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Levoča, 24. 1. 2020 
 
 
 
„ĎAKUJEME našim návštevníkom za spoločný zážitkový a interaktívny rok 2019.“ Múzeum 
špeciálneho školstva v Levoči si prevzalo ocenenie ako najlepšie kultúrno-náučné zariadenie 
Prešovského kraja.       
 
Nielen špeciálne školstvo, ale aj interakcia a zážitok z návštevy. Aj túto pridanú hodnotu včera zdôraznilo 
levočské múzeum špeciálneho školstva pri preberaní si ocenenia najlepšie kultúrno-náučné zariadenie 
v Prešovskom kraji za rok 2019.  
 
„Poďakovanie patrí širokej verejnosti a našim návštevníkom, ktorí s nami spoločne zažili nesmierne úžasný 
a interaktívny rok 2019,“ uviedla počas oceňovania Štefánia Petreková, vedúca Múzea špeciálneho školstva 
v Levoči. 
 
Verí, že ten, kto ešte múzeum nepozná, spozná ho rád a odchádzať bude plný zážitkov. Múzeum je podľa 
Petrekovej určené malým aj veľkým. Ponúka nielen históriu k téme špeciálneho školstva na Slovensku, ale 
predovšetkým modernú expozíciu. Špeciálne školstvo sa v levočskom múzeu nespája so slovom hendikep, ale 
môžeme povedať, so slovným spojením originálne spoznávanie sveta.  
 
Múzeum špeciálneho školstva Levoči zvíťazilo v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 
2019, v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019. Múzeum získalo 4309 hlasov 
v online hlasovaní verejnosti. Súťaž vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už 
po šiestykrát. Cieľom je priblížiť touto cestou kvalitu, zaujímavosť a šikovnosť kraja, ktorú reprezentujú konkrétni 
ľudia a organizácie.     
   
Slávnostne si víťazi ocenenia prevzali v bratislavskej Inchebe, 23. januára 2020 počas medzinárodnej výstavy 
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020. Víťazi sa zišli v stánku Prešovského kraja. 
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja  spomenul, že Prešovský kraj je 
najnavštevovanejším v rámci Slovenska. „Čo nás samozrejme teší, ale zároveň je to záväzok, ponúknuť jeho 
návštevníkom to najlepšie,“ dodal Majerský.            
 
Levočské múzeum špeciálneho školstva podľa hlasu verejnosti k tým najlepším patrí a rovnako vníma ocenenie, 
ako nielen poďakovanie, ale aj motiváciu k ďalšej práci. „Ocenenie síce odzrkadľuje určitý náš úspech, zároveň si 
však pohľadom do tohto zrkadla uvedomuje, že neustále máme pracovať na tom, aby k  nám návštevníci  
prichádzali za novým a novým zážitkom, uzatvára Petreková. Informácie, aké zážitky múzeum ponúka aktuálne, 
a aké chystá, nájdete na jeho webovej stránke.   
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