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 Dotazníkový prieskum patrí medzi jednu z najčastejších používaných metód vo 

výskume. Používa sa v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, 

názorov, postojov, preferencií, hodnôt, motívov, potrieb, záujmov a podobne. 

Dotazníkového prieskumu realizovaného medzi obyvateľmi mesta Levoča sa zúčastnilo 

220 respondentov.  
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Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 149 žien a 71 mužov.  
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OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Ohodnoťte prosím oblasť životného prostredia v meste Levoča na stupnici 

od 1 - 5, pričom 1 = veľmi dobrý, 2 = uspokojivý, 3 = dobrý, 4 = 

nevyhovujúci, 5 = veľmi zlý 
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SOCIÁLNA OBLASŤ 

Ohodnoťte prosím sociálnu oblasť v meste Levoča na stupnici od 1 - 5, 

pričom 1 = veľmi dobrý, 2 = uspokojivý, 3 = dobrý, 4 = nevyhovujúci, 5 = 

veľmi zlý 
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HOSPODÁRSKA OBLASŤ 

Ohodnoťte prosím hospodársku oblasť v meste Levoča na stupnici od 1 - 5, 

pričom 1 = veľmi dobrý, 2 = uspokojivý, 3 = dobrý, 4 = nevyhovujúci, 5 = 

veľmi zlý 
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Ohodnoťte prosím nasledovné aktivity v HOSPODÁRSKEJ OBLASTI. Ktoré 

sú podľa Vášho názoru najdôležitejšie pre efektívny a udržateľný rozvoj 

mesta Levoča? 
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Ohodnoťte prosím nasledovné aktivity v SOCIÁLNEJ OBLASTI. 

Ktoré sú podľa Vášho názoru najdôležitejšie pre efektívny a 

udržateľný rozvoj mesta Levoča? 
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PODNETY A PRIPOMIENKY OBČANOV MESTA 
LEVOČA V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
• Mesto by malo zvýšiť povedomie v oblasti životného prostredia  

• Spraviť parkoviska na sídlisku zapad a viac podujatí v meste žiť kulturne ako iné 

mesta Ďakujem 

• Medvede zlikvidovať komplet 

• Do strategického dokumentu by bolo vhodné zapracovať aj informácie o 

zdrojoch hluku (stacionárne, mobilné) a určiť opatrenia na ochranu zdravia 

obyvateľov, žijúcich v blízkosti zdrojov hluku - resp. líniových stavieb (napr. 

cesta 1/18...)... 

• Na voľne priestranstvá ako “kopec pod Peklom”…vysadiť napr ovocné stromy, 

priestor medzi ubytovňou P. Ištokovej pod spomínaným “Peklom” smerom k 

hlavnej ceste ku Lidlu pôsobí veľmi neupravene, kopec odpadkov.,  

• Tráva by sa mohla kosiť aj častejšie 

• Zmena otváracích hodín na vývoze odpadu. Podľa môjho názoru by ľudia uvítali 

aby si mohli aj po obede vyviesť komunálny odpad popripade prístup k 

separovanemu odpadu aby si ľudia mohli nahromadený odpad na triedenie 

mohli prist odviesť aj sami 

• Uvítali by sme keby sa odpad vyvážal častejšie ako raz za mesiac sklo, niekedy aj 

2 mesiace..a plasty taktiež. Chýba mi viac zelene kvetov na námestí, na hlavnom 

kruhovom objazde, ktorý je vstupnou bránou do mesta sú posadené trávy a často 

krát to nieje upravené.  

• Slaba 

• Spalovanie odpadu v domoch pri sidliskach Rozvoj, Pri prameni a smrad smog 

hlavne na jesen a v zime. Nezavedenie zberu Bio odpadu na sidliskach.  

• Málo zeleňe, vystavba nových bytov na sídlisku západ 2 ,,zadebnila" oblasť. 

Človek má výhľad len na suseda na balkóne, žiadna zeleň, iba betón. Vysadit 

nanovo stromy pri novom parkovisku v hradobnej priekope a vysadenie novej 

zelen po celej LE, sú tam dostatočné rezervy - vysadit ťahavé rastliny (napr. 

pavinič) pod oporný múr na konci dupkovca popr. nájsť ďalšie lokality pre to, 

zakryje sa beton, bude to krajšie na pohľad, nebude sa tak prehrievať v lete... - 
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vysadiť živý plot popri zvodidlách v parku na nám. Štefana kluberta - zatepliť 

mestskú športovú halu, nainštalovať tepelné čerpadlo na vykurovanie haly, 

solárne kolektory na ohrev TÚV na sprchy (využiť napr. plán obnovy, resp. 

zelená domácnostiam) - podať žiadosti na modernizáciu kúrenia na všetkých 

mestských budovách (tepelné čerpadlá), vhodné aj na historické budovy v 

centre LE, zvýši sa využiteľnosť a udržateľnosť takýchto budov - popremýšľať 

nad možnosťou centrálnej kotolne na BIOmasu (zdroje masy z LE lesov), 

geotermálny vrt ako v KK, popr. využitia tepelného čerpadla na ekologickejší 

ohrev a diverzifikáciu energonosičov, využívanie lokálnych zdrojov - vysledovať 

nejaký vhodný grant a skusiť založiť mestský sad na mestských pozemkoch 

napr. na plantáži - nájsť pozemky na vysadenie rýchlorastúcich drevín (napr. 

paulawia)na pokrytie poziadaviek lokálnych potrieb palivového dreva pre FO 

resp. centrálnej kotolne na BIO masu... (LSM majú už nedostatok) využiť pri tom 

pracovníkov TS a SP popr. aktivačných pracovníkov - dažďové záhrady a 

vodozádržné opatrenia naaplikovať na všetky mestké budovy - zakúpenie 

elektrickej malej cisterny popr. 2-3 ks pre TS LE na večerné zavlažovanie zelene 

a polievanie ciest - cez nejaký grant napr. MAS-LEV skúsiť pretlačiť mestského 

záhradníka na prípravu a výsadbu kvetov pre celú LE, popr. staranie sa o zeleň, 

výsadbu novej zelene, využiť pri tom čo najviac pracovníkov TS a SP popr. 

aktivačných pracovníkov - pri rekonštrukciách chodníkov a ciest ich spádovať 

smerom na trávniky, zadržať tú vodu a nepreťažovať kanalizáciu pri silnej 

búrke, čo najmenej využívať obrubníky - pri plánovaní rekonštrukcie ulíc 

plánovať viac zelene a zatrávňovaciu dlažbu na parkoviská  

• Ako obyvateľka sídliska Pri prameni by som veľmi ocenila zber a vývoz 

biologického odpadu, ktorý tvorí viac ako polovicu odpadu, ktorý 

vyprodukujeme v domácnosti. Ďalej by som privítala výsadbu stromov pri 

parkoviskách, napr. pri predajni Lidl a vedľa obchodného centra. Taktiež by som 

ocenila, ak by na námestí bolo vysadených viac stromov, aby si obyvatelia mesta 

v lete mohli oddýchnuť v tieni na námestí. A na záver by som bola vďačná za 

pravidelné upratovanie hradobných priekop od odpadkov, takisto aj lokalitu 

Schiessplatz. 
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• Som matka na materskej dovolenke a keď chodím s dcérou a synom do parku, 

cítim sa ako VPP pracovník, len beriem deťom odpadky z rúk, čo tam nechali iní 

ľudia. 

• Dobrý deň bývam celý život na sídlisku Pod Vinicou, v minulosti tu boli menšie 

odpadkové koše ktoré napokon ostali povaľane, a poškodene, myslím že za ten 

čas sa mentalita ľudí zmenila a takéto koše tu veľmi chýbaju, tak isto na sídlisku 

pod vinicou je podľa môjho názoru, a nielen podľa môjho veľa ľudí sa na to 

sťažuje je tu nedostatok kontajnerov a 1-2 dní pred príchodom pánov smetiarov 

tu už nieje kam hádzať odpad, tak sa odpad položí ku kontajnerom kde ho 

následne rozfúkava vietor po celom sidlísku.. Niekedy boli kontajnere medzi 

bytovkami v súčasnej dobe by tam smetiari mali problém zájsť s autom, no 

nejako sa riešenie už nájsť da, taktiež napomôžu tie menšie odpadkové koše.. 

Nechcem sa tu úplne vylievať, ale realita na sidlisku Pod Vinicou je taká že deti 

sa nemajú kde hrať, medzi 1 a 2 bytovkou stojí 15 ročná šmykačka, ktorá už je 

aj tak v strašnom stave, a deti si skor na nej ublizia než sa zahrajú, neviem či by 

bolo možné, viem že to je súkromny pozemok ale je tu krásna rovná plocha 

nazyvaná "stavba" ktorá patrí p. Kovačovy možno ak tam by sa dalo niečo 

podniknuť, a vystaviať niečo pre decká, viem že pree tak malé sidlisko mesto 

nebude staviať obrovské ihrisko, ale pokrylo by to aj oblasť teda ulice ako 

Okružná, pri strelnici pod Kamennym vrchom, kde by to detí z týchto ulíc 

prilákalo, a každý deň by bol takýto park plný, už množstvo krát sa tu malo niečo 

staviať rôzné návrhy, a projekty o ktorých sa chýrilo no nikdy k ničom nedošlo, 

touto cestou by som vás chcel požiadať aby sidlisko Pod vinicou už nebolo 

naďalej prehliadané a možno aby sa tu pohli vecí, a aby aj sídlisko bolo lepším 

miestom pre život, nech detí nezídu na zlé chodníčky.. To by bolo všetko pekný 

deň prajem 😊 

• Je potrebné zmeniť odpadovú politiku mesta. Okolo kontajnerov sa často krát 

povaľujú odpadky, ktoré odfukuje po parkoviskách. Kontajnery sú často krát 

plné, je potrebné ich častejšie vyprázdňovať alebo obstarať väčšie - najmä 

sídlisko západ. Na pohľad tieto smetiská nevyzerajú taktiež atraktívne… 

Navrhujem na sídliskách taktiež nasadiť viac zelene, najmä stromov a kríkov.  
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• uvítala by som kontajnery na kuchynský bioodpad na sídliskach a revitalizáciu 

Schietzplatz parku 

• Ešte sú nedostatky hlavné v triedení odpadu a čistoty niektorých našich 

spoluobčanov 

• Na chodnikoch exkrementy od psov.Malo odpadkových košov, poprípade zle 

umiestnených. 

• Pravidelne prechádzať ulice pracovníkmi na vpp, udržiavať tak pravidelnú 

čistotu ulíc, pracovať systematicky a hlavne dôsledne :-) 

• Malo trávy a zelené. 

• mesiac nekosenia nie je veľmi príjemný pre alegikov/astmatikov  

• V dobe ked sa snazime mysliet viac ekologicky, sadia sa stromi, buduju sa zelene 

budovy mesto vydlazdilo namestie a zelene tam riadne ubudlo. Sme historicke 

mesto ale historia moze byt aj moderna a zelena. A ked uz ideme vyradit auta z 

mesta mohli ste mysliet na cyklisticky chodnik po namesti.  

• doplnit po uliciach v meste nadoby na separovanie odpadu tiez doplnit kose a 

nie nosit exkrementy od psa v sacku cez celu ulicu 

• Prečo ešte nie sú začipované smetné konvy ? Ľudí viac motivovalo triediť odpad, 

keby platili menej za nenaplnenú smetnú konvu.  

• Zlepsit vyvoz odpadu, ak clovek separuje, tak sa mu hromadi doma bordel, ale 

plasty vyvaza mesto raz za 4, niekedy raz za 6!tyzdnov, pricom zmesovu nadobu 

mame prazdnu vyvezenu kazdy tyzden. Po Vianociach mesto vyvaza plasty a 

papier po takmer mesiaci, bolo by vhodne skorsie, nez zase doma hromadit 

plasty a papier, je to exponovane obdobie. Podobne bio odpad, mat domadve 

nadoby je nerealne priestorovo, ale ked potrebujem na jar vyviezt viac alebo na 

jesen, tak mi to nevezmu ts, po 4 tyzdnoch taky idpad uz je kvalitne rozlozeny, 

smrdi. Nie kazdy clovek vie odviezt na vlecke na zberny dvor. Clovek nie je nijako 

motivovany, cim viac separujem, tym viac mam bordelu doma, pripadne smradu 

z bio nadoby. A nie je v mojich silach to odvazat kazdy tyzden na zberny dvor. 

Urcite v tomto smere by to chceli zlepsit a vyrazne. 

• Veľmi chýba mnozstvovy zber odpadu!!!, uzamykatelne stojiska pri panelákoch 

a zber kuchynského BIOodpadu. Je úplne demotivujúce neustále platiť a platiť 

poplatky za odpad ale nemať žiadnu výhodu ak takmer všetko vytriedim. Vôbec 
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nechápem čo ti susedia vykladajú týždeň čo týždeň v čiernej nádobe. Ak odpad 

triedim tak ak frekvencia zberu raz za 2 tyzdne mi je až až .... Pokojne aj raz do 

mesiaca! Robte s tým niečo! Len tak mimochodom môj poplatok je vyšší 

(vzhľadom na počet osôb) než poplatok môjho suseda... To dokedy budeme toto 

považovať za normálne? Ďakujem 

• Prísnejšie riešiť psíčkarov, parkovanie vodičov na zelení,neprispôsobivých 

občanov v oblasti odpadu a poriadku všeobecne. 

• Zmizli koše na mnohých miestach napríklad park pri Probsnerovej ceste nemá 

žiadny koch, ak je to preventívne tak koše predsa nemusia mat tvar starých 

košov, môžu byt podobne tým z námestia. Cesta od autobusovej stanice tiež 

nemá koše . Na námestí chýbajú lavičky a nepresvedčí má to že projekt ich nemá 

v pláne lebo to sú doplnkové veci ktoré chýbajú sj turistom sj domácim.  

• V meste nikoho nenapadne aby boli položené lavičky okolo námestia ? Aby si aj 

normálny ľudia a turisti mohli troška sadnúť a poobdivovat krásne domy na 

námestí, popri Tom ako možno čakajú na niekoho, s kopou tašiek a zazvoní 

napríklad telefón ....nie je si kam položiť tašku, prípadne oddýchnuť. Keďže v 

LEVOČI máme už jeden občiansky park, a tam sa nám teda sadnúť moc nechce 

😥a verím že ani turistom nie. Stretávam sa s názorom ľudí turistov, že čo sa to 

v Levoči stalo, že Levoča je ľudoprazdna 😥 Je mi smutno, že žijem v mŕtvom 

meste kde sa nikomu nechce vrátiť pretože tu nemá nik prácu, nieto si kde 

nakúpiť, pretože otvorením nákupnej zóny, ste zatvorili maličké obchodíky 😥 

škoda že nikoho táto strana mince nezaujíma. Je pekné sa zaujímať o životné 

prostredie, ale vedenie mesta by malo aj rátať s ľuďmi, ktorí tu žijú a doslova sa 

trápia 😥 To je obraz vyľudnenej Levoče 😥 

• Najvyššie ceny za odpad v regióne! kontajnery často plné odpadkov, slabá 

úroveň povedomia o separovaný 

• Príďte hore na sídlisko hrad sa pozrieť ako krásne je znečistená príroda v okolí 

kontajnerov na odpadky a mesto stým nič nerobí. Odpadky sú až pod balkónmi 

pri bytovkách. 

• Začatý projekt cipovania odpadových nádob - nejasný koniec... Alibisticky 

posunuté povinné triedenie kuchynského odpadu na výnimku - vozenie odpadu 

100 km do Košíc do spaľovne. To je ozaj ekologické riešenie! Na sídliskách 
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nemáme ani hnedé nádoby na zelený odpad - kompostovatelny. Prečo sa do 

malých odpadových nádob pri chodníkoch hádže všetko spolu a nie je možnosť 

separovanua? 

• Treba sa snažiť... 

• Doplniť odpadkové koše na niektorých sídliskách 

• Separacne kose v centre mesta 

• chybaju odkaliska, psy su vencene okolo bytoviek, mnoho ploch na sidliskach aj 

centre bez zelene/vysadby/udrzby 

• Skúsiť spraviť krajšie výsadby na verejných priestranstvách, lavičky na 

sídliskách. 

• Burina prerastena trava okolo chodnikov 

• Ako obyvateľ zo sídlisko postrádam koše na BIO odpad.  

• V súvislosti s čistotou mesta, mrzí ma, že majitelia psov si neplnia svoje 

povinnosti pri prechádzkach s nimi. 

• Potreba zlepšiť monitoring verejných priestranstiev všade, napr. Schiessplatz, 

aj mimo historického centra mesta. Zlepšiť kontrolu ľudí, kam odnášajú odpad z 

rekonštrukcie. 

• Ľudia vyhadzujú odpad do prírody lebo sa veľa platí na zbernom dvore.  

• Mesto je špinavé -odpadky,psie exkrementy....málo stromov na sídliskách-

prehriate chodníky. Malo kvetov -posobi velmi neesteticky... 

• Viac odpadových košov na verejnom priestranstve  

• Zber kuchynského bio odpadu (verejné zberné nádoby) v centre je veľa plôch, 

ktoré nie sú pravidelne ošetrované, sú bez výsadby, resp. je veľmi biedna, 

privítala by som oveľa viac vysadených plôch alebo plôch ozdobených 

kvetinovými aranžmánmi, ako som videla v iných mestách - napr. stlpy 

verejného osvetlenia s hrantíkmi kvetov, viac zelene by tak pribudlo aj na 

autobusových zastávkach a pod. 
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PODNETY A PRIPOMIENKY OBČANOV MESTA 
LEVOČA V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

 
• V meste chýba zariadenie pre umiestnenie dôchodcov  

• Chyba podpora sportovych aktivit v nasom meste 

• Postaviť deťom skate park, aby sa mali kolobežkári, skateri kde vyblázniť . 

• Turizmus nulová podpora - akurát kultúrne akcie zamerané pre 5 percent 

dookola tých istých ľudí. Nulove všestranne zameranie. Jedine kultúra robí to čo 

sa týka kaviarne v slsp a ich pridružené akcie  

• vzhľadom na starnutie populácie je vhodné zamerať sa aj na možnosti realizácie 

a vybudovania nových domovov dôchodcov, kt. by stavebno-technickým 

riešením zodpovedali požiadavkám a dostupnosti pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientátcie, event. zariadení s 24 hod.  starostlivosťou... 

• Levoča nemá dom dochodcov,chýbajú miesta na umiestnenie seniorov.  

• Rozvoj a podpora športu na školách- opätovne zaviesť športové triedy 5-9…ako 

voľakedy.ZŠ Francisciho - s využitím haly napr Hádzaná , basketbal…ZŠ haina - 

atletika, ZŠ Kluberta- floorbal…sama som odchovanec a vie koľko veľa mi to 

dalo…nemala som čas sa flákať a verím že to píšem za všetkých mojich 

rovesníkov (r 1983 a hore)….Mládežnícky parlament v meste- organizovanie 

aktivít pre násťročných …napr aj dobrovoľnícku činnosť  a pomoc starším …ale 

aj zábavu …napr disco pretože aj to deti potrebujú  

• Kvalita vyučovacieho procesu 2.ZŠ veľmi nízka, práca MsPolície nulova. Povozia 

sa po sidlisku a tým je práca hotova. Žiadna kontrola zlého parkovania aj keď ho 

vidia. Pokiaľ majú aj naďalej takto pracovať tak to ich zrušte a ušetrene peniaze 

využite rozumnejšie... 

• Silny investor do priemyselneho parku: pripraviť projekt pre využitie sedrie na 

vybudovanie nových bytov buď sociálnych alebo nájomných s vyššým 

štandardom. V LE je dlhodobý nedostatok nájomných bytov aj po dobudovaní 

nových bytoviek! Využitie ŠFRB, skombinovať s Obnov si svoj dom MK SR - 

popremýšlať nad možnosťou výstavby novej bytovej zóny v lokalite dupkovec - 

nové možnosti mesta na výstavbu nových domov za rozumnú cenu (po  vzore 

Spišského Hrhova) - nájsť lokalitu/budovu na nový domov dôchodcov  
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• Ako mladý človek by som ocenila väčšiu ponuku bytov na prenájom, keďže v 

dnešnej dobe s rastúcimi cenami je veľmi ťažké kúpiť si vlastný byt. Čo sa týka 

kultúrneho života v meste, priala by som si lepšie využitie mestských parciel ako 

napríklad lokalitu hradieb pod štátnym gymnáziom, ktorá má podľa mňa veľký 

potenciál na trávenie voľného času najmä v lete. Rada by som apelovala na mesto 

v súvislosti s ochranou a obnovou pamiatok, najmä čo sa týka objektov v 

súkromnom vlastníctve, ktoré chátrajú a tým pádom kazia celkový dobrý dojem 

mestu (napr. Krupekov dom, posprejovaná Poľská brána). Privítala by som viac 

pracovných miest/aktivít v oblasti turizmu a kultúry, pretože Levoču považujem 

za mesto s veľkým potenciálom v tejto oblasti. Osobne by som zapojila mladých 

kreatívnych ľudí do organizovania kultúrno-umeleckých aktivít, možno by som 

uvažovala o zriadení orgánu mladých, ktorí by o daných veciach diskutovali a 

tým pádom by sme zapojili mládež do fungovania mesta. 

• Neni tu nic pre deti,aleze uplne ziadne moznosti rozvijat sa 

• Nedostatky vidím najmä v tom, že v Levoči nie sú ŽIADNE pracovné miesta a 

priemysel. Je potrebné v tomto smere prilákať nových investorov (nie ako 

úveroví podvodníci z Helske) a najmä vybudovať nové bytové jednotky pre 

mladé rodiny. Takmer každý zamestnaný človek uteká za prácou do iného mesta. 

Každý mladý človek odtiaľto uteká, a mladí tu neprídu, lebo si za tú istú cenu 

kúpia byt v meste, kde si aspoň nájdu prácu a nemusia dochádzať. Pán primátor 

musí proste prestať pýtať investorov z každého kšeftu “vreckové”.  

• Domov dôchodcov so službami a ubytovanim 

• Preverenie ucitelov skol, hlavne sukromnych a pripadnu sikanu. Viac kulturnych 

podujati dostupnych pre verejnost, zvysenie povedomia sice dnes je online 

komunikacia super, stary dobry plagat na stene pre niekoho ma vacsiu cenu 

informacie. K zdravotnickym sluzbam … ťažko. 

• Nutné vybudovanie voľno časových miest pre deti, najmä vnútorných, napr. 

zábavný park. Absentuje tu kúpalisko a bazén na vykonávanie plaveckých 

výcvikov detí. Nedostatok nákupných centier, v Levoči nekúpia občania ani 

obyčajnú obuv a oblečenie nehovoriac. Oživiť život na námestí aspoň cez víkend.  

• V meste chyba sociálne zariadenie pre seniorov 



PHRSR 2021 - 2027 

 
 
 

• Pre mládež treba vybudovať viac ihrísk a usporiadať viac športových akcií . 

Taktiež niečo pre matky z deťmi. 

• Chýba pokrytie kamerovým systémom, zabezpečiť vyššiu ochranu obyvateľov 

mesta :-) 

• Kino (pri tej cene si radsej priplatim a uzijem si to v spiskej v modernom kine), 

detske ihrisko/kutik, volnocasove aktivity a priestor pre rodiny s detmi v meste 

nie je. Zivot sa z centra vytratil 

• deti v meste nemaju ziadne ihrisko malo kulturnych akcii v meste pre mladsich 

ludi,deti minimum najomneho byvania a byty su pridelovane znamym,rodinnym 

prislusnikom  

• Školstvo v Levoči je na veľmi nízkej úrovni, aj vďaka tomu sme sa rozhodli 

opustiť mesto Levoča, momentálne žijeme v Prešove, kde je každá škola 

zameraná na niečo iné. Napr. Zš zamerana len na jazyky, dalsia je zamerana na 

plavanie, futbal, tenis, atletiku, hokej atd... V Levoči je každa skola rovnaka, nic 

viac ziakovi nedokaze ponuknut... 

• Mohol by sa vybudovať skatepark,miesta je dosť a venovať mládeži trochu 

miesta by nebolo na škodu, dôchodkyne by nemuseli volať hliadky bliakat po 

detoch.SN PP dokonca aj Margecany majú tiež ten svoj  

• Mestských policajtov v meste nevidno 

• Chýbajú mi víkendové aktivity , napríklad kultúrne nedele alebo niečo pre 

rodiny... Z času na čas sa čosi objaví a potom zasa pár mesiacov ticho ... 

• Vytvoriť chránenú dielňu pre autistov alebo inak ZTP po ukončení školskej 

dochádzky lebo ostávajú už doma bez ďalších aktivít čo je pre nich zle dokonca 

dochádza ku zhoršeniu zdravotného stavu 

• Z mojho pohladu povazujem za zbytocne ked mesto dalo odstranit z detskych 

ihrisk preliezky na ktorych sa hravali este nasi otcovia a nikdy sa nikomu na nich 

nic vazne nestalo. Urcite chybaju na detskych ihriskach teraz.  

• Sociálne byty jednak ich je malo a nájom je dosť vysoký. Mesto by nemalo 

pozerať na návratnosť financií, ale na pomoc mladým rodinám Mohli by sa 

využiť aj budovy ktoré v meste strašia  
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• Žiadne aktivity pre deti, malo detských ihrísk, chýba plaváreň, bezpečnosť - 

zanedbané budovy pri železničnej stanici, málo možností pre mladé rodiny, 

vysoké ceny pozemkov 

• Pre teenagerov tu nie je nič kde by mohli tráviť čas vo večerných hodinách....a 

tak sa flakaju po vonku alebo krčmách....napr nejaký klub otvorených 

22.00.....kde by sa mohli rozprávať, hrať hry, mať nejaké vystúpenia niečo čo by 

ich zaujalo ...nejaké prednášky napr aj ohľadom alkoholizmu, cestovanie po 

svete,....prísne zakázané alkohol .Mohli by si to aj plánovať sami zapájať ich do 

chodu klubu vypočuť ich čoby chceli.... 

• Pán Boh pomáhaj... 

• V meste fungujú skupiny asocialov, s ktorými nikto nič nerieši. Podriaďuje sa im 

väčšina. Sú často výhovorku vedenia mesta, prečo sa niečo nedá.  

• upravit atleticku drahu pri futbalovom stadione. 

• Pri skolach by mohli byt az do vecera strazene ihriska pre verejnosť. Chýba mi 

miesto pre stretávanie mládeže, rodín.  

• V centre mesta chýba detské ihrisko - aj tu bývajú deti - nielen na sídliskách! 

• Mnohí by aj chceli žiť v Levoči, ale pracovné príležitosti sú nulové. Potreba 

udržať schopných lekárov, najmä mladých perspektívnych. Vybudovať 

cyklochodník so Spišskej Novej Vsi. Spišská Belá, KK, atď majú, my v Levoči sme 

zaspali dobu. Nečudujme sa, že mladí odchádzajú preč. Udržať stredné školstvo 

v LE. Prečo deviataci odchádzajú študovať na gymnázium do SN? Ako je možné, 

že Levoča púšťa svoje deti do SN, ale SN do LE nie (na ten istý typ školy). Pritom 

veľký rozdiel medzi nimi nie je. 

• v meste veľmi chýba krytá plaváreň 

• Potreba výstavby obytných domov 

• MSkS uplne nefunkčné zariadenie komerčne tvorená kultúra, takýto typ podujatí 

by vytvorila lepšie akákoľvek agentúra za oveľa menej finančných prostriedkov. 

• K bytovkám na sídliskách chýba bezbariérový prístup, všade plno schodov, 

navyše sú v hroznom stave, starí ľudia to majú veľmi ťažké, lebo všade je 

výšková prekážka, čo sa týka múzeí, turisti ich nevedia nájsť, stále sa pýtajú na 

cestu na Mariánsku horu, nevedia trafiť do kostola, ani si kúpiť lístky, výstup na 

vežu baziliky je úplne bez označenia 
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PODNETY A PRIPOMIENKY OBČANOV MESTA 

LEVOČA V HOSPODÁRSKEJ OBLASTI 
 

• Zlepsit marketing a reklamu nasho mesta s cielom prilakat viac turistov napr, 

nase mesto ma na com stavat 

• nutné sú investície v oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry  

• Chýba nám propagácia prevádzok kde sa môžu turisti najesť, dať si kávu, či na 

webovej stránke alebo mape v meste. 

• Nakupne centrum s oblecenim a obuvou. Presunúť Informačné centrum do 

kostolnej veže, vznikne tým úspora pracovnej sily veža bude otvorená celoročne 

- komunikovať Min. Hospodárstva SR o pilotnom projekte zapojenia vodíkového 

vlaku práve na trati LE-SN (nie je potrebná elektrifikácia trate, udržateľnosť a 

rentabilnosť ekologickej dopravy) - zoptimalizovať najmenej 30% 

zamestnancov MsÚ v sekcií administratíva (malé vyťaženie oproti súkromnému 

sektoru) a pridať mladých šikovných ľudí do plánovania mesta a ľudí na 

podávanie grantov (Architekt napr. projektant) - popremýšľať ako vysadiť 

bludisko zo živého plota na štýl Starej Ľubovne - lokalita pod hradbami smerom 

z uhoľnej ul. doprava (zvýšenie turistickej atraktívnosti mesta) - popremýšľať 

kde umiestniť zrkadlový labyrint na štýl Českého Krumlova (zvýšenie turistickej 

atraktívnosti mesta) - projekt na lanový park v lokalite Schiesplatz s rôznymi 

preliezkami a po stromoch - vybudovanie cyklistického chodníka smer SN, 

využitie na to Plán obnovy sekcia cykloinfraštruktúra  

• Celkovo je mesto podľa môjho názoru veľmi zle spropagované čo sa týka 

turizmu. Informačné centrum pre turistov je takmer neviditeľné a mimo sezóny 

takmer vždy zavreté, čo vedie k rozhorčeniu turistov. Ďalej parkovanie je 

levočský nekonečný príbeh. Myslím, že parkovisko pri Košickej bráne tomu 

trošku pomohlo, ale stále je námestie zaplnené autami, čo nerobí dobrý dojem. 

Rozumiem problematike parkovania a nedostatku miest pre autá, a myslím že je 

potrebné nájsť udržateľné riešenie, ako napríklad premeniť na parkovisko aj 

časť hradobnej priekopy pod reštauráciou Bašta. Privítala by som taktiež aj 

obnovenie vlakového spojenia z Levoče do Sp. Novej Vsi a rekonštrukciu 

železničnej stanice. Minulý rok som mala možnosť ísť vlakom do SN počas leta, 
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ale areál železničnej stanice bol v hroznom stave - odpadky na zemi a 

nepríjemný závan moču - veľmi zlá reklama. 

• V meste Levoca ked nemas znamost nevybavis nic,nemas sancu sa uplatnit  

• Parkovanie je katastrofa, ako aj v iných mestách. Tu je priestor na vybudovanie 

parkovacích miest, resp. garáži napr. na sídlisku západ na kopci vedľa už 

vybudovaných garáži, ale aj na iných sídliskách. Cez hrad sa človek ledva 

prepchá s autom, prameň to isté. Kvalifikovaná pracovná sila tu nie je, lebo každý 

šikovný človek pracuje v inom meste. Ostali tu už len  neschopní kolofojtoši. S 

prácou je to tu ako začarované… Asi preto, že za dvadsať rokov tu nevzniklo 

takmer nič nové okrem dvoch bytoviek a úverového podvodu na okraji mesta. 

Ten Helske tam bude rozostavaný predpokladám ešte ďalších 10 rokov a ďalších 

10 a tam nič robiť nebude… 

• Mame krasne mesto, z coho by mohol tazit cestovny ruch ale ked nikto nevie, co 

vsetko tu mame a co by sa mohlo zazit, prezit nedostane tu dlhsie ako 1den.  

• Málo pracovných príležitostí najmä v školstve, katastrofálne parkovanie v centre 

mesta 

• Parkovacia politika a cestná infraštruktúra je na veľmi malej úrovni. Parkoviská 

na sídlisku Západ sa vôbec nerieši 

• Parkovisko nové vybudované,no auta v centre stale veľa.Parkuju všade aj na 

zakazoch,po bočných uliciach.Neda sa prejsť niekedy.Ty čo tam bývajú si 

nemôžu pred vlastným domom zaparkovať.  

• Parkovanie v meste a na sídliskách je strašné. Keď prídem z práce domov neraz 

sa stane že nenájdem parkovacie miesto a musím ho hľadať niekedy aj na inom 

sídlisku. Potom je tu ešte aj spôsob parkovania hlavne pozdĺžne popri ceste kde 

sa veľmi často stáva že sú zle zaparkovaný a mohlo by sa tam vklude zmestiť 

ešte pár áut, to by sa mohlo vyriešiť napríklad vyznačením čiar na parkoviskach 

aj popri ceste. Mnohí z nás by sa potešili aj napríklad možnosti si postaviť 

vlastnú garáž. 

• Málo obchodov na námestí,vysoké nájmy pre podnikateľov zo strany mesta :-) 

• málo spojov smer Brutovce, Poprad; chýba pravidelné vlakové spojenie smer 

SNV 
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• Zriadenie autobusových zastávok pri na dôležitých miestach ako je 

nemocnica!!!! a nákupné centrum. Hľadať cestu ako sa to dá a nie prečo sa to 

nedá. Kde je vôľa tam je cesta. 

• Je treba zakázať a pokutovať parkovanie na zelených plochách mimo 

vyhradených parkovísk. Bežná prax na sídlisku západ.  

• V meste nam chybaju bezne obchody s oblecenim, obuvou, rusia sa prevadzky 

• parkovanie v prilahlych uliciach je katastrofa zmena pre obyvatelov co byvaju 

na tych uliciach (rezidencne parkovanie?) turisti bezcielne bludia po meste 

podniky pozatvarane,ziadne vyzitie po 17tej mesto duchov 

• Chýba vlakové spojenie 

• Život sa z centra mesta vytráca 

• Málo pracovných miest veľmi slabá podpora mesta začiatočníkom v  podnikaní 

• Veľmi kladne hodnotím mhd zdarma Je škoda že nepremáva motorový vlak 

počas celého roka Popri hlavnej ceste sídlisko Rozvoj sa rozpadáva betónový 

základ plotu 

• Mestská hromadná doprava nie je bezbariérová, investovať do iných foriem 

pohodu autobusov (napr vodík, plyn) a tým znižovať uhlíkový stopu.. Cez leto 

plánovať potulky mestom o histórii zaujímavými večernými prednáškami  

• Chýba zastávka pre MHD blížsie ku sídlisku hrad.  

• Absolútne nevyužitý potenciál mesta... 

• 3 = neviem zhodnotiť. K parkovaniu: Vysoká cena ročnej parkovacej karty.  Pešia 

zóna na namestí priniesla zatvorenie obchodov na Letnej a zvýšenú hustotu aut 

na uliciach Nová, Gustava Hermana a Mäsiarská. Taktiež parkovanie pred 

Župným domom sa skomplikovalo.  

• Dokedy tak ... 

• Funkčná mestská agentúra so zameraním na cestovný ruch. 

• Kým mladí nebudú vedieť nájsť uplatnenie na trhu práce v LE, nebudú mať 

dôvod tu ostať. 

• Podnikanie v Levoči veľmi ťažké. Nájmy priestorov neskutočne drahé. A ľudí v 

meste malo. Treba ľudí prilákať na námestie aktivitami atd  

• problémy s parkovaním na sídlisku ( prekáža mi parkovanie dodávok a tiež to, 

že niektorí vodiči nevedia efektívne parkovať) 
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• Nedostatok parkovacích miest na sídliskách. Pri nových projektoch chýba 

racionalita viid. Krizovatka pri pramení, nezmyselné obsadzovanie lavičiek 

každé 2 metre. 

• Absolútne sa nerešpektuje dopravné značenie, ani nik nekontroluje parkovanie 

áut. Už sa bežne parkuje na miestach bez možnosti parkovať, vedľa seba - aj na 

oboch stranách, zle je na tom Košická ulica aj NMP, bicyklisti nemajú šancu, 

respektíve sú ohrození 

 

 


