína manžel Pavol,
syn Ľubomír s rodinou, dcéra Renáta s rodinou a syn Radoslav s rodinou. 

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

Miroslav Rovder
Dňa 9. novembra 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor a krstný 
otec Miroslav Rovder. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú rodičia,
súrodenci, švagor a krstné deti.

„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Pavol Kurta

Dňa 22. novembra 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, 
dedko Pavol Kurta.

S úctou a láskou na nášho drahého si spomína manželka Anna a deti s rodinami. 

„Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na teba s láskou spomíname,
len na krátky lúčime sa čas,
vo večnosti zídeme sa zas.“

Jozef Šveďuk
Dňa 17.10.2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, šva-
gor, krstný a príbuzný Jozef Šveďuk.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka Danka,
synovia Daniel a Jozef, dcéra Iveta s Denisom a vnúčatá Patrik a Lilianka. 

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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Slovíčko od minoritov
Modlitba za zosnulých pomáha im

aj nám na ceste dozrievania

Drahí Levočania,
v novembri, najmä v období sviatku 
Všetkých svätých a „Dušičiek“ často 
navštevujeme cintoríny a spomíname 
si na našich zosnulých. Zaiste, je dobré 
pamätať na našich blízkych, ktorí nás 
ovplyvnili a neraz veľmi obohatili naše 
životy. Je dobré nielen na nich spomí-
nať, očistiť ich hroby, či zapáliť sviečku, 
ale aj modliť sa za nich. 
Už v Starom zákone čítame o modlitbe 
za padlých v boji, aby im boli odpus-
tené hriechy aj o vykonaní zbierky, 
aby sa za nich priniesla v chráme obe-
ta. (2 Mach 12, 42-44). Aj Pán Ježiš ho-
vorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu 
Svätému, neodpustí sa mu ani v tom-
to veku, ani v budúcom (Mt 12,31). 
Z toho vyplýva, že niektoré viny môžu 
byť odpustené v tomto živote, kým nie-
ktoré v tom budúcom. Keďže Pán nás 
vyzýva modliť sa aj za nepriateľov (Mt 
5, 44; Lk 6, 28), o čo viac by sme sa mali 
modliť sa tých, ktorí nás predišli do več-
nosti. 
Modlitba za zosnulých pomáha nielen 
im, ale aj nám.  Pripomína nám, že tu 
neostaneme navždy, že tým najvzác-
nejším, čo po nás ostáva, sú naše skut-
ky lásky. V láske nejde ani tak o veľkosť 
v zmysle fi nančnej hodnoty, ako skôr 
o obetu, nezištnosť v darovaní sa. 
Máme byť ako tá svieca, ktorá sa spaľu-
je, pričom dáva svetlo a teplo. Tomu sa 
treba učiť, snažiť sa dozrievať.
Aj v tomto roku Vám ponúkame mož-
nosť modliť sa spoločne v našom 
chráme za zosnulých. Priezviská rodín, 
ktoré nám nahlásite v sakristii alebo 
mailom, prečítame počas pobožnosti 
k Božiemu milosrdenstvu. Bude to od 
1. do 8. novembra vždy o 15:00, v ho-
dine Božieho milosrdenstva, pretože to 
je hodina, v ktorej pre nás zomrel Pán 
Ježiš na kríži (Mk 15, 34-37).
Svätej Faustíne, poľskej rehoľnej ses-
tre, Pán povedal: „O tretej hodine pros 
o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešni-
kov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do 
môjho umučenia, rozjímaj zvlášť o mojej 

opustenosti vo chvíli zomierania. Je to 
hodina veľkého milosrdenstva pre celý 
svet. Dovolím ti preniknúť do môjho smr-
teľného smútku. V tejto hodine nič neod-
mietnem duši, ktorá ma prosí pre moje 
umučenie ...“  (Denníček 1320)
Pripomínajme si veľkosť Kristovej obe-
ty, pripomínajme si obety našich blíz-
kych a prosme o očistenie ich duší, 
ak pre nedokonalosť svojej lásky ešte 
musia prejsť cestu očisťovania. Ich prí-
hovor za nás môže zas nám pomôcť 
na ceste dozrievania, v snahe prinášať 
svetlo a teplo.

Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.
levoca@minoriti.sk

V NOVEMBRI POZÝVAME:
1.11. – Sviatok Všetkých svätých. 
Sväté omše ako v nedeľu (9:00, 
11:00, 16:00).
1. – 8.11. – Pobožnosť k Božiemu 
milosrdenstvu – každý deň 
o 15:00 modlitby za našich zosnu-
lých, osobitne za tých, ktorých 
priezviská nahlásite v sakristii nášho 
kostola, alebo mailom.
11.11. – Stretnutie spoločenstva 
Pavol – O. Dušan Lukáč z Brezna 
bude hovoriť na tému: „Ako dať 
Bohu miesto, ktoré mu patrí?“ (Lk 8, 
4-21).
17.11. – Sviatok sv. Alžbety 
Uhorskej – patrónky Františkán-
skeho svetského rádu. Od 15:00 sa 
členovia tohto rádu budú modliť 
františkánsky ruženec pred vystave-
nou Sviatosťou oltárnou. 
25.11. – Mariánske stretnutie – 
po svätej omši o 15:50 stretnutie 
Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov 
Panny Márie.
29.11. – 7.12. – Novéna k Nepo-
škvrnenej Panne Márii. Počas 9 
dní pred sviatkom Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie budeme uva-
žovať o 9 osloveniach Panny Márie 
v Loretánskych litániách.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Služby Božie a podujatia na mesiac 
november 2022
Milí Levočania!
V mesiaci november, máme či už 
v prírode ale aj v cirkevných sviat-
koch množstvo príležitostí uvedomiť 
si dôležitú skutočnosť nášho života 
a ňou je naša konečnosť na zemi. 
Viac ako inokedy hovoríme o svojej 
príprave a očakávaní na večnosť. 
Už ste určite očakávali príchod vý-
znamného, alebo dôležitého člove-
ka. Pamätáte si ako ste to prežívali? 
Rozprávali ste o svojom očakávaní 
druhým ľuďom, a to s výrazom vy-
stupňovanej radosti. Očakávanie 
ovplyvní všetko, naše myšlienky, 
konanie a správanie. Takúto situáciu 
pozná hádam každý zo svojho vlast-
ného života.
Nielen v krátkych časových úsekoch 
by sme mali byť ovplyvnení očaká-
vanou budúcnosťou, ale celý náš 
život by mal stáť pod znamením 
očakávanej budúcnosti. Udalosťou, 
ktorú tak sústredene očakávame 
je stretnutie s Pánom Ježišom Kris-
tom. My, kresťania, čakáme Toho, 
ktorého poznáme – i keď sme sa 
s ním telesne nestretli. Poznáme ho 
z evanjelií a každý z nás nosí v sebe ur-
čitý jeho obraz. I keď je naše poznanie 
čiastočné, predsa vieme o Ňom mno-
ho dôležitého. Sám Pán Ježiš Kris-
tus nám rozpráva podobenstvo 
o sluhovi, ktorý má očakávať ná-
vrat svojho pána v Evanjeliu podľa 
Lukáša 12, 40 – 48, aby sme boli na 
jeho príchod pripravení. Aby nám 
odovzdal dôležité informácie.
Prvá jasne vyslovená vec, ktorá 
nám pri čítaní podobenstva na-
padne, je, že keď čakáme návrat 
svojho Pána, máme ho čakať ako 
jeho služobníci. V podobenstve sa 
hovorí o tom, že svojmu služobníko-
vi, správcovi zveril pán starosť o dom 
a o ostatné služobníctvo, potom odi-
šiel a povedal, že sa vráti. Pán Ježiš 
povedal aj iné podobenstvo, z ktoré-
ho vyplývajú tie isté myšlienky. V tom 
podobenstve sa hovorí, že pán dal 
služobníkom peniaze, talenty, hrivny, 
kázal, aby s nimi pracovali, obcho-
dovali, odišiel a povedal, že sa vráti. 
Tak aj my očakávame návrat svoj-
ho Pána nie ako jeho rovnocenní 
partneri, ale ako služobníci.
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Otrok, sluha, šafár, správca – to nie 
sú prázdne tituly, ale slová, ktoré vy-
jadrujú určité chápanie života, určitú 
životnú náplň. Pán, ktorý odišiel, dal 
svojim sluhom program činnosti. 
V podobenstvách sme videli, že to 
bola starosť o ľudí v domácnosti, 
alebo v tom inom podobenstve hos-
podárne nakladanie so zverenými 
peniazmi. To je obrazné vyjadrenie 
nášho vlastného životného progra-
mu v dobe, keď očakávame stretnu-
tie s Pánom Ježišom. Je nám ulo-
žená zodpovednosť za druhých, 
nám zverených ľudí. Rodičom je 
uložená zodpovednosť za deti, za ich 
vedenie, výchovu. Deťom je ulože-
ná zodpovednosť za rodičov, vďač-
nosť, starostlivosť, opatera v chorobe 
a starobe. Manželovi je uložená zod-
povednosť za manželku, manželke je 
uložená zodpovednosť za manžela. 
Kňazovi je uložená zodpovednosť 
za cirkevný zbor, cirkevnému zboru 
je uložená zodpovednosť za kňaza. 
Komu sa dostane do zorného poľa 
človek trpiaci, človek pod bremenom 
kríža alebo rozličných problémov, 
ten sa stáva zodpovedným za to, aby 
takému človeku nejako pomohol. 
Toto je len niekoľko príkladov zod-
povednosti, ktorú máme voči svojim 
blížnym. Vzťahov zodpovednosti je 
omnoho viac. Treba ich objavovať, 
a pri každom z nich si uvedomiť, že 
každá taká konkrétna zodpoved-
nosť tvorí časť programu, ktorý nám, 
svojim sluhom, uložil Pán pre dobu, 
v ktorej čakáme na stretnutie s ním. 
Druhé dôležité poznanie je: Čím 
lepšie poznáme Pánovu vôľu, tým 
väčšia je naša zodpovednosť. „Slu-
ha, ktorý poznal vôľu svojho pána 
a nebol pripravený a nekonal po 
jeho vôli, bude veľmi bitý. Ten 
však, čo nepoznal a spáchal, čo je 
trestuhodné, bude menej bitý.“ 
Ktorý z týchto dvoch sluhov sme my? 
Sme tí, čo poznajú alebo tí, čo ne-
poznajú Pánovu vôľu? Určite sme tí, 
čo ju poznajú. V spoločnosti, kde sa 
každý deň, každú nedeľu a v mno-
hých chrámoch na službách Božích, 
na biblických hodinách káže Božie 
slovo, v spoločnosti, kde je každému 
bez ťažkostí dostupná Biblia a v nej 
odkaz odchádzajúceho Pána jeho 
sluhom, v spoločnosti, kde sa aj v mé-
diách môžeme pravidelne stretnúť 
s Božím slovom – v takej spoločnosti 
sa nikto nemôže vyhovárať, že nemo-
hol poznať Pánovu vôľu. K tomuto 

„Odišla si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len. 
Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád.“

Katarína Dobrovičová

Dňa 12.10.2022 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša mamka, babka a prababka
Katarína Dobrovičová. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna a Alena,
synovia Peter, Daniel, Jozef a Ondrej s rodinami. 

„Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však žiješ spomienkami.“

František Medery
Dňa 21. novembra 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pra-
dedko František Medery. 
Ďakujeme ti za všetko, za lásku a dobré srdce. 
Odpočívaj v pokoji. 

Dcéry Mária a Monika s rodinami. 

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si. 
Ten , kto ťa miloval, nikdy nezabudne. 
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať 
a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.“

Rudolf Mlynarčík
Dňa 07.11.2022 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, nášho drahého 
otca, dedka, pradedka a svokra.

S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Anna,
deti Rudolf, Milan, Eva a Ľubomír s rodinami. 

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.“

Štefan Vodžák

Dňa 19.11.2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, ujo, krstný otec, brat, 
švagor Štefan Vodžák. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka Helena a smútiaca rodina. 

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...“

Peter Kedžuch

Spomíname.
Dňa 23. novembra uplynie 40 rokov od úmrtia môjho milovaného manžela, otca, svokra, dedka 
a krstného otca Petra Kedžucha.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname. 



jednoznačnému svedectvu o Božej 
vôli pristupuje hlas svedomia v na-
šom vnútri. A okrem toho každý pek-
ný čin ľudskosti, nech by ho vykonal 
ktokoľvek, veriaci či neveriaci človek, 
stáva sa pre nás záväzným modelom. 
Sme sluhami, ktorí vedia alebo 
môžu vedieť dosť a dosť o tom, čo 
je vôľa ich Pána. Na dobu očaká-
vania sme teda vystrojení dosta-
točným množstvom potrebných 
informácií, aby sme vedeli, ako sa 
máme správať a čo máme robiť. 
Dôležité je, aby sa tieto informácie 
stali naším najosobnejším život-
ným pravidlom, podľa ktorého sa 
budeme riadiť a formovať svoj ži-
vot.
To tretie, čo si máme uvedomiť: Na 
dobu očakávania sme vystrojení 
nielen potrebnými informáciami 
o tom, čo máme robiť, ale aj po-
trebnými hodnotami, pomocou 
ktorých máme vôľu Pánovu usku-
točňovať. Správca v podobenstve 
mal k dispozícii všetky potrebné 
zásoby. V podobenstve o talentoch 
mali sluhovia k dispozícii veľké pe-
ňažné hodnoty. Apoštol Pavel, ho-
voriac už bez obrazu, zdôrazňuje, 
že každému bol udelený dar Ducha. 
Uvádza celé zoznamy toho, čím boli 
jednotliví členovia cirkevných zbo-
rov obdarovaní. Ani nás nenechal 
náš Pán s prázdnymi rukami. Máme 
množstvo schopností. Dal nám mno-
ho darov, ktoré nám treba objavo-
vať. Za každý jeden z týchto darov 
nesieme veľkú zodpovednosť, ako 
o tom hovorí Pán Ježiš v našom texte: 
„Od každého, komu bolo mnoho 
dané, bude sa mnoho pohľadávať,  
a komu mnoho zverili, od toho 
budú viac žiadať.“
Doba čakania sa skončí, príde 
stretnutie s Pánom a príde skla-
danie účtov. Zodpovednosť nie je 
prázdne slovo. Že ide o veľmi vážnu 
vec, vidno na príklade zlého sluhu. 
„Keby si však ten sluha myslel: Môj 
pán ešte nepríde, a začal by slu-
hov a slúžky biť a začal by hodo-
vať, piť, opíjať sa: príde pán toho 
sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, 
a v hodinu, ktorú nepozná, rozpol-
tí ho a s nevernými určí mu podiel.“ 
Mnoho ľudí si myslí, že je jedno ako 
žijú, dobre alebo zle, ľudsky alebo ne-
ľudsky. Mnohí tak málo čakajú alebo 
vôbec nečakajú stretnutie s Pánom. 
Citované slová však ukazujú, že to 
vedie to k ďalekosiahlym dôsledkom.

Ako vzor, ako nasledovania hodný 
model by nám mal slúžiť verný sluha. 
„Kto je teda verný a rozumný šafár, 
ktorého pán ustanovil nad svojou 
čeľaďou, aby jej načas dával určenú 
stravu? Blahoslavený sluha, ktorého 
pán, keď príde, nájde tak robiť. Prav-
du vám hovorím, že ho ustanoví nad 
celým svojím majetkom.“ Čo hovoria 
tieto slová o stretnutí dobrého sluhu 
s Pánom? Hovoria toto: Kto sa osvedčí, 
keď mu bola daná zodpovednosť ma-
lého rozsahu, ten ako budúcu úlohu 
dostane zodpovednosť omnoho väč-
šieho rozsahu: „ustanoví ho nad ce-
lým svojím majetkom.“
Večný život podľa týchto slov nebude 
nuda z prázdnoty, z ničnerobenia, ale 
činnosť, ktorá svojou zaujímavosťou, 
ako aj ostatnými hľadiskami, vysoko 
prevýši všetko, čo poznáme v terajšom 
štádiu života.
Ešte niečo nám tieto slová, povedané 
dobrému sluhovi, hovoria o vzťahu me-
dzi časným životom a večnosťou. Čas-
ný život je príprava, škola a zároveň 
skúška pre večnosť. Keby sme si túto 
myšlienku osvojili, bola by mocným 
popudom pre mnohé správne roz-
hodnutia a postoje. Pretože my nie 
veríme, ale vieme - Pán Ježiš príde 
a všetci sa s Ním stretneme na Bo-
žom súde.
Amen

Srdečne Vás pozývame na podujatia 
a služby Božie v kostole na námestí 
a aj v kostolíku na evanjelickom cin-
toríne: 
1.11.2022
Služby Božie na Pamiatku zosnulých 
o 9.00 hod v kostolíku na cintoríne
6.11.2022 
Služby Božie v 21. nedeľu po Svätej 
Trojici o 9.00 hod v kostole na ná-
mestí. V rámci služieb Božích sa bude 
konať volebný konvent pre II. kolo 
volieb generálneho dozorcu ECAV. 
V druhom kole kandidujú: Renáta 
Vinczeová a Marián Damankoš
13.11.2022
Služby Božie v 22. nedeľu po Svä-
tej Trojici o 9.00 hod v kostole na 
námestí 
20.11.2022
Služby Božie v 23. nedeľu po Svätej 
Trojici o 9.00 hod – Nedeľu večnosti 
v kostolíku na evanjelickom cintoríne
27.11.2022
Služby Božie v 1. adventnú nedeľu 
o 9.00 hod. v kostole na námestí so 
spoveďou a Večerou Pánovou
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. Môžete nás sledovať na 
facebooku ECAV Levoča.

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

Ján Škultéty
Dňa 03. novembra uplynú 3 roky, čo nás opustil náš otec Ján Škultéty.

S láskou a úctou spomínajú syn Dávid a dcéra Bibiana. 

„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Katarína Kaščáková
Dňa 10.11.2022 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej a dobrej mamky, babky, pra-
babky, svokry, svatky, krstnej mamy, tety a švagriny Kataríny Kaščákovej.
 ĎAKUJEME jej za všetko, čo pre nás urobila. Odpočívajte v pokoji.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.

S úctou, láskou a vďakou spomínajú 
deti Michal, Mária, Katarína a Jozef s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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MÚZEJNÉ STREDY 
SO SENIORMI

PÁRNE STREDY V MESIACI PATRIA SENIOROM

CENTRUM
 V

ED
EC

KO-TECHNICKÝCH INFO
RM

ÁCIÍ SR 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Námestie Majstra Pavla 28, 
e-mail: mss.levoca@gmail.com, telefonický kontakt: 
+421 53 451 2863 alebo +421 918 625 285

2., 11. a 30. NOVEMBER 2022
V ČASE OD 9:30 – 12:00 HOD.                                                                         

Kapacita je obmedzená, preto neváhajte objednať sa vopred, buď telefonicky alebo mailom 
www.msslevoca.sk 

VSTUPNÉ: 1,00 €/SENIOR

Workshopy pre seniorov plné tvorivosti, 
originality, edukácie a dobrej nálady.




